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Мета програми
Основною метою сучасної вищої юридичної освіти є засвоєння
студентами базових засад права, вивчення усієї системи юридичних наук у
межах широкого кола галузей права, формування адекватного сприйняття та
розуміння права як регулятора суспільних відносин. Навчання за програмою
передбачає підготовку професіоналів, які сповідують принцип верховенства
права та здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці
здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у найбільш
важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах
конкретних галузей права.
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС
Нормативний термін навчання
4 роки
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за
програмою, 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», «Історія України», та
одного з трьох за вибором абітурієнта – «Математика», «Географія»,
«Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)» та з
урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту
та балів за особливі успіхи.
Спеціальні вимоги до професійного відбору вступників відсутні.
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).
Програмні результати навчання досягаються шляхом вивчення
переліку модулів (дисциплін і практик), спрямованих 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 (ЗК-6);
– 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).
ПРЕДМЕТНІ (ФАХОВІ) 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 особистості,
суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обовʼязків (ПК-7);
– розуміння необхідності поваги до честі та гідності особистості, 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 та вибіркових модулів (навчальних дисциплін і
практик) наведений у додатку 1.
Система атестації здобувачів вищої освіти.
Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти щодо
встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки
вимогам освітнтьо-професійної програми здійснюється Екзаменаційною
комісією із зазначеної спеціальності після виконання студентами у повному
обсязі навчального плану.
Атестація студентів, які навчалися за програмою підготовки
бакалаврів права здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та
навичок випускників у формі атестаційних екзаменів з Адміністративного
права і Конституційного права, Цивільного права і Цивільного процесу та
Кримінального права і Кримінального процесу.
Випускникамприсвоюється кваліфікація "бакалавр права".
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1. Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик)

Очікувані результати навчання

1.1 Цикл загальної підготовки
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Вступ до
спеціальності
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1

Історія України

3
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ПК-11

За умови успішного вивчення модуля студент:
знає: історію, сутність та структуру освітньої системи України та інших країн світу; основні
тенденції розвитку системи вищої освіти в Європі; головні етапи історії європейської
юридичної освіти; різновиди та форми вищої юридичної освіти; найвідоміші правознавчі
школи та напрямки, що виникали та розвивалися у стінах європейських університетів;
історію вищої юридичної освіти в Україні; особливості історії Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна; внесок викладачів та випускників юридичного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у розвиток вітчизняної та
світової правознавчої думки.
уміє: аналізувати основні моделі розвитку світової та української вищої школи на основі
вивчення історико-культурного розвитку європейських університетів; аналізувати хід
освітніх реформ, що здійснюються в Україні.
За умови успішного вивчення модуля студент:
знає: основні епохи в політичній історії людства та їх хронологію; витоки української нації
та її місце у світовому історичному процесі; суспільно-економічні, політичні, культурні
закономірності історичного розвитку українського народу; хронологію історії України;
державотворчі, культурологічні, конфесійні принципи періодизації української історії;
основні етапи національного та державного відродження; головні принципи побудови
суверенної демократичної держави; особливості діяльності історичних осіб, політичних
партій.
уміє: аналізувати історичні процеси, події, факти; брати участь у дискусіях на суспільноісторичні теми; формувати сучасну історико-політичну культуру, відстоювати свою
громадянську позицію; користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки,
історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України.
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За умови успішного вивчення модуля студенти здатні:
-розпізнавати норми сучасної української літературної мови, відповідно до норм правильно
офрмлювати 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.
Знання з предметної області включають:
знає логічні схеми і дії у сфері дії права.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
має уявлення про логіку як про сукупність взаємопов'язаних елементів, тому не можна
зрозуміти наступне, не зрозумівши попереднього, а кожен наступний елемент є синтезом
попередніх.
До практичних вмінь та навичок входять:
демонструє вміння самостійно аналізувати різні форми міркувань і визначати їх
відповідність, або невідповідність, формальним законам і правилам; має навички
застосування логічних процедур, які безпосередньо присутні в науці і в практиці, зокрема, в
юриспруденції, в слідчій і судовій діяльності. володіє прийомами доказової і переконливої
аргументації.
