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1.Вступ
Метою освітньо-професійної програми є забезпечення оволодіння
студентами першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю
081 «Право» відповідно до шостого кваліфікаційного рівня Національної
рамки кваліфікації.

-

Освітньо-професійна програма використовується під час:
ліцензування та акредитації освітньої діяльності, інспектування освітньої
діяльності за спеціальністю;
розробки навчального-плану, програм навчальних дисциплін;
визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації.

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про
вищу освіту» і встановлює:
- обсяг та терміни навчання бакалаврів;
- загальні компетентності;
- професійні компетентності за спеціальністю;
- перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей
освітньої програми;
Освітньо-професійна програма використовується для:
- складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
- формування індивідуальних планів здобувачів;
- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту
індивідуальних завдань;
- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
- акредитації освітньо-професійної програми;
- зовнішнього контролюякості підготовки фахівців;
Користувачі освітньо-професійної програми:
- здобувачі ступеня бакалавра, які навчаються в ДВНЗ «УжНУ»;
- викладачі ДВНЗ «УжНУ», які здійснюють підготовку бакалаврів зі
спеціальності 081 «Право»;
- екзаменаційна комісія спеціальності 081 «Право»;
- приймальна комісія ДВНЗ «УжНУ».
Освітньо-професійна програма поширюєтьсяна кафедри ДВНЗ
«УжНУ», що здійснюють підготовку фахівців
ступеня бакалавра
спеціальності 081 «Право».

Нормативні посилання. Освітньо-професійна програма розроблена на
основі таких нормативних документів:
1.
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості
Верховної Ради. – 2014. - №№ 37, 38.
2.
Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.
3.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 р. № 266
«Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти».
4.
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006,. – 35 с.
5.
Сучасні підходи щодо побудови освітніх програм: Методичні
матеріали / Укладачі: Холін Ю.В., Кравцов С.О., Маркова Т.О. – Харьків, 2014.
– 36.с.
6. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти:
Монографія /Ю.М. Рашкевич. – Львів: Вид-во Львівської політехніки,2014. –
168 с.
7.
Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації /
В.М.Захарченко, В.І.Луговий, Ю.М.Рашкевич, Ж.В.Таланова / за ред.
В.Г.Кременя. – К.: ДП «НВЦ «Пріорітети», 2014. – 120 с.

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Мета програми
Основною метою сучасної освіти за спеціальність 081 «Право» є
засвоєння та розуміння предметної галузі, основних правових теорій та
концепцій, базових категорій та юридичних понять; підготовка
кваліфікованих фахівців-юристів, які здатні вирішувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі навчання та
виховання. Навчання за програмоюпередбачає підготовку фахівців в галузі
права із широким доступом допрацевлаштування.
Обсяг програми: 240 кредитів ЄКТС.
Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
запрограмою, і вимоги до професійного відбору вступників.
Навчання за програмою проводиться на базі повної загальної середньої
освіти.
Зарахування проводиться на загальних умовах вступу: за результатами
конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь
(ЗНО) з предметів: Українська мова та література - обов’язковий предмет;
Історія України – обов’язковий предмет; на вибір абітурієнта - Математика /
Фізика / Хімія / Біологія / Іноземна мова / Географія / Російська мова з
урахуванням середнього балу документа про повну загальну середню освіту.
Спеціальних вимог до професійного відбору вступників немає.
Результати навчання (компетентності), якими має володіти здобувач
вищої освіти.
Важливим елементом освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра права є досягнення здобувачами першого рівня вищої освіти
запланованих результатів навчання шляхом засвоєння відповідних модулів
(навчальних дисциплін та практик).
Формулювання програмних результатів навчання здійснюється
відповідно до ключових загальних та професійних (предметних)
компетентностей.
Процес вивчення навчальних дисциплін спрямований на формування
таких компетентностей:

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗК):
- знання та розуміння предметної галузі, професії; основних концепцій,
базових категорій, юридичних понять (ЗК-1);
- здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти,
постійного підвищення кваліфікаціі (ЗК-2);
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-3)
- здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння правильно,
логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення (ЗК-4);
- здатність до міжособистісного спілкування; уміння працювати в
команді, мотивувати людей та досягати спільної мети; розуміння та
повага до різноманітності та мультикультурності (ЗК-5);
- здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та
громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону (ЗК6);
- здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми,
аналізувати соціально-значущі процеси та приймати обґрунтовані
рішення (ЗК-7);
- здатність розуміти значення інформації в сучасному суспільстві,
відповідально ставитися до питань інформаційної безпеки (ЗК-8);
- уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різноманітних
джерел; здатність використовувати інформаційно-комунікативні
технології (ЗК-9);
- володіння необхідними навичками професійного спілкування другою
(іноземною) мовою (ЗК-10).
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ПК):
- здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів (ПК-1);
- уміння діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового мислення
і правової культури (ПК-2);
- здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами права
(ПК-3);
- здатність здійснювати професійну діяльність у повній відповідності до
закону (ПК-4);

- вміння реалізовувати норми матеріального і процесуального права в
професійній діяльності, правильно застосовувати нормативно-правові
акти (ПК-5);
- вміння юридично правильно кваліфікувати факти і обставини (ПК-6);
- здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особи,
суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обовʼязків
(ПК-7);
- розуміння необхідності поваги до честі та гідності особи, захисту прав і
свобод людини і громадянина (ПК-8);
- здатність запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення,
зокрема виявляти та сприяти попередженню корупційної поведінки
(ПК-9);
- вміння виявляти та усувати причини й умови, що сприяють вчиненню
правопорушень (ПК-10);
- володіння юридичною термінологією та юридичною технікою, здатність
правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній
та іншій документації (ПК-11);
- здатність проводити юридичну експертизу нормативно-правових актів
(ПК-12);
- здатність тлумачити нормативно-правові акти, надавати кваліфіковані
юридичні висновки і консультації (ПК-13).
Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик)
наведенийу додатку 1.
Система атестації здобувачів вищої освіти.
Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти щодо встановлення
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої
програми здійснюється Екзаменаційною комісією із зазначеної спеціальності
після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.
Атестація студентів, які навчалися за програмою підготовки
бакалаврівздійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок
випускників уформі захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи зі
спеціальності.
Програмні результати навчання.

 визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь
невідомих умов та обставин;
 здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень
публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати
власне бачення шляхів її розв’язання;
 проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
 формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої
проблеми.
 давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою
обґрунтованістю;
 оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;
 узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати
матеріали за визначеними джерелами;
 використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння
складних питань з певної теми;
 самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна
допомога і діяти відповідно до рекомендацій;
 вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно
вживаючи правничу термінологію;
 викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити
зміст основних питань;
 відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних
та суспільних тем;
 належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману
з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
 вільно використовувати для професійної діяльності доступні
інформаційні технології і бази даних;
 користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного
програмного забезпечення з використанням електронних таблиць,
графіків та інших можливостей;
 працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання
завдань групи;
 демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних
правових доктрин, цінностей та принципів функціонування
національної правової системи;
 пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур
національного права;

 демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних
правових інститутів та норм фундаментальних галузей права;
 застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані
правові висновки;
 самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права
відповідно до правового висновку зробленого у різних правових
ситуаціях;
 надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та
інтересів клієнтів урізних правових ситуаціях.

Додаток 1.
1.ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ (НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ПРАКТИК) ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Очікувані результати

Префесійні

Формування
компетентностей

Загальні

Назва навчальної
дисципліни

Кількість
кредитів

Шифр

1.1. Нормативні навчальні дисципліни
ННД 1.1.01

Ділова українська
мова

3

ЗК – 7;
ЗК – 9;
ЗК –10.

ПК – 3;
ПК – 7;
ПК –10;
ПК – 13.

За умови успішного вивчення студенти здатні: розпізнавати норми
сучасної української літературної мови, відповідно до прийнятих норм
правильно висловлювати свою думку; застосовувати особливості усної і
писемної форм мовлення у професійній діяльності; доречно поєднувати
вербальні та невербальні засоби спілкування; демонструвати знання
правил мовленнєвого етикету в різних етикетних комунікативних
ситуаціях; послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою
допоміжною додатковою літературою, необхідною для самостійного
вдосконалення мовної культури; визначати типи документів за різними
класифікаційними ознаками; складати і редагувати тексти документів,
дотримуючись вимог культури писемного мовлення; аналізувати
правничі терміни нормативно-правових актів з погляду їхньої доречності,
відповідності правовим поняттям; демонструвати навички оперування
фаховою термінологією, редагування, корегування та перекладу наукових
текстів; складати документи різних видів згідно з нормами сучасної
української літературної мови; спілкуватися українською літературною
мовою, використовуючи різні мовні засоби (слова, граматичні форми,
синтаксичні конструкції) відповідно до комунікативних намірів;
аналізувати й редагувати фахові тексти; оформляти бібліографічний опис
літературних джерел.

За умови успішного вивчення дисципліни студенти знають:правописні
норми сучасної української літературної мови, технічні правила переносу;
норми офіційно-ділового стилю на всіх мовних рівнях, його особливості в
усній і писемній формах; лексикографічні джерела; комунікативні якості
мовлення; теоретичні основи діловодства; вимоги до тексту службового
документа; правила складання різних видів документів; принципи
підготовки тексту документа; термінологічну систему діловодства;
культуру української мови.
ННД 1.1.02

Іноземна мова

5

ЗК – 2;
ЗК – 10

ПК – 11

Знання з предметної області включають: формування необхідної
комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного
спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння
іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі
тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння
новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Завдання
дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів
мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення,
читання, письма та перекладу.
За умови успішного вивчення дисципліни студенти знають:фонетичні
норми іноземної мови; 2000 лексичних одиниць, знання яких забезпечує
студентам можливість вести бесіду з фаху та одержувати інформацію з
іноземних письмових та усних джерел; граматичний матеріал іноземної
мови; лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини;
географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної
країни світу, мова якої вивчається; лексичний мінімум регіональних та
соціальних відносин між Україною та країною, мову якої вивчають;
абревіатури іншомовних фахових термінів у певній професійноорієнтованій галузі; лексичний мінімум ділових контактів, ділових
зустрічей, нарад; мовленнєвий етикет спілкування, мовні моделі
звертання, ввічливості, вибачення погодження; лексично-граматичний
мінімум забезпечення мовно-комунікативного рівня проведення
презентацій; лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних
джерел; роботу з електронними іншомовними джерелами; лексичний

ННД 1.1.03

Інформаційні
технології в
юриспруденції

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 5;

ПК – 4;

ЗК – 7;

ПК – 8;

ЗК – 10.

ПК – 11.

мінімум комп’ютерних (інформаційних) технологій; уміння взаємодіяти з
представниками інших культур.
За умови успішного вивчення модуля студенти здатні: реалізовувати
базові знання, практичні навички й уміння щодо використання методів,
засобів і сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у практичній
діяльності юриста, формує концептуальні підходи до використання
можливостей сучасних інформаційних технологій у майбутній
професійній діяльності та комп’ютерно-інформаційну компетентність
випускника вищого юридичного навчального закладу. Комп’ютерноінформаційна компетентність випускника є комплексним поняттям, що
включає в себе, з одного боку, фундаментальну фахову підготовку за
обраним напрямком права, з іншого – глибокі знання можливостей, що
забезпечуються сучасними інформаційними технологіями щодо
опрацювання правових даних, прийняття виважених обґрунтованих
рішень, відображених у відповідних юридичних документах.
За умови успішного вивчення дисципліни студенти знають:
нормативну базу використання інформаційних технологій у юридичній
діяльності (в органах юстиції, прокуратури, державної влади та
управління); основні терміни та означення, які використовуються в
інформаційних технологіях; принципи побудови та функціонування,
характеристики персональних комп’ютерів, пристроїв введення,
виведення, комп’ютерних мереж, що діють органах юстиції, прокуратури,
державної влади та управління; можливості сучасних інформаційних
технологій для підготовки службової та процесуальної документації,
виконання статистичних розрахунків, кримінологічних досліджень;
основні правила безпеки та експлуатації персональних комп’ютерів;
технології роботи з програмними продуктами MSWord, MSExcel,
MSAccess, MSOutlook; основні положення чинного законодавства, що
регламентують порядок створення та застосування комп’ютерних
мереж; поняття комп’ютерної мережі, їх склад, призначення та основні
можливості, галузі використання в юридичній діяльності; класифікацію
комп’ютерних мереж, призначення апаратного та програмного
забезпечення комп’ютерних мереж.

ННД 1.1.04

Історія та культура
України

4

ЗК – 1;
ЗК – 3;
ЗК – 5;

ННД 1.1.05

Логіка

3

ЗК – 1;
ЗК – 3;
ЗК – 5;
ЗК – 8

ПК – 2; За умови успішного вивчення дисципліни студенти
ПК – 4;
 знають:
ПК – 8; історичні умови функціонування, основні етапи розвитку та найважливіші
ПК – 13. події, явища, персоналії українського культурного процесу; сучасні
інтерпретації історії України та її культури; розуміє принципи
міждисциплінарного підходу до вивчення історії України та української
культури; має уявлення про етнічні та національні культури народів на
території України;
 уміють:
дискутувати з проблемних, суперечливих питань української історії та
культурного процесу; має сформовану систему знань про роль та місце
історії України в сучасному світі та роль української культури в світовому
культурному просторі; використовувати сучасні інтерпретації історії на
українському матеріалі.
ПК – 2; За умови успішного вивчення дисципліни студенти
ПК – 4;
 знають:
ПК – 8; особливості почуттєвого пізнання й абстрактного мислення; мову логіки;
ПК – 13. уявлення про природу та процес логічного пізнання; основні положення
логіки про поняття, судження, умовиводи та закони логіки;значення
логіки в юридичному процесі; поняття та структуру логічного доведення.
 уміють:
використовувати закони і категорії логіки; правильно самостійно
аналізувати, тлумачити та застосовувати конкретні норми права;
користуватися доказами і спростуваннями, аналізом і синтезом, підбирати
необхідні аргументи; логічно вірно будувати свої речення і знаходить
помилки в реченнях інших; використовувати логічні прийоми аналізу
мови для побудови висновків; аналізувати міркування опонентів; вести
полеміку спростовуючи софістику; формувати позитивні правильні

ННД 1.1.06

Фізичне виховання

ЗК – 1;

ПК – 2;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 5;

ПК – 4;

ЗК – 6;

ПК – 5;

ЗК – 7;

ПК – 8.

ЗК – 10.

ННД 1.1.07

Філософія

3

ЗК – 1;
ЗК – 2;
ЗК – 6;
ЗК – 10.

ПК – 2;
ПК – 3;
ПК – 4;
ПК – 13.