Загальні вміння та навички:
має навички ствердження та спростування за законами логіки
За умови успішного вивчення модуля студент:
знає предмет філософії, основні філософські принципи, закони та категорії, а також їх зміст і
взаємозвязки; світоглядні та методологічні основи юридичного мислення; роль філософії у
формуванні цінностних орієнтацій у профісійній діяльності; уміє орієнтуватися у системі
філософського знання як цілісного уявлення про основи світобудови та перспективи розвитку
планетарного соціуму; застосовувати філософські принципи та закони, форми пізнання у
юридичній діяльності; розуміє характерні особливості сучасного етапу розвитку філософії;
володіє навичками філософського аналізу різних типів світобачення, використання різних
філософських методів для аналізу тенденцій розвитку сучасного суспільства, філософськоправового аналізу; загальнонауковими методами наукового пізнания; основними навичками
публічного мовлення, аргуметації, ведення науково-філософської дискусії та полеміки;
методами роботи з сучасною філософсько-правовою та соціально-гуманітарною літературою
для професійної самоосвіти;
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За умови успішного вивчення модуля студент:
знає: основні питання історії риторики; основні категорії, розділи і закони риторики; основні
прийоми удосконалення майстерності мовлення як засобу удосконалення умінь, вирішення
виробничих завдань; специфіку ділового спілкування, особливості комунікативномовленнєвих ситуацій, характерних для професійної діяльності юриста; закономірності
логіки мовлення; основні види ораторських промов; професійно значущі для юриста
мовленнєві жанри; теорію техніки мовлення;
уміє: екстраполювати основні закони риторики на риторику юриста; вибирати тему промови,
аналізувати її, збирати і систематизувати матеріал із даної проблеми; на основі спостережень
і аналізу бази даних створювати “портрет аудиторії”; аналізувати і вибирати професійно
значущий мовленнєвий жанр, що відповідає конкретній ситуації та створювати максимально
ефективну композицію промови; вести розгорнутий монолог, ефективну бесіду з фахової
проблематики; вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в конкретній ситуації
спілкування; логічно правильно, точно, етично й емоційно виражати думки в словах,
відповідно до змісту, умов комунікації та адресата, прагнучи при цьому передати у промові
свій індивідуальний стиль; володіє полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);
системно аналізувати весь комунікативний процес (рефлексія).
За умови успішного вивчення модуля студент здатний:
працювати з оригінальною літературою, реферувати і анотувати наукову літературу,
виступати ініціатором діалогу у ситуації професійного спілкування; одержувати професійну
інформацію з іноземних джерел, а також проводити бесіду-діалог; досліджувати друковану
іншомовну оригінальну літературу;. здійснювати пошук інформації у мережі Інтернет за
методом ключових слів; демонструвати елементи усного перекладу інформації іноземною
мовою в процесі ділових зустрічей, нарад.
За умови успішного вивчення модуля студенти здатні:
уміти вільно і фонетично правильно читати юридичні та суспільно-політичні тексти,
підібрані на базі вивченого лексичного і граматичного матеріалу; розуміти та вміти
характеризувати зміст прочитаного чи прослуханого тексту; уміти вести бесіду іноземною
мовою в межах вивченої тематики, дотримуючись граматичних і фонетичних норм;
переказувати зміст прочитаного чи прослуханого позааудиторного читання; уміти робити
повідомлення за правовими темами; уміти переказати іноземною мовою зміст прочитаного
чи прослуханого професійно-спрямованого тексту; письмово викладати прослуханий
юридичний текст; перекладати професійні, суспільно-політичні та ділові тексти з рідної мови
на іноземну і з іноземної на рідну.

1.2 Цикл професійної підготовки
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У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати: як і чому виникли держави і право у різних народів світу, які залишили глибокий слід
в історії людства, історії державності; основні процеси і тенденції їх розвитку, суть, причини
загибелі; в основних рисах, їхнє законодавство, особливо конституційне, кодифікації;
періодизацію історії розвитку світової державності і права, характерні риси існуючих
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державно-правових зарубіжних систем, особливо через призму можливості застосування
зарубіжного позитивного досвіду в Україні.