судження у опонентів; давати характеристику умовиводам; вести ділову
бесіду.
Знання з предметної області включають: фізичне виховання як
педагогічний процес. Мета, завдання, засоби та методи фізичного
виховання. Основи навчання руховим діям. Розвиток рухових якостей.
Методика побудови занять фізичними вправами. Формування знань,
умінь та навичок, необхідних для найбільш ефективного вирішення
педагогічних завдань. Використання оздоровчого впливу фізичних вправ
на стан здоров’я учнів при різних формах організації фізичного процесу.
За умови успішного вивчення дисципліни студенти
 знають:
мету, завдання, зміст, засоби, методи та організаційні форми фізичного
виховання; систему найпоширеніших науково-методичних положень, що
відбивають сучасний стан фізичного виховання, створюють фундамент
для подальшого вдосконалення професійної майстерності майбутнього
фахівця.
 уміють:
організовувати та проводити заняття з фізичного виховання; планувати
заняття; спостерігати за розвитком фізичного стану людини; проводити
виховну роботу, застосовувати на практиці набуті знання, самостійно
працювати з науковою та методичною літературою, удосконалювати
свою професійну майстерність.
За умови успішного вивчення дисципліни студенти
 знають:
предмет вивчення філософії, основні філософські принципи, закони та
категорії, а також їх зміст і взаємозв’язки; світоглядні та методологічні
основи статистичного мислення; роль філософії у формуванні ціннісних
орієнтацій у професійній діяльності; орієнтуватися у системі філософського
знання як цілісного уявлення про основи світобудови та перспективи
розвитку планетарного соціуму; застосовувати філософські принципи та

ДВС 1.2.1.01

Економіка

3

закони, форми пізнання у юридичній діяльності; розуміє характерні
особливості сучасного етапу розвитку філософії; володіють навичками
філософського аналізу різних типів світобачення, використання різних
філософських
методів для аналізу тенденцій розвитку сучасного
суспільства, філософсько-правового аналізу; загальнонауковими методами
наукового пізнання; основними навичками публічного мовлення,
аргументації, ведення науково-філософської дискусії та полеміки;
методами роботи з сучасною філософсько-статистичною та соціальногуманітарною літературою для професійної самоосвіти.
 уміють:
розрізняти та виявляти специфіку різних типів світогляду; пов’язувати
загальні філософські проблеми з вирішенням завдань у різних галузях
сучасної науки; робити порівняльний аналіз філософського та конкретнонаукового тлумачення буття; аналізувати структуру, ознаки та основні
функції свідомості; наводити конкретні приклади реальних виявлень
діалектики при аналізі складних проблем психіки людини; розрізняти
метафізичну та діалектичну концепції розвитку світу; наводити конкретні
приклади реальних виявлень метафізики при аналізі проблем суспільства;
окреслювати умови, можливості та рівні пізнання, його різновиди та
форми; пояснювати відмінність між чуттєвим та раціональним рівнями
пізнання; виявляти відмінність між істинністю та правдою, а також
складний зв’язок між істиною та знанням і пізнанням; давати
класифікацію та філософський аналіз глобальних проблем сучасності,
розрізняти соціально-політичні та економічні засоби їх розв’язання;
давати класифікацію та філософський аналіз глобальних проблем
сучасності, розрізняти соціально-політичні та економічні засоби їх
розв’язання.
1.2. Дисципліни вільного вибору студента
ЗК-2
ПК-3
Знання з предметної області включають: знати сутність економічних
явищ та процесів; економічний зміст відносин власності, розподілу,
ЗК-3
ПК-9
обмінута споживання матеріальних і духовних благ в суспільстві,
суперечностейгосподарського розвитку, економічних потреб та інтересів;
ЗК-7

ДВС 1.2.1.02

Менеджмент

3

ЗК-2

ПК-3

ЗК-3

ПК-9

ЗК-7

зміст основнихпонять, категорій, законів ринкової економіки; механізм
становлення різнихформ господарювання, системи оподаткування.
Когнітивні компетентності включають: вміти сформулювати наукове
тлумачення особливостей формування і розвитку товарно-грошових
відносин в умовах сучасної ринкової трансформації економіки
України;аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку світогосподарськихзв'язків, інтеграції України в систему міжнародного поділу
праці.
До практичних вмінь та навичок входять: демонструє вміння
проводитиґрунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської
діяльності таекономічного середовища населення в окремих країнах;
приймати практичнірішення щодо оптимального застосування набутих
знань при виконаннісвоїх професійних обов'язків
Знання з предметної області включають: напрямки діяльності в сфері
управління в сучасних організаціях; поняття, принципи основні функції та
методи менеджменту; сутність стратегічного та оперативного управління;
принципи побудови ефективної системи управління ; · практику роботи з
менеджменту керівників підрозділів сучасних вітчизняних та зарубіжних
підприємств.
Когнітивні компетентності включають: спроможність студентів
з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, аналізувати й
узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі
здобутих з різних джерел знань; робити посильний внесок в гармонізацію
людських відносин; налагоджувати ефективні комунікації у процесі
управління; розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських
рішень; структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації
виконавців, визначити черговість робіт, розрахувати термін їх виконання;
з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців,
розподіляти завдання; здійснювати делегування; визначати та оцінювати
ефективність менеджменту.

ДВС 1.2.2.01

Європейська
конвенція з прав
людини як джерело
права

3

ЗК-1
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До практичних вмінь та навичок входять: уміння організовувати
практичну роботу з управління людьми в сучасних організаціях;
здійснювати аналіз діяльності системи управління організації;
застосовувати різні методи та інструменти систем планування, організації,
мотивації та контролю роботи підприємства; використовувати відповідно
до ситуації методи прийняття управлінських рішень та здійснювати
комплекс дій для їх реалізації; налагоджувати та проводити ефективну
комунікацію в системі управління підприємством;
обирати та
використовувати відповідний ситуації стиль лідерства, що ґрунтується на
відповідних видах та формах влади та управлінського впливу; визначати
вплив обраної системи стимулювання на ефективність роботи персоналу
та при необхідності відкоректувати його для забезпечення достатньої
мотивації.
Знання з предметної області включають:знання концепцій, принципів
і теорій розвитку європейської системи захисту правлюдини;поняття
еволюції, сучасного стану й основних тенденцій розвитку європейської
системи захисту прав людини; особливості функціонування інститутів,
якими представлена європейська система захисту прав людини, на
сучасному етапі; сутність проголошених Європейською конвенцією
основоположних прав і свобод людини, значення конвенційних гарантій
їх реалізації; порядок звернення до Європейського суду, основні
процедури виконання його рішень; базові правові позиції Європейського
суду, які стосуються, зокрема, права на життя, права на свободу та
особисту недоторканість, права на приватність, свободи слова, свободи
об'єднань тощо.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів та теорій прав людини;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
вміння застосовувати норми в сфері регламентації прав людини;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: формування самостійного
мислення, навичок порівняльно-правового аналізу національного
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законодавства, міжнародних стандартів у галузі прав людини,прецедентів
Європейського суду; навички самостійної обот из правовими актами, що
регламентують діяльність ЄСПЛ; поглиблення знань прикладного
характеру; навички вирішення правових ситуацій у сфері захисту прав
людини.
Знання з предметної області включають: поняття та загальну
характеристику прав людини; основні принципи та критерії класифікації
прав людини; покоління прав людини; розвиток механізму захисту прав в
Україні та світі; універсальні та регіональні, міжнародний та
національний механізми захисту прав людини; міжнародно-правові
стандарти захисту від дискримінації; проблеми та напрями вдосконалення
законодавства та імплементація норм міжнародного права стосовно
захисту прав людини;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів та теорій прав людини;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
вміння застосовувати норми в сфері регламентації прав людини;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміня міркувати,
аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, критично
мислити, брати участь у дискусіях, дебатах, аргументувати думки,
визначати та обирати з-поміж альтернативних рішень і підходів,
спілкуватися у малих і великих групах; вільно оперувати в усному і
письмовому мовленні основними поняттями у сфері прав і свобод
людини, використовуваними в юридичній літературі та засобах масової
інформації; засвоїти способи самостійного отримання та опрацювання
інформації з різних джерел; використовувати знання з прав людини під
час аналізу та правового вирішення конкретних завдань та ситуацій,
зокрема і конфліктних; захищати свої права та законні інтереси,
базуючись на правових знаннях.
Знання з предметної області включають: предмет і методологію історії
вчень про державу і право; науково обґрунтовані та концептуально
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оформлені ідеї та погляди мислителів на державу і право, які склалися і
розвинулися протягом всієї історії людської цивілізації; концепції, теорії
та доктрини, які в логічно-понятійній формі відображають історичний
процес поглибленого пізнання державно-правових явищ; вчення про
державу і право стародавніх часів; вчення про державу і право доби
середньовіччя; вчення про державу і право доби Відродження і Реформації
у Західній Європі; ранньобуржуазні теорії держави і права; - державноправові вчення Нового часу; марксистська, реформістська та анархістська
теорії права (ХІХ ст.); європейські вчення про державу і право (друга
половина ХІХ – початок ХХ ст.); вчення про державу і право ХХ сторіччя.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння історично
визначених, соціально і політично конкретизованих поглядів на державу і
право, суспільство; вміння обґрунтувати конкретні державно-правові
погляди; компетентності із визначення новизни, оригінальності і
соціальної цінності концепцій і поглядів; вміння засвоєння об’єктивної
історичної закономірності становлення державно-правових форм
організації суспільного життя; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: - самостійно працювати з
першоджерелами державно-правової думки, виявити змістовну,
методологічну (світоглядну) і програмно-оціночну частину політичних та
правових вчень, концепцій, доктрин за допомогою впровадження
отриманих знань та понятійно-категоріального апарату з`ясувати питання
походження держави і права, їх типологію, правові форми діяльності,
основні принципи побудови форми державного правління, устрою та
режиму, особливості правових систем, визначити соціальне призначення
держави і права, встановлювати співвідношення права і держави, права й
закону, держави й індивіда;критично оцінювати сучасну правову і
політичну реальність.
Знання з предметної області включають: поняття, предмет та завдання
дисципліни; періодизацію історичного розвитку політико-правових ідей;
історичні особливості та умови виникнення, формування та розвитку
політико-правових ідей, концепцій та напрямків у певний період
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історичного розвитку людства; знати термінологію та основні поняття
курсу; знати зміст найвідоміших політико-правових концепцій та їх
авторів;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння історично
визначених, соціально і політично конкретизованих політико-поглядів на
державу і право, суспільство; вміння обґрунтувати конкретні політикоправові погляди; компетентності із визначення новизни, оригінальності і
соціальної цінності концепцій і поглядів; компетентності з письмового й
усного представлення наукового та практичного матеріалу та
аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: здатність розглядати
політичні ідеї як відображення умов життя суспільства і характеру
класової боротьби; розкривати об’єктивний зміст політичних ідей і теорій;
надавати правильну історичну оцінку ідей і теорій виходячи з умов, в яких
вони виникли; враховувати і зворотну дію політичних і правових вчень на
всі сторони суспільного життя; використовувати набуті теоретичні знання
при вивченні галузей права сучасної України та міжнародного права;
робити повідомлення на
наукових студентських конференція;
орієнтуватися в суспільно-політичних проблемах сьогодення.
Знання з предметної області включають: поняття предмету і методу
конституційного процесуального права, його джерела; поняття,
особливості та види норм і інститутів конституційного процесуального
права; поняття, види за зміст принципів, функцій, компетенції,
повноважень органів публічної влади; поняття та зміст форм і методів
діяльності органів публічної влади; поглиблене вивчення таких важливих
конституційно-правових інститутів та явищ як: виборчий процес в Україні
(обрання Глави держави, формування парламенту, обрання депутатів,
голів місцевих рад), інститут прямої демократії (зокрема, реалізацію
громадянами України права на участь в референдумах, порядок створення
та функціонування органів самоорганізації населення тощо), реалізацію
основоположних прав та свобод особи і громадянина в Україні;
організацію діяльності Верховної Ради України та її органів (в т.ч. законодавчий процес, діяльність парламентських комітетів та комісій),
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порядок організація діяльності органів місцевого самоврядування,
депутатів та голів місцевих рад, конституційне провадження в Україні і
т.п.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій конституційного
права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного
складу навчальної дисципліни; вміння правильно здійснювати
застосування конституційно-правових та конституційно-процесуальних
норм; компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами; навички вирішення правових ситуацій
та конфліктів у сфері конституційно-правових процедур; вміння
аналізувати норми національного законодавства і міжнародного права,
правильно документувати результати; здатність обробляти й тлумачити
правові норми; логічно грамотно виражати та обґрунтовувати свою точку
зору з питань конституційно-правового регулювання, аналізувати
особливості формування та функціонування системи публічної влади
України.
Знання з предметної області включають: поняття, предмет, метод,
систему, принципи джерела конституційно-порівняльного права;
фундаментальне знання основних інститутів і питань конституційного
права, підходів до їхнього розв’язання в конституційному праві інших
держав; обізнаність в історії конституціоналізму в Україні та світі;
практичне оволодіння конституційно-правовою термінологією; набуття
знань про конституційні засади основних правових систем держав; вміння
орієнтуватися в основах державно-політичного устрою сучасних держав
світу; вміння аналізувати основні чинні у сучасному світі конституційноправові акти; сучасні моделі конституціоналізму; специфіку джерел
конституційного права в країнах, які належать до різних правових систем;
сучасні моделі конституції та конституційні форми безпосередньої
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демократії; конституційне регулювання діяльності парламенту, глави
держави, уряду, судової влади та конституційної юстиції;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій конституційнопорівняльного права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативного складу навчальної дисципліни; вміння правильно
здійснювати аналіз, застосування, порівняння та співставлення
конституційно-правових
та
конституційно-процесуальних
норм
національного та міжнародного законодавства; компетентності з
письмового й усного представлення наукового та практичного матеріалу
та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: знання і вміння оцінювати
процеси законотворчості, конституційних реформ щодо їх відповідності
світовим тенденціям та міжнародним стандартам; прогнозувати
ефективність прийняття та дії окремих актів; оцінювати ситуацію, що
склалась у тій чи іншій країні, з точки зору дотримання конституційних
норм; формувати пропозиції щодо вдосконалення національного
конституційного законодавства з метою приведення його у відповідність
використовувати отримані знання стосовно конституційного захисту прав
і свобод людини та громадянина; аналізувати зміст відповідних
нормативно-правових актів та практику їх застосування; використовувати
набуті знання на практиці.
Знання з предметної області включають: поняття, сутність та
співвідношення понять: митне право, митна політика, митна справа, митні
правила, митне законодавство; предмет, джерела, функції митного права;
система та структура митних органів України; про стандарти тарифного
та нетарифного регулювання в галузі митної справи; організацію та
здійснення митного контролю та митного оформлення; порядок
переміщення та пропуску товарів та транспортних засобів через митний
кордон України; поняття та порядок встановлення митних режимів;
відповідальність за порушення митних правил; та основні форми
забезпеченнязаконності в правоохоронній діяльності митних органів;

ДВС 1.2.5.02

Страхове право

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-7

ПК-3

ЗК-9

ПК-4
ПК-7
ПК-11

митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України
різними видами транспорту; митні режими; порушення митних правил та
відповідальність за них; провадження у справах про порушення митних
правил.
Когнітивні компетентності
включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорії митного права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
вміння правильно здійснювати застосування норм чинного законодавства;
компетентності з письмової і усної подачі наукового та практичного
матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння аналізувати
міжнародно-правові та національно-правові норми, які регламентують
відносини у сфері митної справи, використовувати отримані при вивченні
навчального курсу знання при вирішенні професійних задач,
застосовувати положення нормативно-правових актів у практичній
діяльності
Знання з предметної області включають: сутність страхування та
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.
Когнітивні компетентності
включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорії страхового права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
вміння правильно здійснювати застосування норм чинного митного
законодавства; компетентності з письмової і усної подачі наукового та
практичного матеріалу та аргументування.