вміти: застосовувати набуті знання у висвітленні поставлених питань і завдань на семінарах
і практичних заняттях, при здачі модулів, заліків і іспитів, написанні письмових робіт контрольних, курсових, дипломних; вміти, маючи достатній багаж теоретичних знань,
застосовувати їх на практичній роботі, вміти думати, порівнювати, аналізувати та приймати
доцільне і ефективне рішення у практиці державного будівництва, правотворчій і
правозастосовувальній роботі; володіти об’ємом знань з метою вирішення питань, пов’язаних
з виділенням у сучасному праві інститутів, які виникли у римському приватному праві;
виявленням видів, форм, типів рецепцій у країнах Європи.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати: де отримувати навчальну інформацію, як її обробляти, які якості виховувати в собі
щодо майбутньої професії, в яких сферах використовувати здобуті знання; основні групи
деонтологічних вимог до професійних та етичних якостей правознавця (психологічна,
політична, правова, етична, естетична культура юриста як спеціаліста), норми нормативноправового та морального поводження, деонтологічні нормативи культури, тенденції їх
розвитку;
уміти: розумітися у структурі права, засобах юридичної техніки і вирішувати на цій основі
питання юридичної кваліфікації; самостійно поповнювати та поглиблювати свої знання;
використовувати обсяг здобутих знань; аналізувати причинно-наслідкові зв’язки у
державному та законодавчому процесах; визначати вплив традицій і звичаїв на розвиток
окремих правових документів, а також нові підходи у реформуванні чинної правової системи
держави; використовувати всі способи мистецтва спілкування при прийнятті рішень у
практичної діяльності.
Знання з предметної області включають:
- поняття предмету, системи, методу правового регулювання відносин у сфері судової влади,
правозахисних та правоохоронних органів; нормативний склад судової влади, правозахисних
та правоохоронних органів та їх характеристики; принципи правосуддя, діяльності
правоохоронних органів, правозахисних організацій; характерні властивості колізійної норми
та її структура; правовий статус суддів, робітників правоохоронних та правозахисних органів
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра 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:
- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами що регламентують діяльність
суду, правоохоронні та правозахисні органи навички вирішення правових ситуацій у сфері
судової влади, правозахисних та правоохоронних органів; вміння аналізувати норми
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національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів, правильно
документувати результати; здатність обробляти й тлумачити колізійні та матеріально-правові
норми у сфері судової влади, правозахисних та правоохоронних органів;
За умови успішного вивчення модуля студент:
знає: 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;
вміє: застосовувати юридичні знання у процесі практичної юридичної діяльності;
кваліфікувати суспільно шкідливі діяння як корупційні; визначати, які положення чинного
законодавства застаріли і потребують змін, а також не відповідають принципу верховенства
права; кваліфікувати основні форми порушення правового статусу особи;
володіє навичками: 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, 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 VII-III
ст. до н.е. – до новітнього часу.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- знання і розуміння теорії та методології та джерельної бази Історії держави та права
України; - вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу будь-якого
законодавства континентальної правової системи; - вміння правильно оцінювати історичний
розвиток органів державної влади та актів законодавства; володіння навичками
прогностичної функції;
До практичних вмінь та навичок входять:
- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами; - навички вирішення
правових ситуацій на прикладі історичних подій; - вміння аналізувати норми національного і
міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів, а також їх можливі
результати в історичному аспекті.
Знання з предметної області включають:
- поняття предмету, системи джерел римського приватного права; - суд і процес у
Стародавньому Римі; - уявлення римських юристів про суд і способи судового захисту прав; особи та їх правове положення у римському праві; - речі як об’єкти прав та речові права; -
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систему зобов’язань римського приватного права; - спадкові відносини у Стародавньому
Римі; - рецепцію римського приватного права у сучасних правових системах.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- знання і розуміння найважливіших інститутів та юридичних конструкцій римського
приватного права; - вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завданьказусів; - вміння правильно кваліфікувати окремі правові ситуації відповідно до правових
інститутів римського права; - компетентності з інтерпретації та узагальнення окремих
положень джерел 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; - вміння аналізувати розвиток окремих правових інститутів у різні періоди історії
Римської Держави.