ДВС 1.2.6.01

ДВС 1.2.6.02

ДВС 1.2.7.01

Політологія

Соціологія

Право ЄС

3

3

3

ЗК-2

ПК-2

ЗК-3

ПК-3

ЗК-5

ПК-8

ЗК-6

ПК-10

ЗК-2

ПК-2

ЗК-3

ПК-3

ЗК-5

ПК-8

ЗК-6

ПК-10

ЗК-1

ПК-1

До практичних вмінь та навичок входять: вміння визначати суб’єків
страхової діяльності; складати комплекти документів, необхідні при
укладенні договорів страхування та забезпечені виплати страхових
відшкодувань; розробляти проекти договорів страхування; розрізняти
види форм страхування; надавати чіткі та нормативно обгруновані
консультації-відповіді на питання, які стосуються страхової діяльності.
Знання з предметної області включають: знає предмет політології,
основні політологічні принципи, закони, категорії, а також їх зміст і
взаємозв'язки; розуміє роль політології у формуванні ціннісних орієнтацій
у професійній діяльності.
Когнітивні компетентності включають: знання поняття політології як
науки; має уявлення про політику як про суспільне явище; знає історію
політичних вчень та розвиток політичних ідей;
До практичних вмінь та навичок входять: демонструє знання категорій
політичної влади, політичних систем і режимів; розглядає державу як
інститут політичної системи; вміє розрізняти та давати характеристику
політичних партій та рухів; політичної еліти та політичного лідерства;
володіє елементами політичної культури;розуміє політичний процес та
ситуації, що приводять до виникнення політичних конфліктів; має
уявлення про міжнародні відносини та зовнішню політика країни.
Знання з предметної області: поняття, предмет, методи, система
соціології, основні соціологічні принципи, закони, категорії, а також їх
зміст і взаємозв'язки; роль соціології у формуванні ціннісних орієнтацій у
професійній діяльності
Когнітивні компетентності включають: знає методологічні і
теоретичні основи соціології, закономірності соціальних процесів, що
відбуваються в українському суспільстві і в світі, розуміє можливості
застосування знань з соціології у професійній діяльності
До практичних вмінь та навичок входять: демонструє знання
ключових проблем соціології, має навички збору соціологічної
інформації, яка необхідна для успішної професійної діяльності.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу права ЄС та їх основні характеристики; нормативний склад права

ЗК-2

ПК-2

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-8
ПК-13

ДВС 1.2.7.02

Право США

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-2

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-8
ПК-13

ЄС та їх характеристики; принципи права ЄС та їх застосування; правовий
статус суб’єктів права ЄС; інститути права ЄС.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння сутності
права ЄС, найважливіших принципів і теорій; вміння застосовувати ці
знання для розв’язання практичних завдань; компетентності з
інтерпретації та узагальнення нормативного складу права ЄС; вміння
правильно застосувати норми права ЄС; компетентності з письмового й
усного представлення наукового та практичного матеріалу та
аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами права ЄС; навички вирішення правових
ситуацій у сфері права ЄС; вміння аналізувати норми національного
законодавства і права ЄС та міжнародних договорів, правильно
документувати результати; здатність обробляти й тлумачити норми права
ЄС.
Знання з предметної області включають: особливості правової системи
у США;поняття предмету, системи, методу права США та їх основні
характеристики; нормативний склад права США та їх характеристики;
принципи права США та їх застосування; правовий статус суб’єктів права
США; інститути права США.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння сутності
права США, найважливіших принципів і теорій; вміння застосовувати ці
знання для розв’язання практичних завдань; компетентності з
інтерпретації та узагальнення нормативного складу праваСША; вміння
правильно застосувати норми права США; компетентності з письмового й
усного представлення наукового та практичного матеріалу та
аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами права США; навички вирішення
правових ситуацій у сфері права США; вміння аналізувати норми
національного законодавства і права США та міжнародних договорів,
правильно документувати результати; здатність обробляти й тлумачити
норми права США.

ДВС 1.2.8.01

ДВС 1.2.8.02

Право
інтелектуальної
власності

Патентне право

3

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-3

ЗК-7

ПК-4

ЗК-8

ПК-8

ЗК-9

ПК-11

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-3

ЗК-7

ПК-4

ЗК-8

ПК-8

Знання з предметної області включають: науково-теоретичні та
практичні положення про право інтелектуальної власності, особливості
правового регулювання, основні міжнародно-правові акти, норми
Цивільного та Господарського кодексів України, закони та інші
нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини у сфері
інтелектуальної власності, порядок їх застосування, закріплення та
способи захисту майнових і немайнових прав на об’єкти права
інтелектуальної власності, спеціальну науково-методичну та іншу
юридичну літературу;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій права
інтелектуальної власності; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативного складу права інтелектуальної власності; вміння правильно
здійснювати застосування норм права інтелектуальної власності;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: правильно визначати види,
об’єкти і суб’єкти інтелектуальної власності; забезпечувати юридичне
оформлення відповідних прав; тлумачити та застосовувати нормативноправові акти, судову практику з метою прийняття обґрунтованих рішень у
спірних відносинах, що виникають у процесі використання
інтелектуальної власності, та її захисту; аналізувати та характеризувати
складові елементи окремих інститутів права інтелектуальної власності;
орієнтуватися у проблемах права інтелектуальної власності.
Знання з предметної області включають: джерела правового
регулювання патентного права та роль судової практики; форми
правового регулювання патентних відносин; поняття винаходу, корисної
моделі як об’єктів інтелектуального права; умови надання їм правової
охорони. розмежування з комерційною таємницею, ноу-хау,
раціоналізаторською пропозицією; поняття промислового зразка як
об’єкта інтелектуального права; умови надання йому правової охорони;
поняття, правову природу та види патентів; суб’єктів права на одержання

ЗК-9

ПК-11

патенту; порядок одержання патенту; поняття міжнародної заявки та
пріоритет; порядок проведення експертизи заявки на винахід (корисну
модель), промисловий зразок; порядок реєстрації і видачі патенту;
особливості правової охорони окремих винаходів (корисних моделей),
промислових зразків (секретний винахід, службовий винахід); особисті
немайнові та майнові права винахідника; дії, які не визнаються
порушенням прав власника патенту; припинення дії патенту та визнання
його недійсним; особливості охорони прав на топографії (компонування)
інтегральних мікросхем.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорії патентного права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
вміння правильно здійснювати застосування норм чинного законодавства
у сфері патентного права; компетентності з письмової і усної подачі
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: правильно застосовувати
законодавство, що регулює порядок розгляду та вирішення спорів,
пов'язаних із захистом прав на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, інші об'єкти промислової власності; складати проекти
процесуальних документів (позовні заяви, заяви про забезпечення позову,
заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо); аналізувати практичні
казуси.

2. ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ (НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ПРАКТИК) ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Очікувані результати

Префесійні

Формування
компетентностей

Загальні

Назва навчальної
дисципліни

Кількість
кредитів

Шифр

2.1. Нормативні навчальні дисципліни
ННД 2.1.01

Адміністративне
право

8

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-10
ПК-11
ПК-13

ННД 2.1.02

Адміністративне
судочинство

3,5

ЗК – 1;

ПК – 1;

Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу, джерел адміністративного права; поняття правового регулювання
управлінських відносин; нормативне регулювання адміністративних
правовідносин; принципи адміністративного права; характерні
властивості колізійної та структура адміністративних правовідносин;
правовий статус суб’єктів адміністративного права; поняття та
особливості адміністративної відповідальності.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій адміністративного
права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; вміння правильно здійснювати застосування норм
адміністративного права; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами, що регулюють управлінські відносини;
навички вирішення правових ситуацій у сфері управлінських відносин;
вміння аналізувати норми національного і міжнародного законодавства;
Знання з предметної області включають: поняття та особливості
адміністративного процесу; поняття та завдання адміністративного
судочинства;принципи адміністративного судочинства; поняття справи

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-10

ННД 2.1.03

Господарське право

8

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11

адміністративної
юрисдикції
(адміністративної
справи);поняття,
компетенцію та систему адміністративних судів; поняття та види повісток
в адміністративному судочинстві; поняття та засоби фіксування судового
засідання; поняття та види учасників адміністративного процесу; поняття
та види доказів; поняття, ознаки та стадії процесу доказування; поняття
та види судових витрат; поняття, особливості та види строків у
адміністративному судочинстві; поняття, особливості та зміст
адміністративного позову; поняття та види судових рішень; стадії
адміністративного процесу; види та стадії адміністративного
провадження.
Когнітивні компетентності
включають: знання і розуміння
найважливіших
фактів,
концепцій,
принципів
діяльності
адміністративного суду; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; вміння правильно здійснювати застосування норм,
що регламентують діяльність суду, компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять:орієнтуватися в
адміністративно-процесуальному законодавстві України; здійснювати
аналіз адміністративно-правових матеріальних та процесуальних норм,
вирішувати практичні ситуації, складати процесуальні документи,
застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
Знання з предметної області включають: предмет, метод, систему та
джерела господарського права; поняття господарських правовідносин та
їх основні характеристики; поняття, ознаки та види господарської
діяльності; організаційні форми господарювання; основні положення
щодо господарсько-договірних зобов’язань та господарсько-правової
відповідальності; положення про обмеження монополізму та захист
економічної конкуренції.ю про забезпечення якості продукції (робіт,
послуг); регулювання окремих видів господарської діяльності тощо.; види
і порядок здійснення контролю у сфері господарювання.
Когнітивні компетентності
включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорії господарського
права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних

ПК-13

ННД 2.1.04

Господарський
процес

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-10

завдань; вміння правильно здійснювати застосування норм чинного
законодавства у сфері господарського права та господарських
правовідносин; компетентності з письмової і усної подачі наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: орієнтуватися в системі
нормативно-правових актів, які складають господарське законодавство;
використовувати відповідні нормативно-правові акти, що регулюють
відносини, пов’язані з банкрутством суб’єктів підприємництва, захистом
економічної еонкуренції, забезпеченням якості робіт, послуг,
організацією і здійсненням зовнішньоекономічної банківської та біржової
діяльності тощо.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу правового регулювання відносин у сфері господарського
судочинства; чітко і аргументовано розмежувати господарське
процесуальне право від інших процесуальних галузей права (цивільного,
адміністративного);основні засади та понятійно-категоріальний апарат
господарського процесуального права;зміст прав та обов’язків всіх
учасників господарського процесу на різних стадіях господарського
процесу;систему судових актів, які виносить господарський суд у процесі
розвязання господарських спорів та вирішенні справ про банкрутство.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів діяльності господарського
суду; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
вміння правильно здійснювати застосування норм, що регламентують
діяльність суду, компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами що регламентують діяльність
господарського суду та інших учасників процесу; підготувати претензію
та позовну заяву;складати процесуальні документи, які виносить суд у
процесі судового розгляду;застосовувати правила підвідомчості та
підсудності спорів господарським судам;

ННД 2.1.05

Екологічне право

4

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

ННД 2.1.06

Історія держави і
права зарубіжних
країн

8

ЗК – 1;

ПК – 2;

ЗК – 2;

ПК – 8;

ЗК – 6;
ЗК – 7.

Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу правового регулювання екологічних правовідносин; нормативний
склад екологічного права; принципи екологічного права та їх
застосування; види природокористування; правовий статус учасників
екологічних правовідносин; право власності на природні ресурси;
правова відповідальність за порушення екологічного законодавства.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій екологічного
права;вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань;компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного
складу екологічного права;вміння правильно здійснювати застосування
норм екологічного права;компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами екологічного права;навички вирішення
правових ситуацій у сфері екологічного права;вміння аналізувати норми
національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових
договорів, правильно документувати результати;здатність обробляти й
тлумачити колізійні та матеріально-правові норми екологічного права.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу правового регулювання Історії держави і права зарубіжних країн,
основна характеристика; джерельну базу історії держави і права
зарубіжних країн; періодизацію курсу історія держави і права зарубіжних
країн; характерні властивості кожного періоду розвитку та зміни
державно-правових явищ на території зарубіжних країн у їх історичному
розвитку; характеристику джерел права, що діяли на території цих країн
з давніх часів – до новітнього часу.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння теорії та
методології та джерельної бази історії держави і права зарубіжних країн;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
будь-якого законодавства всіх типів правової системи; вміння правильно
оцінювати історичний розвиток органів державної влади та актів

ННД 2.1.07

Історія держави і
права України

8

ЗК – 1;

ПК – 2;

ЗК – 2;

ПК – 8;

ЗК – 6;
ЗК – 7.

законодавства; володіння навичками прогностичної функції;загальні
закономірності розвитку держави і права зарубіжних країн, критерії, які
визначають ці закономірності і лежать в основі періодизації державноправового розвитку зарубіжних країн;фактичний матеріал, пов'язаний з
державно-правовим розвитком зарубіжних країн від найдавніших часів до
наших днів, насамперед еволюцію їх державного та суспільного ладу,
права;
До практичних вмінь та навичок входять:
аналізувати об’єкт
навчальної дисципліни, яким є суспільні відносини, пов’язані з
виникненням, становленням і розвитком державно-правової матерії;
оперуючи фактами, що стосуються певної держави і права, виводити з них
певну історико-правову системність, що допомагає зрозуміти процеси
державно-правового розвитку; використовуючи різні методи наукового
пізнання, зокрема компаративний та діалектичний, виявляти загальне та
особливе у розвитку різних державних форм і систем права; пояснити
еволюцію державного та суспільного ладу, аналізуючи форму правління,
устрій тієї чи іншої держави, форми соціальної організації суспільства,
правовий статус різних прошарків населення; користуватися історикоправовими пам”ятками, всією емпіричною базою, що стосуються
державно-правового розвитку різних народів у різні історичні епохи;
користуючись знанням предмету навчальної дисципліни, уміти
прогнозувати державно-правовий розвиток новітнього часу.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу правового регулювання Історії держави та права України, основна
характеристика; джерельну базу Історії держави та права України;
періодизацію курсу Історія держави та права України;характерні
властивості кожного періоду розвитку та зміни державно-правових явищ
на території України у їх історичному розвитку; характеристику джерел
права,що діяли на території України починаючи з давніх часів – до
новітнього часу.
Когнітивні компетентності включають: знання основних наукових
проблеми історії держави і права України, її історіографію; предмет і
завдання курсу "Історія держави і права України"; його зв'язок з

ННД 2.1.08

Конституційне право
зарубіжних країн

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-2

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-8
ПК-13

гуманітарними, соціально-економічними та загальноюридичними
дисциплінами;засади еволюції суспільного ладу на різних етапах
розвитку української державності;засади функціонування системи
органів влади і управління, суду в Україні з часу найдавніших державних
утворень і до наших днів;джерела та основні риси права України на всіх
етапах історичного розвитку; історію боротьби українського народу за
утворення (відродження) своєї держави;історію кодифікації права
України та наслідки кодифікаційних процесів у ході формування різних
правових систем в Україні.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння використовувати
історичний досвід української держави і права у практичній діяльності з
відстоювання права українського народу на створення власної
демократичної правової держави;користуючись науковими методами
пізнання, аналізувати істотко-культурні події, правові акти, закони,
джерела права у цілому;на основі історичних знань самостійно
прогнозувати суспільно-політичне життя в Україні;на основі знання
законів та правових актів минулого підвищувати правову культуру,
розуміти значення державно-правових інститутів у житті суспільства.
Знання з предметної області включають: Поняття предмету, методу,
принципів, системи теорії держави і права; основні загальні
закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права,
а також систему найважливіших та базових понять та категорій у сфері
держави і права; найбільш розповсюджені форми корупційних діянь;
основи законотворчої діяльності як однієї з фундаментальних засад
розвитку права; основи правового статусу особи;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій конституційного
права зарубіжних країн; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; компетентності з інтерпретації, порівняння, аналізу
та узагальнення нормативного складу конституційного права зарубіжних
країн; вміння правильно здійснювати застосування норм конституційного
права зарубіжних країн при розробці пропозицій щодо вдосконалення

ННД 2.1.09

Конституційне право
України

9

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-2

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-8
ПК-11
ПК-13

національного законодавства; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: формування правової
свідомості як у себе, так і у оточуючих; застосовувати юридичні знання у
напрямі підвищення рівня законності та правопорядку. формувати
обґрунтування щодо розробки пропозицій із внесення змін до чинного
законодавства; захисту прав і свобод людини і громадянина як основних
елементів правової системи;
Знання з предметної області включають: поняття предмету, методу,
принципів, системи конституційного права; еволюцію, сучасний стан
й основні тенденції розвитку конституційного права України як
провідної галузі національної системи права; предмет і метод
конституційно-правового
регулювання;
основні
джерела
конституційного права України; основні конституційно-правові поняття
й терміни; сутність і зміст засад конституційного ладу України;
конституційно-правові засади статусу людини і громадянина в Україні,
інститутів
громадянського
суспільства;
конституційні
форми
безпосередньої демократії в Україні, зміст їх правового регулювання;
конституційно-правовий статус органів державної влади та місцевого
самоврядування в Україні; державний та адміністративно-територіальний
устрій України, правовий
статус
адміністративно-територіальних
одиниць у складі України.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій конституційного
права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; компетентності з інтерпретації, порівняння, аналізу та
узагальнення нормативного складу конституційного права; вміння
правильно здійснювати тлумаченя та застосування норм конституційного
права; компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: • будувати
професійну
діяльність,
виходячи
з
конституційних принципів (державного
суверенітету, верховенства права, законності, пріоритету прав людини

ННД 2.1.10

Кримінальне право
(загальна частина)

9

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

тощо); застосовувати, за необхідності, приписи чинної Конституції
України безпосередньо, без посилань на норми, що їх деталізують;
здійснювати конституційно-правову кваліфікацію подій і явищ, що
відбуваються у різних сферах суспільного життя; давати конституційноправову оцінку рішень і дій органів публічної влади та їх посадових
осіб; аналізувати чинне конституційне законодавство України та існуючу
практику з точки зору конституційно-правової теорії; аргументовано
відстоювати власну точку зору з позицій науки
конституційного права та чинного конституційного законодавства.
Знання з предметної області включають: загальні та специфічні ознаки
кримінального права, його предмет та метод правового регулювання, а
також завдання, функції та принципи кримінального права; понятійний
апарат Загальної частини кримінального права України; вивчити зміст,
завдання і значення інститутів Загальної частини кримінального права
України; правила тлумачення закону про кримінальну відповідальність;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших концепцій, теорій, засад кримінального права; вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного змісту
кримінальногоправа;
вміння
правильно
застосовувати
норми
кримінального права при здійсненні кримінальних проваджень;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: орієнтуватися в структурі
Загальної частини чинного Кримінального кодексу України, здійснювати
в ньому пошук та систематизацію кримінально-правових норм,
здійснювати початкову кримінально-правову оцінку суспільно
небезпечних діянь, виявляти ознаки злочину, аналізувати загальний склад
злочину за ознаками, що закріплені в кримінальному законодавстві, при
вирішенні практичних завдань, відмежовувати злочинне діяння від
незлочинного; проводити аналіз судової та слідчої практики та
використовувати її при вирішенні практичних завдань.

ННД 2.1.11

Кримінальне право
(особлива частина)

8

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

З предметної області: знання та розуміння актуального стану
законодавства про кримінальну відповідальність; визначення місця виду
(складу) злочину в системі Особливої частини Кримінального кодексу
України; поняття (визначення) цього злочину відповідно до
кримінального закону; здійснення аналізу ознак складу цього злочину,
його елементів (об’єкту, предмету, об’єктивної та суб’єктивної сторін,
суб’єкту); з’ясування кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих обставин
конкретного злочину; проведення в необхідних випадках відмежування
цього злочину від суміжних злочинів, а також від адміністративних
правопорушень; ознайомлення із видами кримінальної відповідальності
(санкціями) за вчинення того чи іншого злочину.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших концепцій, теорій, засад кримінального права; вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного змісту
кримінального права; вміння правильно застосовувати норми
кримінального права при здійсненні кваліфікації діянь, що містять ознаки
злочину; компетентності з письмового й усного представлення наукового
та практичного матеріалу та аргументування.
Практичні вміння та навички: здійснювати систематизацію та пошук
кримінально-правових норм;аналізувати правову літературу, пов’язану з
висвітленням окремих положень кримінального права;правильно
застосовувати загальні інститути кримінального права при вирішенні
практичних
задач;давати
кримінально-правову
характеристику
об’єктивних та суб’єктивних злочинів, передбаченихОсобливою
частиною Кримінального кодексу України;кваліфікувати злочини, у тому
числі розмежовувати окремі злочини один від одного тавідмежовувати
злочини від інших правопорушень;здійснювати пошук та критичний
аналіз матеріалів правозастосовної діяльності при вирішенніконкретних
практичних завдань; визначити місце виду (складу) злочину в системі
Особливої частини КК; з’ясувати поняття (визначення) цього злочину
відповідно до закону; зробити аналіз ознак складу цього злочину (об’єкта,
предмета, знарядь та засобів, об’єктивної та суб’єктивної сторін, мотиву,

ННД 2.1.12

Кримінальний
процес

6,5

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

мети, суб’єкта); з’ясувати кваліфікуючі обставини цього злочину;
провести в необхідних випадках відмежування цього злочину від
суміжних.
Знання з предметної області включають: предмет кримінального
процесуального права; джерела кримінального процесуального права;
завдання кримінального провадження; основні терміни кримінального
процесу України;основні засади кримінального провадження, на яких
базується діяльність по розслідуванню,розгляду та вирішенню
кримінального провадження;порядок процесуальної діяльності учасників
кримінального провадження, визначати правовийстатус сторін
кримінального провадження;правила здійснення доказування;порядок
обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального
провадження;порядок провадження на окремих стадіях кримінального
провадження, порядок прийняття та видипроцесуальних рішень.; способи
тлумачення та застосування кримінальних процесуальних норм.
Когнітивні компетентностівключають: знання і розуміння
найважливіших концепцій, теорій, засад кримінального процесуального
права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного
змісту кримінального процесуального права; вміння правильно
застосовувати норми кримінального процесуального права при здійсненні
кримінальних проваджень; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння здійснювати
систематизацію
та
пошук
кримінальних
процесуальних
норм;здійснювати
пошук
та
критичний
аналіз
матеріалів
правозастосовної діяльності при вирішенніконкретних практичних
завдань;правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального
процесуального права, самостійнопоповнювати і поглиблювати свої
знання;правильно визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову
позицію; вміння аналізувати норми кримінального процесуального
законодавства, правильно документувати результати кримінальної

ННД 2.1.13

Міжнародне право

4

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-2

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-8
ПК-13

ННД 2.1.14

Муніципальне право

4

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8

процесуальної діяльності; здатність тлумачити норми кримінального
процесуального права.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи
міжнародного права та їх основні характеристики; джерельна база
міжнародного права; основні принципи міжнародного права; правовий
статус суб’єктів міжнародного права; інститут визнання в міжнародному
праві; відповідальність у міжнародному праві; основні галузі
міжнародного права; особливості застосування права іноземної держави
вітчизняними правозастосовними органами.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій міжнародного
права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного
складу міжнародного права; вміння правильно застосувати норми
міжнародного права; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння аналізувати
відносини, що регулюються нормами міжнародного права, в тому числі,
міжнародні міждержавні відносини і міжнародні відносини недержавного
характеру; навички самостійної роботи з міжнародно-правовими актами;
навички вирішення правових ситуацій у сфері міжнародного права;
здатність тлумачити міжнародні договори; аналізувати чинне
законодавство України на предмет відповідності міжнародним
зобов’язанням України
Знання з предметної області включають: поняття, предмет, метод і
джерела муніципального права; історичні та теоретичні основи місцевого
самоврядування; поняття, правову природу та конституційно-правові
принципи місцевого самоврядування; форми безпосередньої демократії в
місцевому самоврядуванні; систему місцевого самоврядування; основні
функції місцевого самоврядування та механізм їх реалізації; гарантії
місцевого самоврядування; відповідальність в системі місцевого
самоврядування.

ПК-10
ПК-11
ПК-13

ННД 2.1.15

Римське право

3

ЗК – 1;

ПК – 2;

ЗК – 2;

ПК – 8;

ЗК – 6;
ЗК – 7.

Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій муніциального
права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного
складу муніципального права; вміння правильно застосувати норми
муніципального права у практичній діяльності; компетентності з
письмового й усного представлення наукового та практичного матеріалу
та аргументування
До практичних вмінь та навичок входять: вміння орієнтуватися в
законодавстві, що регулює порядок здійснення місцевого самоврядування
в Україні; аналізувати та тлумачити законодавство про місцеве
самоврядування; застосовувати одержані знання на практиці; володіння
навичками вирішення правових проблем, пов’язаних з порушенням прав
і свобод, владних повноважень органів публічної влади, вирішення
конфліктів між органами публічної влади.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи
джерел римського приватного права; роль і значення римського
приватного права для розвитку сучасного цивільного права;поняття
здійснення цивільних прав та їх форми захисту;поняття суб'єкта
цивільних правовідносин;поняття речового та зобов'язального права;
інститут права володіння; виникнення і розвиток інституту права
власності; господарське значення сервітутів;поняття договору та
еволюція договірного права; характеристику зобов'язань із деліктів та
ніби з деліктів; характеристику римського спадкового права; систему
зобов’язань римського приватного права;спадкові відносини у
Стародавньому Римі; рецепцію римського приватного права у сучасних
правових системах.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших інститутів та юридичних конструкцій римського
приватного права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань-казусів; вміння правильно кваліфікувати окремі
правові ситуації відповідно до правових інститутів римського права;
компетентності з інтерпретації та узагальнення окремих положень джерел

ННД 2.1.16

Соціологія права

3

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-7

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-10
ПК-11

римського приватного права; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування;
компетентності з виявлення римських правових конструкцій у сучасному
праві та зіставленням їх із сучасними правовими реаліями.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з джерелами приватного права (Дигестами Юстиніана, Інституціями Гая
тощо); навички вирішення правових ситуацій, поданих у Дигестах
Юстиніана;використати набуті знання при вивченні цивільного права та
цивільного процесу України; вміння аналізувати еволюцію розвитку
інституту права власності; аналізувати еволюцію розвитку інституту
договірного
права;аналізувати
еволюцію
розвитку
інституту
зобов'язального права;аналізувати еволюцію розвитку інституту
спадкового права.
Знання з предметної області включають: предмет соціології права,
основні соціологічні закони, категорії, а також їх зміст і взаємозв'язки;
історію виникнення та основні етапи розвитку соціології права як науки;
зміст, особливості її основних категорій, принципів, а також співвідношення з філософією, теорією права, політологією та іншими
науками, взаємозв'язок з соціальними процесами і явищами різних сфер
суспільства; основні тенденції розвитку на сучасному етапі; основні
поняття, як теорії права, так і соціології; доктринальні підходи до
проблемних питань соціології права; правові способи і методи
регулювання суспільних процесів; роль соціології права у формуванні
ціннісних орієнтацій у професійній діяльності.
Когнітивні компетентності включають знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій соціології права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
муніципального права; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування
До практичних вмінь та навичок входять: вміння логічно грамотно
висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору з проблематики
соціології права; вільно оперувати юридичними термінами і категоріями,

ННД 2.1.17

Судові та
правоохоронні
органи України

3,5

ЗК-1

ПК-1

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-9
ПК-11

ННД 2.1.18

Теорія держави і
права

10,5

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-2

давати оцінку конкретної ситуації з точки зору соціології права; мати
навички роботи з нормативними джерелами і застосовувати їх до
конкретних практичних ситуацій; розуміє сутність, особливості та
еволюцію розвитку держави, її правової системи, протиріччя і способи їх
вирішення в ході складного соціального розвитку; спирається на
гуманістичний зміст досліджуваної науки, реалізує на практиці основні
положення її теоретичних положень щодо формування духовного
потенціалу суспільства, створення обґрунтованої та оптимальної правової
системи.
Знання з предметної області включають: Ознаки та засади організації
судової влади, конституційні засади здійснення правосуддя, судову
систему, правовий статус судових, правоохоронних та правозахисних
органів, їх склад, структуру порядок формування, повноваження
(функції).
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і судової влади та
правоохоронних органів; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; вміння правильно здійснювати застосування норм,
що регламентують діяльність суду, правоохоронні та правозахисні
органи; компетентності з письмового й усного представлення наукового
та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння аналітично мислити,
оперувати юридичними категоріями, понятійним апаратом, категоріями і
визначеннями застосовувати чинне законодавство на практиці,
розкривати предмет та межі повноважень судових, правоохоронних та
правозахисних органів, кваліфікувати злочини, давати їм правову оцінку,
аналізувати динаміку та структуру злочинності, наявні проблеми та
недоліки чинного законодавства, що регулює діяльність судових,
правоохоронних та правозахисних органів
Знання з предметної області включають: предмет загальної теорії
держави і права; основні та допоміжні методи дослідження держави і
права; різноманітність концепцій про походження держави і права;
поняття та ознаки держави, її форми правління і державного устрою;