Знання з предметної області включають:
предмет і методологія історії політичних і правових вчень; вчення про державу і право
стародавніх часів; вчення про державу і право доби середньовіччя; політичні і правові вчення
доби Відродження і Реформації у Західній Європі; ранньобуржуазні теорії держави і права; політично-правові вчення Нового часу; марксистська, реформіситська 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 юриста-бакалавра включають:
знання і розуміння історично визначених, соціально і політично конкретизованих поглядів на
державу і право, суспільство; вміння обгрунтувати конкретні державно-правові погляди;
компетентності із визначення новизни, оригінальності і соціальної цінності концепцій і
поглядів; вміння засвоєння об’єктивної історичної закономірності становлення державноправових форм організації суспільного життя; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять:
здатність орієнтуватися у складнощах правової методології сучасних концепцій, що
пояснюють сутність та призначення держави, права, правових явищ; здатність до
оптимального використання історичного досвіду правового розвитку демократичних країн,
що має практичне значення для вдосконалення процесу вітчизняного державотворення;
навички вирішення правових ситуацій у сфері права; вміння аналізувати норми
національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів, правильно
документувати результати;
За умови успішного вивчення модуля студент:
знає: теоретичні засади законодавчого та нормотворчого процесу, вимоги та правила щодо
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розробки проектів нормативно-правових актів; норми чинного конституційного та
конституційного процесуального законодавства; правила тлумачення цього законодавства з
метою правильного його застосування; судову практику, у тому числі практику
Європейського суду з прав людини; сутність та зміст основних інститутів конституційного
процесуального права; особливості процесу реалізації громадянами України, іноземцями та
особами без громадянства своїх конституційних прав, свобод та обов’язків, конституційнопроцесуальні основи формування і діяльності органів публічної влади в Україні;
конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні; механізм
забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні; міжнародні
стандарти у галузі прав людини, принципи, функції, компетенцію, повноваження, форми та
методи діяльності органів публічної влади; порядок та вимоги щодо тлумачення правових
актів, що регулюють права, свободи та обов’язки людини і громадянина, механізм їх
реалізації та забезпечення
вміє: аналізувати чинне законодавство, виявляти прогалини та колізії, інші недоліки в
конституційному законодавстві України аналізувати юридичні ситуації, правильно їх
кваліфікувати та визначати правові приписи, які належить застосувати, а також обирати
правові форми та способи реагування залежно від фактичних обставин; правильно складати і
оформлювати юридичні документи; давати правове обґрунтування рішень; аналізувати
юридичні факти; аналізувати, тлумачити та правильно застосовувати правові акти; робити
кваліфіковані висновки та надавати консультації; приймати рішення і вчиняти дії у точній
відповідності до закону; будувати професійну діяльність, виходячи з принципу забезпечення
й захисту прав і свобод людини і громадянина; давати конституційно-правову оцінку рішень
і дій органів публічної влади та їхніх посадових осіб; тлумачити нормативно-правові акти та
міжнародні договори, надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації щодо
реалізації та забезпечення прав і свобод;
володіє навичками: обґрунтування і прийняття рішень, щодо усунення вищезазначених
недоліків. обґрунтування і прийняття правових рішень, які відповідають вимогам чинного
законодавства.
юридичною термінологією; навичками роботи з правовими актами;
навичками аналізу юридичних фактів та правових норм, що є об’єктом професійної
діяльності; навичками вирішення правових проблем та застосування правових норм;
навичками роботи з нормативно-правовими актами та міжнародними договорами, судовою
практикою; навичками вирішення правових проблем, пов’язаних з порушенням прав і
свобод, владних повноважень органів публічної влади, вирішення конфліктів між органами
публічної влади; навичками тлумачення нормативно-правових актів та міжнародних
договорів, надання юридичних висновків і консультацій.