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-6

ЗК-9

ПК-8
ПК-11
ПК-13

ННД 2.1.19

Трудове право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

поняття права, його функції, форму і соціальну сутність; закономірності
побудови правової держави; поняття права; структуру права і
законодавства; сутність правотворчості, правозастосування та
тлумачення норм права; поняття правомірної поведінки, правопорушення
та юридичної відповідальності; сутність законності і правопорядку.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів теорії держави і права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
вміння правильно здійснювати тлумачення та застосування норм, що
регламентують діяльність у сфері права; компетентності з письмового й
усного представлення наукового та практичного матеріалу та
аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: осмислювати складні
державно-правові процеси, творчо підходити до вирішення відповідних
наукових та практичних проблем; уміти використовувати державноправові закономірності, оцінювати їх із загальнолюдських позицій і вимог
практики, застосувати отримані правові знання в сфері юридичної
практики, давати аналіз та тлумачення нормам права, нормативноправовим актам; обґрунтовувати законність і доцільність правових
рішень, які приймаються.
Знання з предметної області включають: поняття, систему та джерела
трудового права, положення актів трудового законодавства України та
міжнародних договорів щодо правового регулювання трудових
відносин;основні положення правової доктрини з питань виникнення та
припинення трудових правовідносин, укладення та припинення трудових
договорів, правового статусу суб’єктів трудового права, підстави, зміст та
види відповідальності при порушенні трудового законодавства,
колективних угод, трудових угод, порядок вирішення трудових
спорів;підходи судової практики щодо тлумачення і застосування
законодавства України, що регулює трудові правовідносини;
міжнародно-правове регулювання трудових відносин.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій трудового права;

ННД 2.1.20

Фінансове право

4

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

ННД 2.1.21

Цивільне право
(загальна частина)

10

ЗК – 1;

ПК – 1;

вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
трудового права; вміння правильно застосувати норми трудового права у
практичній діяльності; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування
До практичних вмінь та навичок входять: вміння використовувати
дані науки трудового права для вирішення практичних завдань;правильно
застосовувати та тлумачити трудове законодавство, колективні договори,
трудові угоди;орієнтуватися в міжнародно-правовому регулюванні
трудових відносин;складати акти застосування норм права, процесуальні
документи в сфері захисту трудових прав; складати проекти трудових,
колективних договорів.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи
та методу фінансового права; поняття змісту, принципів та форм
фінансової діяльності; поняття, зміст і значення фінансового контролю;
правовий статус суб’єктів фінансового права; загальне поняття грошової
системи.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій фінансового права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
фінансового права; вміння правильно здійснювати застосування норм
фінансового права; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами; навички вирішення правових ситуацій у
сфері фінансового права; вміння аналізувати та розрізняти відносини, що
регулюються фінансовим правом та відносини, що регулюються іншими
галузями права; здатність користуватись відповідною термінологією
фінансового права.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу правового регулювання особистих немайнових та майнових
відносин і їх основні характеристики; нормативний склад цивільного

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

ННД 2.1.22

Цивільне право
(особлива частина)

8

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

права та їх характеристики; принципи цивільного права та їх
застосування; характеристику речового права, права інтелектуальної
власності, особистих немайнових прав та спадкового права; правовий
статус суб’єктів цивільного права; загальну характеристику об’єктів
цивільних прав та правочинів; теоретичні та практичні аспекти
здійснення суб’єктивних цивільних прав та виконання обов’язків.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій цивільного права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
цивільного права; вміння правильно здійснювати застосування норм
цивільного права; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами цивільного права; навички вирішення
правових ситуацій у сфері цивільного права; вміння аналізувати норми
національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових
договорів, правильно документувати результати; здатність обробляти й
тлумачити колізійні та матеріально-правові норми цивільного права.
Знання з предметної області включають: знання теоретичних аспектів
предмету «Цивільне право. Особлива частина»; основні положення
зобов’язального права; особливості окремих видів договірних зобовязань;
особливості недоговірних зобов’язань; основні положення спадкового
права; знання чинного цивільного законодавства України; практику
застосування чинного цивільного законодавства; практику тлумачення
цивільного законодавства.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій цивільного права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
цивільного права; вміння правильно здійснювати застосування норм
цивільного права; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.

ННД 2.1.23

Цивільний процес

6,5

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-13

ННД 2.1.24

Юридична
деонтологія

3

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-5

ПК-1

До практичних вмінь та навичок входять: здатність до тлумачення і
узагальнення правової інформації; навички застосування теоретичних
знань у практичній діяльності; застосування норм цивільного права у
практичній діяльності; розвиток високого рівня культури правового
мислення; здатність до сприйняття, узагальнення і аналізу правової
інформації.
Знання з предметної області включають: концептуальні засади
дисципліни, включаючи певні знання сучасних досягнень; понятійний
апарат цивільного процесуального права; поняття предмету, системи,
методу правового регулювання науки цивільного процесуального права
та їх основні характеристики; нормативний склад відносин цивільного
процесуального права та їх характеристики; принципи цивільного
процесуального права та їх застосування; характерні властивості відносин
цивільного процесуального права; правовий статус суб’єктів відносин
цивільного процесуального права;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій цивільного
процесуального права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативного складу цивільного процесуального права; вміння
правильно здійснювати застосування норм цивільного процесуального
права; компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами, що регулюють відносини цивільного
процесуального права; навички вирішення правових ситуацій у сфері
відносин цивільного процесуального права; вміння аналізувати норми
національного і міжнародного законодавства, правильно документувати
результати; здатність обробляти й тлумачити норми цивільного
процесуального права.
Знання з предметної області включають: поняття, предмет, методи,
систему та джерела юридичної деонтології; деонтологічні вимоги щодо
юридичної професії;принципи юридичної деонтології;особливості

ЗК-6
ЗК-9

юридичної деонтології як юридичної науки;зміст вищої юридичної
освіти, історію та основні тенденції розвитку;зміст, принципи та
ПК-3
організацію
навчального
процесу
у
вищому
юридичному
навчальномузакладі;види навчальних занять, форми контролю знань
ПК-4
студентів;соціальні функції, права та обов’язки студентів;поняття,
функції
та
особливості
професії
юриста;основні
юридичні
ПК-8
спеціальності;міжнародні
стандарти
професійної
юридичної
діяльності;поняття, класифікацію, історію розвитку і сучасний стан
ПК-10
юридичних наук; зміст і види юридичної практики;вимоги і значення
ПК-11 професійної етики при виконанні юристами своїх посадових
функцій;принципи й основні правила ділової і наукової полеміки юристів.
ПК-13 Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій юридичної
деонтології; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення професійних та
етичних вимог, які ставляться до юриста; компетентності з письмового й
усного представлення наукового та практичного матеріалу та
аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: під керівництвом викладача
освоювати навчальні дисципліни;самостійно вивчати визначений
навчальний матеріал;самостійно працювати з нормативно-правовою,
монографічною,
навчальною,
періодичною
таін.
літературою;користуватися бібліотечними фондами, бібліографією,
бібліотечною технікою;орієнтуватися в системі юридичних наук,
правової практики, юридичної освіти;вести політико-правові, ділові та
наукові дискусії;правильно застосовувати свої знання в юридичній
практиці;завжди з високим розумінням відстоювати права, честь і гідність
людей;вести дискусії на належному рівні;культурно поводитися у
спілкуванні, дотримуватись правил етикету; аналізувати і застосовувати
норми професійної підготовки, які ставляться до фахівця-юриста.
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Спеціалізація «Цивільно- та господарсько-правова»
ПК-2

ДВС 2.2.01

Аграрне право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

ДВС 2.2.02

Господарське право
зарубіжних країни

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11

Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу правового регулювання аграрних відносин та їх основні
характеристики; нормативний склад аграрного права та їх
характеристики; принципи аграрного права та їх застосування; правовий
статус сільськогосподарського кооперативу, фермерського господарства,
особистого
селянського
господарства;
правове
регулювання
використання природних ресурсів в сільському господарстві,
тваринництва та рослинництва; характеристика аграрного ринку.
Когнітивні компетентності включають:знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій і принципів аграрного права; вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
аграрного права; вміння правильно здійснювати застосування норм
аграрного права; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами аграрного права; навички вирішення
правових ситуацій у сфері аграрного права; вміння аналізувати норми
національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових
договорів, правильно документувати результати; здатність обробляти й
тлумачити матеріально-правові норми аграрного права.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, методу та
системи господарського права зарубіжних країн; загальну характеристику
джерел господарського права зарубіжних країн; принципи та функції
господарського права зарубіжних країн; засвоєння теоретичних знань
щодо основних понять та інститутів господарського права зарубіжних
країн (комерційна
діяльність, комерційні відносини, суб’єкти
комерційних
відносин,
правове
регулювання
майнових
відносин/відносин
власності,
комерційні/господарські
договори,
господарська
відповідальність,
антимонопольно-конкурентне
регулювання).

ПК-13

Когнітивні компетентності включають: знання та розуміння
особливостей правових сімей і їх відмінні риси; вміти відрізняти різні
зарубіжні правопорядки залежно від тієї чи іншої правової сім'ї ;основні
законодавчі акти, регулюючі підприємницьку діяльність в різних
зарубіжних державах; про основні інститути господарського права
зарубіжних країн тощо.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння орієнтуватися в
системі нормативно-правових актів, які складають господарське
законодавство
зарубіжних
країн;
використовувати
відповідні
нормативно-правові акти, що регулюють відносини, пов’язані з
банкрутством суб’єктів підприємництва, захистом економічної
еонкуренції, забезпеченням якості робіт, послуг, організацією і
здійсненням зовнішньоекономічної банківської та біржової діяльності
тощо.

ДВС 2.2.03

Захист цивільних
прав у практиці ЄС

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-7
ПК-7
ПК-8

Знання з предметної області включають: характер та зміст права на
захист; способи та форми захисту цивільних прав у практиці
ЄС;юридичнутермінологію; специфіку захисту майнових прав, прав в
сфері підприємництва, немайнових благ тощо у практиці ЄС.
Когнітивні компетентності включають: знання вміння проводити
аналіз правових норм щодо захисту цивільних прав та законних інтересів
з метою покращення способів захисту.; отримання студентами знань про
міжнародні інструменти та механізми захисту, що знаходяться в площині
цивільного
та цивільно-процесуального законодавства; отримання
поглибленої інформацію з питань використання принципу верховенства
права через застосування міжнародних стандартів у практиці ЄС.
До практичних вмінь та навичок входять: правильнозастосовувати
загальних та спеціальний (адміністративний) порядок захисту цивільних
прав; порядок звернення до Європейського Суду з вимогою захисту
порушеного права (в тому числі при підготовці скарг, заяв та інших
документів юридичного характеру з питань, що пов’язані з захистом

ДВС 2.2.04

Недоговірні
зобов’язання

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-7
ПК-7
ПК-8

цивільних прав); використовувати отриманні знання на практиці, а також
в майбутньої наукової діяльності; юридично грамотно кваліфікувати
факти та обставини з метою захисту цивільних прав.
Знання з предметної області включають: поняття та значення
недоговірних зобов'язань; правове регулювання недоговірних
зобов'язань. Види недоговірних зобов'язань; зміст відповідальності за
недоговореними зобов'язаннями; система недоговірних зобов'язань;
функції недоговірних зобов'язань; актуальні проблеми недоговірних
зобов’язань; зміст основних видів недоговірних зобов’язань.; сутність
основних правових категорій недоговірних зобов’язань;
Когнітивні компетентності включають: знання та розуміння
сучасних проблем відшкодування шкоди, як моральної так і матеріальної;
теоретичні основи і проблеми розвитку цивільного законодавства
України; поняття, суб’єкти та об’єкт недоговірних зобов’язань; поняття,
юридичну природу та проблеми визначення розміру шкоди та її
відшкодування; сучасні проблеми правового регулювання відшкодування
шкоди, яка буда завдана спеціальним суб’єктом; сучасні тенденції судової
практики щодо відшкодування шкоди та визначення його розміру;
практику застосування чинного цивільного законодавства, проблеми й
основні напрямки його вдосконалення в сучасних умовах.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння орієнтуватись у
системі джерел цивільного законодавства України, сособливо тих, які
регулюють недоговірні зобов’язання; аналізувати, узагальнювати та
правильно застосовувати норми цивільного законодавства України в
практичній діяльності; розрізняти відносини, що регулюються цивільним
правом, і відносини, які регулюються суміжними галузями права;
виявляти проблеми застосування чинного цивільного законодавства що
регулює недоговірні відносини; використовувати правничу термінологію;
застосовувати правові знання з цивільного права для оцінки юридичних
фактів; приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації норм цивільного
права в практичній діяльності; вирішувати конкретні правові ситуації,
пов’язані з правовим регулюванням недоговірних зобов’язань.

ДВС 2.2.05

Організація правової
роботи у сфері
господарювання

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-7
ПК-7
ПК-8

ДВС 2.2.06

Право соціального
забезпечення

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-7
ПК-7
ПК-8

Знання з предметної області включають: головні засади, форми,
методи та засоби здійснення правової роботи; загальні положення щодо
організації правової роботи в сфері господарювання; завдання та
компетенцію суб’єктів правової роботи.
Когнітивні компетентності включають: оволодіння навичками, на
основі синтезу знань різних навчальних дисциплін, організації правової
роботи, як багатопланової діяльності, що охоплює всі напрями
господарської діяльності, безпосередньо пов’язана із створенням та
збереженням майнової бази господарювання, використанням найманої
праці, вирішенням питань соціально-економічного, науково-технічного,
культурного забезпечення суб’єкта господарювання, і яка спрямована на
правильне застосування, неухильне додержання та запобігання
невиконанню вимог законодавства України субєктами господарювання,
їх посадовими особами та іншими працівниками, захистом їх інтересів.
До практичних вмінь та навичок входять: вільно орієнтуватися в
системі
нормативно-правових
приписів,
що
безпосередньо
використовуються при виконанні функціональних та посадових
обов’язків юрисконсульта, спеціальних порядках пов’язаних з
легалізацією діяльності суб’єктів господарювання, отриманням
дозвільних документів і т.п.; уміти правильно тлумачити положення
чинного законодавства України та розробляти відповідні проекти
внутрішньо-організаційних
(локально-правових) документів, що
затверджуються в процесі правозастосовної діяльності.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, методу та
системи права соціального забезпечення; загальну характеристику
джерел права соціального забезпечення; принципи та функції права
соціального забезпечення; загальнообов’язкове державне соціальне
страхування; загальну характеристику пенсійного забезпечення;
особливості надання соціальної допомоги та соціального обслуговування;
форми і засоби захисту прав у сфері соціального забезпечення.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших концепцій, принципів і теорій права соціального
забезпечення; вміння застосовувати ці знання для вирішення конкретних

ДВС 2.2.07

Правове
регулювання
бухгалтерського
обліку та
аудиторської
діяльності

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-7
ПК-7
ПК-8

життєвих ситуацій; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативно-правової бази у сфері соціального забезпечення; вміння
правильно застосовувати норми права соціального забезпечення;
компетентності з письмового й усного представлення та аргументування
наукового та практичного матеріалу.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами у сфері права соціального забезпечення;
навички аналізу та вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних з
соціальним забезпеченням громадян; навички приймати обґрунтовані
правові рішення, у відповідності з нормами чинного законодавства у
сфері соціального забезпечення; здатність обробляти й тлумачити норми
у сфері соціального забезпечення.
Знання з предметної області включають: 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; знати особливості
правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні, стислий зміст
найбільш важливих законодавчих документів, що регулюють ведення
обліку, порядок складання звітності та проведення аудиту.
Когнітивні компетентності включають: оволодіння фаховою
термінологією бухгалтерського обліку та аудиту; засвоєння основних
положень нормативно-правових актів, що регулюють національну
систему бухгалтерського обліку і аудиту; оволодіння теоретичними
знаннями та методикою (процедурами) оформлення первинних
документів облікових реєстрів, систематизації облікової інформації,
складання і читання фінансової звітності; засвоєння теоретичних основ
функціонування аудиту як незалежної фінансової експертизи; набуття
практичних навичок щодо оформлення бухгалтерських і аудиторських