Знання з предметної області включають:
поняття громадянського суспільства, його основні ознаки та структура; становлення
громадянського суспільства в Україні та світі; право на свободу об’єднання та особливості
його нормативно-правового закріплення в Україні; конституційно-правовий статус
громадських формувань як інститутів громадянського суспільства; право на інформацію та
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особливості його нормативно-правового закріплення в Україні; конституційно-правовий
статус засобів масової інформації як інститутів громадянського суспільства.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра 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 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 у сфері створення та функціонування інститутів громадянського суспільства; вміння
аналізувати норми національного законодавства і міжнародного права, правильно
документувати результати; здатність обробляти й тлумачити правові норми.
Знання з предметної області включають:
- поняття предмету, системи, методу правового регулювання особистих немайнових та
майнових відносин і їх основні характеристики; нормативний склад цивільного 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 юриста-бакалавра 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.
За умови успішного вивчення модуля студент
знає: - загальні принципи та напрямки кримінальної політики в Україні;- понятійний апарат
Загальної частини кримінального права України;- правила тлумачення закону про
кримінальну відповідальність;- міжнародні акти з питань протидії злочинності;законодавство про кримінальну відповідальність розвинутих європейських країн;- судову
практику, у тому числі Постанови Пленуму Верховного Суду України та рішення
Європейського Суду з прав людини з питань вчинення злочинів; вміє: - застосовувати норми
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Загальної частини кримінального права з метою правильної
кваліфікації
злочинів;аналізувати юридичну літературу, в якій висвітлюються положення кримінального
права України та інших країн; аналізувати матеріали судової практики на предмет
відповідності рішень суддів діючому законодавству про кримінальну відповідальність
України; володіє навичками: - встановлення ознак злочину у вчиненому діянні, його
правильної кваліфікації та відмежування злочинів від інших правопорушень; надання
кваліфікованих юридичних висновків і консультацій з питань кримінально-правової
кваліфікації правопорушень.
Знання з предметної області включають:
поняття предмету, системи, методу 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 хіміка-бакалавра 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:
- предмет, метод, систему та джерела господарського права; поняття господарських
правовідносин та їх основні характеристики; поняття, ознаки та види господарської
діяльності, обмеження і заборони на її здійснення; порядок утворення і припинення суб’єктів
господарювання; правовий статус і організаційно-правові форми суб’єктів господарювання;
підстави виникнення, види і зміст господарських зобов’язань; поняття, зміст, особливості
укладання, зміни і виконання господарських договорів; поняття, види, принципи і порядок
реалізації господарсько-правової відповідальності. систему заходів державного регулювання
господарської діяльності; види і порядок здійснення контролю у сфері господарювання.
поняття предмету, системи, методу правового регулювання відносин у сфері господарського
судочинства; нормативний склад суддівської діяльності; принципи правосуддя, характерні
властивості колізійної норми та її структура; правовий статус суддів, робітників апарату
суду;
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- знання і розуміння принципів та найважливіших правових способів (механізмів) правового
регулювання суспільних відносин у сфері господарювання; знання основних нормативноправових вимог, умов здійснення та засобів державного регулювання господарської
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діяльності, вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань з питань
здійснення господарської діяльності; компетентності щодо збору, систематизації, оброблення
та інтерпретації інформації з різних джерел щодо певних питань здійснення господарської
діяльності; вміння з письмового й усного представлення наукового, теоретичного та
практичного матеріалу з господарського права та його аргументація; компетентності з
передбачення і прогнозування напрямків реформування господарського законодавства.
- 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:
- вміння самостійної роботи з джерелами господарського права; вміння аналізувати правові
питання, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами
господарювання; навички визначення, аналізу, тлумачення і оцінки нормативно-правових
актів, що підлягають застосуванню з певного питання здійснення господарської діяльності;
навички вирішення правових ситуацій з питань здійснення господарської діяльності з
підготовкою відповідних юридичних документів; здатність надавати кваліфіковані юридичні
консультації та відповіді з питань здійснення господарської діяльності.
- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами що регламентують діяльність
господарського суду та інших учасників процесу; навички вирішення правових ситуацій у
господарському судочинстві; вміння аналізувати норми національного і міжнародного
законодавства та нормативно-правових договорів, правильно документувати результати;
здатність обробляти й тлумачити колізійні та матеріально-правові норми у сфері
господарського судочинства
Знання з предметної області включають:
- поняття предмету, методу, системи, джерел адміністративного процесу; принципи
адміністративного процесуального права; норми адміністративного процесуального права,
адміністративно-процесуальні відносини; суб’єкти адміністративного процесуального права;
докази в адміністративному процесі; процесуальні строки; адміністративні провадження
(провадження в сфері управління; провадження з адміністративного судочинства;
провадження у справах про адміністративні правопорушення).
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорії адміністративного
процесу; 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:
- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами; навички вирішення правових
ситуацій у сфері адміністративного процесу; вміння аналізувати й тлумачити норми діючого
законодавства, правильно документувати результати.
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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, обмеження і заборони на її здійснення; порядок утворення і припинення суб’єктів
господарювання; правовий статус і організаційно-правові форми суб’єктів господарювання;
підстави виникнення, види і зміст господарських зобов’язань; поняття, зміст, особливості
укладання, зміни і виконання господарських договорів; поняття, види, принципи і порядок
реалізації господарсько-правової відповідальності. систему заходів державного регулювання
господарської діяльності; види і порядок здійснення контролю у сфері господарювання.
поняття предмету, системи, методу правового регулювання відносин у сфері господарського
судочинства; нормативний склад суддівської діяльності; принципи правосуддя, характерні
властивості колізійної норми та її структура; правовий статус суддів, робітників апарату
суду;
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- знання і розуміння принципів та найважливіших правових способів (механізмів) правового
регулювання суспільних відносин у сфері господарювання; знання основних нормативноправових вимог, умов здійснення та засобів державного регулювання господарської
діяльності, вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань з питань
здійснення господарської діяльності; компетентності щодо збору, систематизації, оброблення
та інтерпретації інформації з різних джерел щодо певних питань здійснення господарської
діяльності; вміння з письмового й усного представлення наукового, теоретичного та
практичного матеріалу з господарського права та його аргументація; компетентності з
передбачення і прогнозування напрямків реформування господарського законодавства.
- 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:
- вміння самостійної роботи з джерелами господарського права; вміння аналізувати правові
питання, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами
господарювання; навички визначення, аналізу, тлумачення і оцінки нормативно-правових
актів, що підлягають застосуванню з певного питання здійснення господарської діяльності;
навички вирішення правових ситуацій з питань здійснення господарської діяльності з
підготовкою відповідних юридичних документів; здатність надавати кваліфіковані юридичні
консультації та відповіді з питань здійснення господарської діяльності.
- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами що регламентують діяльність
господарського суду та інших учасників процесу; навички вирішення правових ситуацій у
господарському судочинстві; вміння аналізувати норми національного і міжнародного
законодавства та нормативно-правових договорів, правильно документувати результати;
здатність обробляти й тлумачити колізійні та матеріально-правові норми у сфері
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господарського судочинства
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 юриста-бакалавра 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 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.
З предметної області:
- знання та розуміння актуального стану законодавства про кримінальну відповідальність;
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 злочинів та вміння її надавати усно та письмово; знання
алгоритму кримінально-правової кваліфікації та вміння її здійсняти; вміння розмежовувати
злочини;вміння здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної
діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань.
Когнітивні компетентності:
- 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;
Практичні вміння та навички:
- 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:
- поняття предмету, системи та методу фінансового права; поняття змісту, принципів та форм
фінансової діяльності; поняття, зміст і значення фінансового контролю; правовий статус
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суб’єктів фінансового права; поняття та структура бюджетного права України; загальне
поняття грошової системи; поняття предмету, системи та методу податкового права;
Когнітивні компетентності хіміка-бакалавра 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:
- 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 правознавця-бакалавра включають:
-здатність до тлумачення і узагальнення правової інформації; навички застосування
теоретичних знань у практичній діяльності; високий рівень дотримання законодавства у
діяльності учасників цивільних правовідносин; вживання необхідних заходів до відновлення
порушених прав суб’єктів цивільного права; систематичне підвищення кваліфікації, вивчення
законодавства і практики його застосування; ухвалення рішень і вчинення юридичних
вчинків у повній відповідності до законодавства; юридично правильну кваліфікацію факти і
обставини, розробку документів, що мають юридичний зміст; здійснення правової
експертизи документів; надання кваліфікованих юридичних консультацій.