документів та звітів, організації та планування бухгалтерського обліку і
аудиту, виконання комплексу аудиторських послуг і процедур.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння володіти знаннями з
теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту; використовувати
методологічні прийоми під час проведення наукових досліджень з
бухгалтерського обліку; самостійно аналізувати зміст законодавчих та
підзаконних нормативно-правових актів законодавства в сфері
бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності; тлумачити правові
норми й роз’яснювати вимоги законів та інших нормативно- правових
актів у галузі регулювання в сфері бухгалтерського обліку та
аудиторської діяльності; розв’язувати конкретні правові ситуації, що
виникають у практиці здійснення діяльності в сфері бухгалтерського
обліку та проведення аудиту.
ДВС 2.2.08

Правове
регулювання
туристичної
діяльності

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-7
ПК-7
ПК-8

Знання з предметної області включають: поняття предмету, методу та
системи правового регулювання туристичної діяльності; загальну
характеристику нормативно правових актів, що регулюють діяльність у
сфері туризму; форми і засоби захисту прав у сфері туристичної
діяльності.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння основ
правового регуулювання туристичної діяльності; вміння застосовувати ці
знання для вирішення конкретних життєвих ситуацій; компетентності з
інтерпретації та узагальнення нормативно-правової бази у сфері
туристичної діяльності; вміння правильно застосовувати дані норми;
компетентності з письмового й усного представлення та аргументування
наукового та практичного матеріалу.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами у сфері туристичної діяльності; навички
аналізу та вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних зі здійсненням
туристичної діяльності; навички приймати обґрунтовані правові рішення,

ДВС 2.2.09

Правові основи
інвестиційної
діяльності

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-7
ПК-7
ПК-8

у відповідності з нормами чинного законодавства у сфері туристичної
діяльності.
Знання з предметної області включають: основні категорій у сфері
інвестиційної діяльності; напрями та тенденції розвитку інвестиційної
політики, важливі проблеми оновлення й удосконалення законодавства в
сфері інвестиційної діяльності; правові засади та основні принципи
організації та здійснення діяльності в інвестування; знати особливості
правового регулювання інвестицій в Україні, стислий зміст найбільш
важливих законодавчих документів, що регулюють порядок
інвестиційної діяльності, зокрема порядок та обсяги надходження
інвестицій.
Когнітивні компетентності включають: оволодіння фаховою
термінологією у сфері інвестиційної діяльності; засвоєння основних
положень нормативно-правових актів, що регулюють національну
інвестиційну політику; оволодіння теоретичними знаннями та методикою
(процедурами) оформлення первинних документів облікових реєстрів,
систематизації облікової інформації, складання і читання фінансової
звітності; засвоєння теоретичних основ функціонування інвестицій;
До практичних вмінь та навичок входять: вміння володіти знаннями з
теоретичних
засад
інвестиційної
діяльності;
використовувати
методологічні прийоми під час проведення наукових досліджень з
інвестиційної діяльності; самостійно аналізувати зміст законодавчих та
підзаконних нормативно-правових актів законодавства в інвестування;
тлумачити правові норми й роз’яснювати вимоги законів та інших
нормативно- правових актів у галузі інвестування; розв’язувати конкретні
правові ситуації, що виникають у практиці здійснення інвестиційної
діяльності на національному та міжнародному рівні.

ДВС 2.2.10

ДВС 2.2.11

Сімейне право

Спадкове право

3

3

ЗК-1

ПК-3

ЗК-6

ПК-8

ЗК-7

ПК-11

ЗК-1

ПК-3

ЗК-6

ПК-8

ЗК-7

ПК-11

Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу правового регулювання сімейно-правових відносин та їх основні
характеристики; нормативний склад сімейного права та їх
характеристики; принципи сімейного права та їх застосування; характерні
властивості норми сімейного права та її структура; правовий статус
суб’єктів сімейного права;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій сімейного права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
сімейного права; вміння правильно здійснювати застосування норм
сімейного права ; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами сімейного законодавства; навички
вирішення правових ситуацій у сфері сімейного права; вміння аналізувати
норми національного і міжнародного законодавства та нормативноправових актів; здатність обробляти й тлумачити норми сімейного права.
Знання з предметної області включають: поняття предмету, системи,
методу правового регулювання садкового права; джерела садового права;
нормативно-правові акти, які регулюють спадкові правовідносини;
основні положення та поняття науки спадкового права; правову
характеристику відкриття спадщини; порядок спадкування за законом;
порядок спадкування за заповітом; порядок прийняття та відмови від
спадщини; особливості переходу майна за спадковим договором.
Когнытивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій спадкового права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
садкового права; вміння правильно здійснювати застосування норм
спадкового права ; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.

ДВС 2.2.12

Цивільно-правова
документація

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-5

ЗК-9

ПК-8
ПК-11
ПК-12

До практичних вмінь та навичок входять: вміння самостійно
аналізувати нормативні акти та застосовувати їх у своїй практичній
діяльності; використовувати всі передбачені законом засоби захисту
суб’єктивних прав і інтересів учасників спадкових правовідносин;
складати документи правового характеру та процесуальні документи.
Знання з предметної області включають: знання основ
документаційних процесів у суспільстві, у сфері нормотворчості та
правового регулювання різних галузей діяльності, вивчення основних
способів створення документів, зокрема нормативно-правових актів,
розгляд проблем уніфікації та стандартизації документів і систем
документації
Когнітивні компетентності включають: організацію створення та
обігу юрисдикційних документів.
До практичних вмінь та навичок входять: самостійне складання та
аналіз правових документів, що відповідають чинному законодавству.

Спеціалізація «Правозахисна та правоохоронна діяльність»
ДВС 2.2.01

Адвокатура України

3

ЗК-1

ПК-4

ЗК-7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6

ЗК-9

ПК-8
ПК-11

Знання з предметної області включають: стан основних проблем науки
адвокатури; поняття адвокатури; правова основа діяльності адвокатури;
засади здійснення адвокатської діяльності; набуття права на заняття
адвокатською діяльністю; організаційні форми адвокатської діяльності;
види адвокатської діяльності; права, обов’язки та відповідальність
адвоката; порядок здійснення адвокатської діяльності; професійне
самоврядування адвокатів.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння основних
проблем науки адвокатури; вміння застосовувати ці знання для
розв’язання практичних завдань; компетентності з інтерпретації та
узагальнення нормативного змісту адвокатської діяльності; вміння
правильно застосовувати правові норми під час здійснення адвокатської
діяльності; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.

ДВС 2.2.02

Доказування і
досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень

3

ЗК-1

ПК-4

ЗК-7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6

ЗК-9

ПК-8
ПК-11

До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи
з нормативно-правовими актами, які регламентують адвокатську
діяльність; навички застосування чинного законодавства; вміти
аналізувати і давати правильну правову оцінку конкретним ситуаціям, що
виникають під час практичної діяльності; вміти здійснювати адвокатську
діяльність; вміти правильно складати відповідні документи; здатність
тлумачити норми чинного законодавства України.
Знання з предметної області включають: загальні теоретичні
положення доказування та досудо; доказого розслідування; дказове право
та практику його застосування;умови та процесуальний порядок визнання
доказів недопустимими;співвідношення кримінального процесуального
пізнання
і
доказування;елементи
кримінально-процесуального
доказування;провадження слідчих (розшукових) дій як засобів збирання
доказів укримінальному процесі; особливості процесу доказування при
застосуванні заходів забезпеченнякримінального провадження та в
окремих його стадіях; доказування при здійсненні кримінального
провадження в особливих порядках;особливості та порядок здійснення
досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння основних
проблем доказового права та досудового розслідування; вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного змісту
доказування та досудового розслідування кримінальних правопорушень;
вміння правильно застосовувати правові норми під час кримінального
провадженя; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння самостійно вивчати
закони України, інші нормативно-правові акти, що регламентують
діяльність державних органів, фізичних та юридичних осіб зі збирання,
перевірки та оцінки доказів та під час здійснення досудового
розслідування; правильно тлумачити та застосовувати норми чинного

ДВС 2.2.03

Криміналістика

3

ЗК-1

ПК-4

ЗК-7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6

ЗК-9

ПК-8
ПК-11
ПК-12

законодавства, що встановлюють порядок збирання, перевірки та оцінки
доказів й їх процесуальних джерел та порядок проведення досудового
розслідування кримінальних правопорушень; застосовувати прийоми з
виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації.
Знання з предметної області включають: поняття предмету і завдань
криміналістики, її місце в системі інших юридичних суміжних наук;
об’єкти, суб’єкти та форми криміналістичної ідентифікації і діагностики;
порядок висунення та перевірки кримінальних версій; існуючі
криміналістичні засоби, прийоми і методи їх застосування у ході
виявлення фіксації, огляду та вилучення слідів і інших речових доказів;
порядок збирання, перевірки та оцінки доказів під час розсліування
кримінальних справ;
структуру існуючих в Україні установ і
підрозділів та порядок призначення в них різних видів судових експертиз;
тактику проведення окремих слідчих дій та порядок використання
необхідних знань спеціалістів; загальні положення і значення
криміналістичної методики та криміналістичної характеристики
злочинів; особливості методики розслідування окремих видів злочинів.
Когнітивні компетентності включають: вміння застосовувати
отримані знання у правоохоронній, правозастосовній, правотворчій
діяльностях; знання елементів механізму злочину та теорій про
ідентифікацію, особу злочинця та жертви злочину; вміння застосовувати
криміналістичні знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення соціо-психологічних
детермінантів злочинності та основ організації і планування
розслідування; вміння правильно здійснювати аналіз слідчої ситуації;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування; будувати та перевіряти
криміналістичні версії; складати криміналістичні прогнози та планувати
розслідування злочину; тактично та стратегічно будувати алгоритм
розслідування злочину.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння ефективно
використовувати відповідну криміналістичну техніку для виявлення,
фіксації і вилучення слідів та інших об’єктів, що можуть бути знайденими

ДВС 2.2.04

Кримінальне право
зарубіжних країн

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

та місці події і мають відношення до справи; аналізувати наявні відомості
про подію злочину, висувати і обґрунтовувати криміналістичні версії
щодо встановлення причин події та осіб, винних у вчиненні злочину;
готувати, проводити самостійно та з залученням необхідних спеціалістів
і у відповідності до норм процесуального законодавства окремі слідчі дії,
призначати криміналістичні експертизи та дослідження; організовувати
розкриття та розслідування окремих злочинів, забезпечувати при цьому
взаємодію різних підрозділів і служб правоохоронних органів.
Знанняяз предметної області включають: основні поняття, категорії та
термінологію національного і зарубіжного кримінального права; основні
поняття, інститути, загальні теоретичні положення кримінального права
зарубіжних країн; головні системи кримінального права і кримінальноправової політики сучасних держав, їхній стан і розвиток; специфічні
особливості та елементи традицій кримінально-правових систем різних
країн, співвідношення положень національного кримінального
законодавства з положеннями кримінального законодавства зарубіжних
країн; основні досягнення кримінально-правової науки та напрямки
зарубіжної кримінально-правової теорії.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння основних
проблем кримінального права зарубіжних країн; вміння застосовувати ці
знання для розв’язання практичних завдань; компетентності з
інтерпретації та узагальнення нормативного змісту кримінального права
зарубіжних країн; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: всебічно аналізувати
юридичні казуси, ґрунтуючись на відповідних джерелах кримінального
права (кодексах, законах, статутах, судовій практиці тощо) зарубіжних
країн; застосовувати приписи законодавства та інших джерел
кримінального права зарубіжних країн про покарання та альтернативні
йому заходи кримінально-правового впливу при розробці пропозиції

щодо вдосконалення національного кримінального законодавства;
орієнтуватися в підходах до вирішення питань кримінальної
відповідальності за окремі види злочинів в Особливій частині
кримінального права зарубіжних країн; аналізувати сучасні тенденції
розвитку юридичної практики, формулювати й аргументувати свою точку
зору щодо спірних питань теорії і практики кримінального права України
та зарубіжних країн.
ДВС 2.2.05

Кримінальновиконавче право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

ДВС 2.2.06

Кримінальноправове

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

Знання з предметної області включають: основи кримінальновиконавчого права, мету і завдання кримінально-виконавчого
законодавства, стан основних проблем науки кримінально-виконавчого
права, систему органів і установ виконання покарань, особливості
порядку і умов виконання кримінальних покарань, перспективи
приведення кримінально-виконавчого законодавства України у
відповідність до міжнародних стандартів поводження із засудженими;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій кримінальновиконавчого права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативного складу кримінально-виконавчого права; вміння правильно
здійснювати застосування норм кримінально-виконавчого права;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміннявикористовувати
отримані знання для з’ясування конкретних питань діяльності установ і
органів, які виконують кримінальні покарання, вільно орієнтуватися у
кримінально-виконавчому законодавстві та підзаконних нормативноправових актах, правильно тлумачити та застосовувати норми
кримінально-виконавчого права у процесі своєї практичної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

регулювання
правоохоронної
діяльності

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6
ПК-7
ПК-9

ДВС 2.2.07

Кримінологія

3

– знати положення Конституції України, законів України та відомчих
нормативних актів, що регулюють діяльність правоохоронних органів, а
також предмет та основні поняття дисципліни, завдання, які вирішують
правоохоронні органи, їх систему, структуру, права, обов’язки та функції,
основні принципи, на яких ґрунтується діяльність органів прокуратури,
Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України, Національного антикорупційного бюро України,
охорони державного кордону, органів доходів і зборів, органів і

ПК-10

установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, органів державного
фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інших

ПК-11

органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції;

ПК-12

– уміти використовувати отримані знання для з’ясування конкретних
питань діяльності органів, які здійснюють правозастосовні або
правоохоронні функції, орієнтуватися у законодавстві та підзаконних
нормативно-правових актах, правильно тлумачити та застосовувати норми.

ЗК-1

ПК-4

ЗК-7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6

ЗК-9

ПК-8

Знання з предметної області включають: поняття предмету і системи
кримінології, функції і завдання сучасної кримінології; історія
кримінологічної науки; методика і методи кримінології; теорія
злочинності; віктимологічна теорія; латентна злочинність; теорія причин
злочинності; теорія особи злочинності; теорія протидії злочинності;
окремі види злочинності.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших тенденцій еволюції злочинності, концепцій, принципів і
теорій про особу злочинця та засобів протидії злочинності; вміння
застосовувати ці 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

ПК-10
ПК-11
ПК-12

ДВС 2.2.08

Організація роботи
органів прокурати

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

ДВС 2.2.09

Особливості
проведення
негласних слідчих
дій

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

наукового та практичного матеріалу та аргументування; складати
кримінологічні прогнози та плани протидії злочинності.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійно
аналізувати кримінологічну інформацію; навички вирішення ситуацій у
сфері міжнародного приватного протидії злочинності; вміння розробляти
наукові прогнози тенденцій злочинності на регіональному та
загальнодержавному рівні.
Знання з предметної області включають: знає і розуміє моделі
прокуратури, шляхи оптимізації функцій прокуратури, удосконалення
правового статусу прокурорів, поняття і зміст прокурорського нагляду,
його відмінність від контрольних функцій інших державних і
громадських органів; організаційно-правовий статус прокурора, арантії
незалежності прокурора.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміє поняття та
зміст правових основ діяльності прокуратури, вміє застосовувати ці
знання для розв’язання практичних завдань, правильно застосовує норми
чинного законодавства.
До практичних вмінь та навичок входять: має навички самостійної
роботи з нормативно-правовими актами; навички вирішення правових
ситуацій у сфері діяльності прокуратури; вміння аналізувати й тлумачити
норми діючого законодавства, правильно документувати результати;
усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, володіє достатнім
рівнем професійної правосвідомості; прагне до саморозвитку,
підвищення своєї кваліфікації та майстерності; володіє культурою
мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації,
постановка мети та вибору шляхів її досягнення.
Знання з предметної області включають: основи провадження
негласних слідчих (розшукових) дій в ході кримінального провадження;
порядок процесуальної діяльності учасників кримінального провадження
в ході досудового розслідування; правила здійснення негласних слідчих
(розшукових) дій та їх види; загальні положення про втручання у
приватне спілкування.
Когнітивні компетентності бакалавра включають: засвоєння теорії

ЗК-8

ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

ДВС 2.2.10

Практикум із
складання
кримінальнопроцесуальних
документів на стадії
досудового слідства

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6
ПК-7

кримінального процесуального права в частині провадження негласних
слідчих дій, загальних засад їх здійснення, норм кримінального
процесуального законодавства, практики його застосування; формування
навиків правильного тлумачення і застосування норм КПК України в
частині провадження негласних слідчих дій; формування вміння
визначати, юридично обґрунтовувати і відстоювати свою правову
позицію, захищати права та інтереси особи, тобто внести вагомий вклад у
формування компетентного юриста.
До практичних вмінь та навичок входять: здійснювати
систематизацію та пошук кримінальних процесуальних норм, що
стосуються провадження негласних слідчих (розшукових) дій;
здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної
діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань щодо
проведення негласних слідчих (розшукових) дій; правильно
застосовувати норми кримінального процесуального права, самостійно
поповнювати і поглиблювати свої знання; правильно визначати,
обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію.
Знання з предметної області включають: знання основ
документаційних процесів у суспільстві, у сфері нормотворчості та
правового регулювання різних галузей діяльності, вивчення основних
способів створення документів, зокрема нормативно-правових актів,
розгляд проблем уніфікації та стандартизації документів і систем
документації
Когнітивні компетентності включають: організацію створення та
обігу юрисдикційних документів.
До практичних вмінь та навичок входять: самостійне складання та
аналіз правових документів, що відповідають чинному законодавству

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ДВС 2.2.11

Теорія кримінальноправової кваліфікації

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-5

ЗК-8

ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

ДВС 2.2.12

Юридична
психологія

3

ЗК-1

ПК-2

ЗК-2

ПК-3

Знання з предметної області включають: знання та розуміння
актуального стану законодавства про кримінальну відповідальність за
службові злочини; вміння аналізувати диспозиції статей Особливої
частини КК з метою визначення обов’язкових ознак складів злочинів;
знання
кримінально-правової
характеристики
об’єктивних
та
суб’єктивних ознак службових злочинів та вміння її надавати усно та
письмово; знання алгоритму кримінально-правової кваліфікації та вміння
її здійсняти; вміння розмежовувати службові злочини; вміння
здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної
діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань.
Когнітивні компетентності включають: здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу; здатність до безперервного та актуального
навчання; уміння застосовувати знання на практиці; уміння
ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми.
До практичних вмінь та навичок входять: уміння управляти якістю
виконуваної роботи, визначеність і наполегливість у постановці задач та
здатність взяти на себе відповідальність; здатність працювати автономно,
уміння планувати та управляти часом; вміння взаємодіяти у відносинах
«студент – викладач» та інші міжособистісні навички, зокрема здатність
до сприйняття критики та самокритики. уміння спілкуватися усно та
письмово державною мовою; навички з діловодства; навички
використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Знання з предметної області включають: зміст та предмет вивчення
юридичної психології; наукові методи, які використовуються у
юридичній психології; психологічні та соціально-психологічні

ЗК-3

ПК-8

ЗК-5

закономірності
правотворчої
та
правозастосовної
психологічний зміст діяльності юриста.

діяльності;

Когнітивні компетентності включають: здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу; здатність до безперервного та актуального
навчання; уміння застосовувати знання на практиці; уміння
ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння використовувати
теоретичні знання з юридичної психології у практичній діяльності;
складати психологічний портрет людини, яка являє професійний інтерес,
та виходячи з цього, розробляти лінію своєї поведінки з урахуванням
діючого законодавства.

ЗК-7

Спеціалізація «Конституційне право»
ДВС 2.2.01

Актуальні проблеми
розвитку правової
системи

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-2

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-8
ПК-13

Знання з предметної області включають: поняття, предмет, метод,
систему навчальної дисципліни; зміст категорії «правова система»;
структуру правової системи; основні риси правової системи; систему
об’єктивних закономірностей розвитку суспільства під впливом яких
формується правова система; поняття та загальна характеристика правової
системи; державно-правовий розвиток України як незалежної держави;
проблеми та напрями вдосконалення законодавстваУкраїни, її правової
системи у зв’язку з інтеграцією до Європейського Союзу; функції і основні
тенденції розвитку політичної системи українського суспільства, поняття
політичної реформи, питання її впровадження в Україні; вплив
загальносвітових і європейських тенденцій розвитку права на правову
систему України.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння основних
проблем розвитку правової системи; вміння застосовувати ці знання для
розв’язання практичних завдань; компетентності з інтерпретації та

узагальнення основних об’єктивних закономірностей розвитку
суспільства під впливом яких формується правова система;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: встановлювати
приналежність правової системи тієї чи іншої держави до типу (сім'ї)
правових систем; вміння узагальнювати і аналізувати нормативноправовий матеріал, законодавство, що регулює аспекти організації влади
в Україні; орієнтуватися в змінах до законодавства, які були
здійснюються у зв’язку
з тенденцією
інтеграції України до
Європейського Союзу; користуватися правовою та науковою
термінологією; вміло володіти теоретичними знаннями про
вдосконалення механізму сучасної Української держави як умова
підвищення ефективності його функціонування, проблеми відновлення
демократії в сучаснійУкраїні, їх організаційно-правове забезпечення;
виокремлювати найголовніші аспекти впливу процесів світової
глобалізації на функціонування правової системи України; прогнозувати
найбільш перспективні напрями розвитку правової системи України.
ДВС 2.2.02

Виборче референдум
не право

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-2

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-8
ПК-13

Знання з предметної області включають: знає предмет, систему, метод
правового регулювання електорально-правових відносин та їх основні
характеристики; нормативний склад виборчого права України та їх
характеристики; принципи виборчого права України, та їх застосування;
характерні властивості електорально-правових норм та процедур, їх
структуру; порядок підготовки та проведення загальнодержавних та
місцевих виборів в Україні.
Когнітивні компетентності включають: знає і розуміє найважливіші
електорально-правові факти, концепції, принципи і теорії; вміє
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; вміє
правильно застосовувати норми виборчого права України.

ДВС 2.2.03

Держава і церква

3

ЗК-1

ПК-2

ЗК-6

ПК-8

До практичних вмінь та навичок входять:
має навички самостійної роботи з електорально-правовими актами;
навички вирішення правових ситуацій у сфері підготовки і проведення
виборів; вміє аналізувати норми виборчого законодавства України,
правильно документувати результати; здатний обробляти й тлумачити
електорально-правові норми; здатність сумлінно виконувати свої
професійні обов’язки, дотримується принципів етики юриста; здатний
вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний
рівень, компетентно використовувати на практиці отримані уміння і
навички в організації дослідницьких робіт, в управлінні колективом.
Знання з предметної області включають: загальні закономірності
виникнення і розвитку церкви, держави і права, їх взаємозв`язок і
взаємодію, роль, яку вони відіграють в регулюванні суспільних відносин
та забезпеченні життєдіяльності сучасного суспільства;основні підходи
щодо аналізу державно-церковних відносин; основні моделі державноцерковних відносин; особливості державно-церковних відносин в
Україні; законодавчу базу щодо взаємодії держави і церкви.
Когнітивні компетентності включають: : знання і розуміння
основних проблем взаємодії держави та церкви на різних етапах розвитку;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення основних об’єктивних
закономірностей розвитку держави ті церкви; компетентності з
письмового й усного представлення наукового та практичного матеріалу
та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: чітко розмежовувати
релігійні та правові норми; застосовувати здобуті знання в своїй
практичній діяльності; обґрунтовувати і відстоювати свою правову
позицію, застосовувати здобуті знання для застосування норм
законодавства у сфері свободи совісті; тлумачити різні правові акти в

галузі свободи совісті з урахуванням матеріалів правозастосовчої
практики; правильно і повно відображати результати професійної
діяльності в юридичній та іншій документації, пов'язаній з державноконфесійними правовідносинами.
ДВС 2.2.04

Захист прав в
публічному
урядуванні

3

ЗК-1

ПК-4

У результаті успішного засвоєння курсу студенти повинні:

ЗК-7

ПК-7

знати: понятійний та категорійний апарат публічного врядування щодо

3К-8

ПК-8

обгрунтуваня управлінських рішень на різних рівнях суспільної системи;

ПК-11

управлінські традиції в Європі; сучасні підходи до модернізації управління;
критерії для порівняння політико-адміністративних систем;
тенденції децентралізації в зарубіжних державах; передумови та засади
сучасного публічного врядування; форми сучасної адміністративної
діяльності; понятійний апарат, сутність та види публічного врядування,
регіонального врядування; можливості застосування елементів концепції
публічного врядування в містах України;
вміти: розрізняти моделі і практичний досвід східноєвропейських країн;
виявляти фактори, що ініціюють модернізацію системи управління;
розрізняти механізми і моделі модернізації державного управління;
налізувати світові моделі децентралізованого управління; застосовувати
критерії для порівняння політико-адміністративних систем; порівнювати
моделі розвитку виборчого права та виборчого процесу; виявляти тенденції
децентралізації в обраних державах; оцінювати управління територіями на
основі критеріїв належного врядування (good governance); класифікувати
форми адміністративної діяльності; застосовувати сучасні стандарти
публічного врядування; порівнювати моделі і практики регіонального

врядування; практичне застосувати технології публічно-приватного
партнерства; самостійно виявляти можливості застосування елементів
концепції публічного врядування в містах України.
ДВС 2.2.05

Захист прав людини
ЄСПЛ

3

ЗК-1

ПК-4

ЗК-7

ПК-7

3К-8

ПК-8
ПК-11

ДВС 2.2.06

Земельне право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

Знання з предметної області включають: знання концепцій, принципів
і теорій розвитку європейської системи захисту правлюдини;поняття
еволюції, сучасного стану й основних тенденцій розвитку європейської
системи захисту прав людини; особливості функціонування інститутів,
якими представлена європейська система захисту прав людини, на
сучасному етапі; сутність проголошених Європейською конвенцією
основоположних прав і свобод людини, значення конвенційних гарантій
їх реалізації; порядок звернення до Європейського суду, основні
процедури виконання його рішень; базові правові позиції Європейського
суду, які стосуються, зокрема, права на життя, права на свободу та
особисту недоторканість, права на приватність, свободи слова, свободи
об'єднань тощо.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів та теорій прав людини;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
вміння застосовувати норми в сфері регламентації прав людини;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: формування самостійного
мислення, навичок порівняльно-правового аналізу національного
законодавства, міжнародних стандартів у галузі прав людини,прецедентів
Європейського суду; навички самостійної роботиз правовими актами, що
регламентують діяльність ЄСПЛ; поглиблення знань прикладного
характеру; навички вирішення правових ситуацій у сфері захисту прав
людини.
Знання з предметної області включають: механізм земельно-правового
регулювання, місце земельного права в системі права України, його

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

ДВС 2.2.07

Інформаційне право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7

ЗК-8

ПК-8
ПК-11
ПК-13

зв’язок з усіма галузями права, особливості земельно-правових норм та
земельно-правових відношенні, особливості правових режимів земель
окремих категорій земель основні норми земельного права зарубіжних
країн, та ін. Cтуденти повинні
Когнітивні компетентності включають:
знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій земельного права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
земельного права; вміння правильно здійснювати застосування норм
земельного права; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння застосовувати норми
земельного законодавства в процесі виконання функціональних
обов'язків, правильно тлумачити норми аграрного права, орієнтуватися у
світі земельних реформ.
Знання з предметної області включають: поняття, предмет та метод
інформаційного права України; -інформація, суспільство, держава та
право; забезпечення інформаційної безпеки в Україні; право на доступ до
інформації; правове регулювання різних сфер інформаційних
правовідносин; правові основи захисту інформації з обмеженим доступом;
Когнітивні
компетентності
включають:
вміння
розуміти
юриспруденцію через призму галузевого значення інформаційного права;
вміння використовувати знання про правове регулювання інформаційних
відносин у повсякденній практичній діяльності представників юридичних
проіфесій; вміння використовувати знання про правове забезпечення
захисту права на інформацію для розв’язання нестандартних ситуацій;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та

практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння відтворювати знання
про конституційне, загальне та видове правове регулювання
інформаційних відносин та інформаційно-правову культуру юриста;
вміння використовувати інформаційно-правові знання у діловому
спілкуванні з колегами і клієнтами; вміння використовувати інформаційноправові знання для розв"язання ситуаційних завдань; навички вирішення
правових ситуацій у сфері права; вміння аналізувати норми національного
і міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів,
правильно документувати результати;
ДВС 2.2.08

Міграційне право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7

ЗК-8

ПК-8
ПК-11
ПК-13

Знання з предметної області включають:поняття, предмет, метод і
джерела міграційного права; - поняття, зміст та правове регулювання
міграції, як соціально-правової категорії; - інститути в’їзду на територію
України, виїзду за її межі в міграційному праві України - інститут
імміграції в міграційному праві України; - інститут притулку в
міграційному праві України.
Когнітивні компетентності включають:
знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій міграційного права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
міграційного права; вміння правильно здійснювати застосування норм
міграційного права; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння аналізувати та
тлумачити законодавство про міграційні процеси, характеризувати
інститути даної галузі права, застосовувати одержані знання на практиці

ДВС 2.2.09

Органи виконавчої
влади в Україні

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

ДВС 2.2.10

Порівняльне
правознавство

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-2

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-8
ПК-13

Знання з предметної області включають: загальні закономірності
діяльності органів виконавчої влади, нормативно-правове забезпечення
діяльності органів виконавчої влади; класифікація органів виконавчої
влади, їх компетенція та повноваження.
Когнітивні компетентності включають: знає і розуміє найважливіші
факти, концепції, принципи виконавчої влади; вміння застосовувати ці
знання для розв’язання практичних завдань; володіє конституційноправовими засадами та принципами, які регулюють діяльність органів
виконавчої влади; вміє правильно організовувати свою професійну
діяльність в межах законодавчих положень;
До практичних вмінь та навичок входять: має навички самостійної
роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність
органів виконавчої влади; навички вирішення правових ситуацій у сфері
повноважень органів виконавчої влади; вміння щодо реалізації в
професійній діяльності на посаді в органах виконавчої влади.
Знання з предметної області включають: зміст понять і категорій
порівняльного правознавства; - загальні закономірності розвитку та
існування правової системи; - методи, прийоми дослідження державноправових явищ, що розробляються юридичною компаративістикою; практику застосування понятійного апарату та методологічного
інструментарію, що розробляється юридичною компаративістикою; правничий м
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій; вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу;
вміння правильно здійснювати порівняльний аналіз нормативних актів;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та

практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: застосовувати понятійний
апарат та методологічний інструментарій, що розробляється юридичною
компаративістикою; - творчо аналізувати та узагальнювати інформацію
про правові системи; - самостійно теоретично мислити правовими
категоріями; - здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти
їх спільні ознаки та відмінності на підставі встановлення визначених
критеріїв порівняння; - систематизувати правові знання щодо
особливостей різних правових сімей та здійснювати їх аналіз та
узагальнення; - на підставі узагальнення інформації про різні правові
системи світу, виявляти загальні тенденції розвитку та взаємовпливу
національних правових систем та їх сімей.
ДВС 2.2.11

Порівняльноадміністративне
право

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-2

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4
ПК-8
ПК-13

Знання з предметної області включають: предмет, метод і систему
адміністративного права зарубіжних країн, зв’язок цієї галузі права з
іншими галузями права; основні проблеми науки адміністративного права;
базові концепції з зарубіжних доктрин публічної адміністрації та
адміністративного права, організацію та функціонування системи органів
публічної адміністрації провідних зарубіжних країн, зміст та форми
діяльності органів публічного управління усіх рівнів, зміст та види
контролю за діяльністю органів публічної адміністрації;
Когнітивні компетентності включають: :
знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій адміністративного
права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного
складу адміністративного права; вміння правильно здійснювати
порівняльний аналіз та застосування норм адміністративного права;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та

практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння використовувати
отримані знання в правозастосовній діяльності; вільно орієнтуватися в
системі нормативно-правових актів, які регламентують відносини у сфері
публічної адміністрації; аналізувати й коментувати відповідні нормативні
положення; прогнозувати напрями здійснення реформ у зазначеній сфері;
користуватися сучасною науковою і спеціальною літературою,
електронними юридичними базами даних, іншими інформаційними
джерелами.
Знання з предметної області включають: загальні закономірності
публічної служби, нормативно-правове забезпечення регулювання
ЗК – 2;
ПК – 3; публічної служби.
Когнітивні компетентності магістра включають: знає і розуміє
ЗК – 6;
ПК – 4. найважливіші факти, концепції, принципи публічної служби; вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; володіє
ЗК – 7
ПК-7
конституційно-правовими засадами та принципами державної служби;
вміє правильно організовувати свою професійну діяльність в межах
ПК-8
законодавчих положень;
ПК-11 До практичних вмінь та навичок входять: має навички самостійної
роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють публічну службу;
ПК-13 навички вирішення правових ситуацій у сфері публічної служби; вміння
щодо реалізації в професійній діяльності на посаді державного службовця
завдань та функцій держави .
Спеціалізація «Адміністративне право»

ДВС 2.2.12

Публічна служба

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ДВС 2.2.01

Актуальні проблеми
організації публічної
влади в Україні

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

Знання з предметної області включають: загальні закономірності
організації публічної влади, нормативно-правове забезпечення публічної
влади в Україні; специфіка діяльності органів публічної влади та їх
компетенції.
Когнітивні компетентності магістра включають: знає і розуміє
найважливіші факти, концепції, принципи організації публічної влади;

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

ДВС 2.2.02

Відповідальність
органів державної
влади та органів
місцевого
самоврядування

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

ДВС 2.2.03

Військове право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8

вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; вміє
правильно організовувати свою професійну діяльність в межах
законодавчих положень;
До практичних вмінь та навичок входять: має навички самостійної
роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність
органів публічної влади; навички вирішення правових ситуацій у сфері
публічної служби; вміння щодо реалізації в професійній діяльності на
посаді державного службовця завдань та функцій держави .
Знання з предметної області включають: загальні закономірності та
підстави відповідальності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Когнітивні
компетентності
магістра
включають:
вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; вміє
правильно організовувати свою професійну діяльність в межах
законодавчих положень;
До практичних вмінь та навичок входять: має навички самостійної
роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють питання
відповідальності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування; навички вирішення правових ситуацій; вміння щодо
реалізації в професійній діяльності на посаді в органах державної влади
та органах місцевого самоврядування.
Знання з предметної області включають: основи національної безпеки.
Поняття і принципи військового будівництва; Завдання, напрями, об’єкти
та суб’єкти національної безпеки України; Правові засади застосування
військовослужбовцями зброї у мирний час; Правова основа військового
обов'язку, військової служби, служби у військовому резерві; Види
військової
служби
та
порядок
її
проходження;Пільги
військовослужбовцям та членам їх сімей; Юридична відповідальність
військовослужбовців за правопорушення;Правопорушення та його види.

ПК-11
ПК-13

Облік
та
порядок
доповіді;
Кримінальна
відповідальність
військовослужбовця;
Адміністративна
відповідальність
військовослужбовця;Матеріальна
відповідальність
та
порядок
проведення розслідування.
Когнітивні компетентності включають:
знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій військового права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
військового права; вміння правильно здійснювати застосування норм
військового права; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: здатність використовувати
знання законодавчої бази правових, нормативних документів для
організації і проведення роботи з особовим складом, національнопатріотичної підготовки, підтримання бойової готовності, статутного
порядку та військової дисципліни в підрозділі, виховання у
військовослужбовців відданості Українському народові, формування в
особового складу морально-психологічних якостей необхідних для
виконання бойових завдань в будь-яких умовах обстановки на фоні
високої емоційної напруженості; здатність застосовувати знання
положень норм міжнародного гуманітарного права для обмеження
воюючих сторін у виборі засобів і методів ведення бойових дій та захисту
осіб, які не беруть безпосередньої участі у цих діях

ДВС 2.2.04

Державноконфесійне право

3

ЗК-1

ПК-2

ЗК-6

ПК-8

Знання з предметної області включають: загальні закономірності
виникнення і розвитку церкви, держави і права, їх взаємозв`язок і
взаємодію, роль, яку вони відіграють в регулюванні суспільних відносин
та забезпеченні життєдіяльності сучасного суспільства;основні підходи

щодо аналізу державно-церковних відносин; основні моделі державноцерковних відносин; особливості державно-церковних відносин в
Україні; законодавчу базу щодо взаємодії держави і церкви.
Когнітивні компетентності включають:: знання і розуміння основних
проблем взаємодії держави та церкви на різних етапах розвитку; вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення основних об’єктивних
закономірностей розвитку держави ті церкви; компетентності з
письмового й усного представлення наукового та практичного матеріалу
та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: чітко розмежовувати
релігійні та правові норми; застосовувати здобуті знання в своїй
практичній діяльності; обґрунтовувати і відстоювати свою правову
позицію, застосовувати здобуті знання для застосування норм
законодавства у сфері свободи совісті; тлумачити різні правові акти в
галузі свободи совісті з урахуванням матеріалів правозастосовчої
практики; правильно і повно відображати результати професійної
діяльності в юридичній та іншій документації, пов'язаній з державноконфесійними правовідносинами.
ДВС 2.2.05

Конституційні права
і свободи

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-3

ЗК-6

ПК-4

ЗК-7

ПК-7
ПК-8

Знання з предметної області включають: поняття, зміст та
класифікацію конституційних прав та свобод; нормативне забезпечення
конституційних прав та свобод; основні нормативно-правові акти, які
встановлюють та гарантують реалізацію прав і свобод людини та
громадянина; проблеми та напрями вдосконалення відповідного
законодавства; головні проблеми, що виникають при реалізації прав і
свобод людини та громадянина; систему міжнародних документів, що

ПК-13

встановлюють міжнародні правозахисні механізми.
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій конституційних
прав та свобод; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативного регулювання конституційних прав та свобод;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння застосовувати на
практиці, узагальнювати і аналізувати нормативно-правовий матеріал
законодавства, що регулює різні аспекти реалізації та захисту прав і
свобод людини та громадянина; орієнтуватися в змінах та доповненнях до
законодавства у цій сфері; розуміти напрям реформування правозахисних
інституцій; приймати виважені рішення у відповідності до законодавства;
користуватися правовою термінологією.

ДВС 2.2.06

Медичне право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13

Знання з предметної області включають: 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; •
понятійно-категоріальний 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.

Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій медичного права;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу
медичного права; вміння правильно здійснювати застосування норм
медичного права; компетентності з письмового й усного представлення
наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: 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.
ДВС 2.2.07

Міжнародно-правові
норми та механізми
їх реалізації в
Україні

3

ЗК-1

ПК-1

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

ЗК-2

ПК-2

Знати:

ЗК-6

ПК-3

ЗК-7

ПК-4

- принципи побудови і функціонування, а також елементи системи
сучасного міжнародного права;
- особливості взаємозв’язку елементів системи сучасного
міжнародного права;
- взаємовплив міжнародних відносин (діянь акторів міжнародних
відносин) і змісту конкретних норм міжнародного права;
- особливості процесів створення норм міжнародного права;
- основні напрямки сучасної міжнародно-правової теорії та основні
міжнародно-правові концепції;
- механізм реалізації міжнародно-правових норм в Україні.

ПК-8
ПК-13

Вміти:

ДВС 2.2.08

Правове
регулювання
доступу до
інформації

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7
ПК-8
ПК-10
ПК-11
ПК-13

- у відповідності до норм міжнародного права та міжнародноправової практики кваліфікувати діяння суб’єктів міжнародного права;
- аналізувати міжнародно-правові 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;
- розуміти механізм реалізації норм міжнародного права в Україні та
порядок їх імплементації в національне законодавство.
У результаті вивчення студенти повинні:
знати: – основні принципи правового регулювання доступу до
інформації, загальні засади державної інформаційної політики; –
принципи інформаційної діяльності в Україні, основні нормативноправові акти та їх положення, якими вона регламентується; – основні види
інформаційної діяльності та загальні засади їх правового регулювання; –
засади регулювання відносин у сфері діяльності засобів масової
інформації; – принципи правового регулювання відносин щодо
інформації різних правових режимів (відкритої, державної таємниці,
конфіденційної інформації, комерційної таємниці, персональних даних);
– основні права та обов’язки учасників інформаційних правовідносин,
зокрема права та обов’язки громадян та юридичних осіб приватного права
в інформаційній сфері.

уміти: – орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що
регулюють інформаційні відносини в Україні, правильно визначати
нормативні акти і положення, що підлягають застосуванню у конкретній
ситуації; – застосовувати на практиці здобуті теоретичні правові знання.
ДВС 2.2.09

Практика
Європейського суду
з прав людини

3

ЗК-1

ПК-1

ЗК-2

ПК-3

ЗК-6

ПК-4

ЗК-7

ПК-7
ПК-8
ПК-13

Знання з предметної області включають: правову природу та
юридичний зміст прав людини і основоположних свобод; структуру та
порядок діяльності Європейського суду з прав людини; принципи
тлумачення та особливості застосування Європейським судом з прав
людини Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод;
юридичну природу рішень Європейського суду з прав людини та порядок
їх виконання;
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів прийняття рішень ЄСПЛ;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
вміння застосовувати норми в сфері регламентації прав людини;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять:застосовувати окремі
методики тлумачення норм Конвенції про захист прав людини й
основоположних свобод; аналізувати правозастосовну практику
Європейського суду з прав людини; вести дискусію та аргументувати
власну правову позицію у ході судового процесу; складати юридичні
висновки і звернення до Європейського суду з прав людини; враховувати
положення Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод
та практику Європейського суду з прав людини під час надання
юридичних консультацій.

ДВС 2.2.10

Природоресурсне
право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7

ЗК-8

ПК-8
ПК-11
ПК-13

Знання з предметної області включають: зміст нормативно-правових
актів, які формують природоресурсні галузі сучасного законодавства,
основні наукові здобутки теорії природоресурсного та узагальнення
судової практики; визначення основних категорій і понять
Когнітивні компетентності включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій природо
ресурсного права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативного складу природоресурсного права; вміння правильно
здійснювати застосування норм природо ресурсного права;
компетентності з письмового й усного представлення наукового та
практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння відрізняти
правовідносини, що регулюються природоресурсним правом, від тих, які
є предметом регулювання інших галузей права, застосовувати отримані
знання до конкретних життєвих ситуацій; юридично грамотно та
аргументовано захищати певне правове рішення, викладати його в усній
та письмовій формі; виявляти недосконалість окремих норм та проблеми
у їх застосуванні, знаходити шляхи їх вирішення; орієнтуватись у
напрямках розвитку природоресурсних відносин у сільському
господарстві.

ДВС 2.2.11

Транспортне право

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

Знання з предметної області включають: основні засади транспортного
права; нормативно-правове регулювання транспортної діяльності;
суб'єктів транспортного права; особливості договорів у транспортної
діяльності; відповідальність у транспортному праві.
Когнітивні

компетентності

включають:

знання

і

розуміння

ЗК – 7

ПК-7

ЗК-8

ПК-8
ПК-11
ПК-13

найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій транспортного
права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного
складу транспортного права; вміння правильно здійснювати застосування
норм транспортного права; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: вміння застосовувати набуті
теоретичні знання у сфері транспортних відносин при виконанні
виробничої діяльності, практичних завдань, конкретних професійних
ситуацій при наданні транспортних послуг в перевезеннях.

ДВС 2.2.12

Управління в галузі
використання і
охорони земель

3

ЗК – 1;

ПК – 1;

ЗК – 2;

ПК – 3;

ЗК – 6;

ПК – 4.

ЗК – 7

ПК-7

ЗК-8

ПК-8
ПК-11
ПК-13

З н а т и систему нормативно-правових актів і нормативних показників, які
стосуються питань управління в галузі використання і охорони земель;
Систему органів управління та охорони земель та їх повноваження.
В м і т и використовувати нормативну базу яка регулює діяльність у галузі
використання і охорони земель.
В о л о д і т и системою нормативно-правових актів і нормативних
показників для оцінки екологічного стану земельних ресурсів та виявлення
кризових ситуацій і обгрунтування заходів реагування, адекватних
екологічному стану земель.