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:
- 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;
Когнітивні компетентності правника-бакалавра включають:
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- 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:
- знає систему та джерела трудового права, сучасне українське трудове законодавство,
сутність і зміст трудових правовідносин та основних понять, категорій і інститутів трудового
права; знає державні органи та громадські організації, які є суб’єктами трудового права,
зокрема як учасники відносин із нагляду та контролю за дотриманням трудового
законодавства, знає порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, а
також порядок вирішення трудових спорів;
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- орієнтується у ієрархії нормативно-правових актів, які регулюють відносини в сфері
найманої праці, знає і розуміє поняття, юридичний статус і практичну значущість різних
джерел трудового права та можливість їх використання при регулюванні праці окремих
категорій осіб; регулювання окремих компонентів різних суспільних відносин у сфері праці;
особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників;
До практичних вмінь та навичок входять:
- навички самостійної роботи з правовими актами у сфері праці; вміння аналізувати,
тлумачити і правильно застосовувати норми трудового права та; вирішення правових
проблем і колізій у трудо-правовій сфері; використання норм міжнародного права при
регулюванні трудових відносин за участю іноземного елемента; вміння виявляти факти, які
сприяють порушенню трудового законодавства та застосовувати необхідні заходи захисту
прав людини і громадянина.
Після засвоєння модуля студент
нає: норми чинного законодавства та відомчих нормативно-правових актів, які
регламентують організацію роботи слідчих підрозділів органів Національної поліції України;
основні теоретичні і практичні проблеми правозастосовної діяльності; сучасні способи
отримання необхідної професійної інформації для виробничих потреб; підстави та
процесуальний порядок прийняття процесуальних рішень на різних стадіях кримінального
провадження; вимоги до форми та змісту процесуальних документів; правила викладення
юридичної кваліфікації кримінальних правопорушень у відповідних процесуальних
документах; вимоги кримінального процесуального законодавства та відомчих нормативно-
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правових актів про порядок прийняття і реєстрації уповноваженими службовими особами
заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та такі, що готуються; правила
формування і ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань; систематизацію та
оформлення матеріалів кримінального провадження;
вміє: правильно визначати систему органів досудового розслідування Національної
поліції України, коло процесуальних функцій та повноважень; об’єктивно сприймати та
аналізувати різноманітні юридичні ситуації в галузі права, правильно їх кваліфікувати та
визначати правові приписи, які належить застосувати; обґрунтовувати значення
правосвідомості, правового мислення і правової культури юриста для його професійної
діяльності; приймати рішення і вчиняти дії у точній відповідності до закону; дотримуватися
передбаченої нормативно-правовими актами послідовності при прийнятті та реєстрації заяв і
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, веденні Єдиного реєстру досудових
розслідувань та систематизації матеріалів кримінального провадження;
володіє навичками: роботи з відповідними законодавчими та іншими нормативноправовими актами; усного й писемного мовлення; підготовки юридичних документів;
вирішення проблемних питань і колізій; вчинення професійних дій і прийняття
процесуальних рішень під час досудового розслідування; роботи з інформвцією з
різноманітних джерел; використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій для
прийняття процесуальних рішень, які відповідають вимогам закону; складання та
мотивування процесуальних рішень щодо зміни юридичної кваліфікації кримінальних
правопорушень; ведення відповідних облікових документів у кримінальному провадженні.
За умови успішного вивчення модуля студент
знає: теоретичні засади нормотворчого процесу щодо створення актів органів місцевого
самоврядування, вимоги та правила щодо розробки проектів нормативно-правових актів
локального характеру; норми чинного законодавства про місцеве самоврядування; правила
тлумачення цього законодавства з метою правильного його застосування; судову практику, у
тому числі практику Європейського суду з прав людини; сутність та зміст основних
інститутів муніципального права; джерела муніципального права; особливості процесу
реалізації права громадян на місцеве самоврядування, поняття, теорії та моделі місцевого
самоврядування; принципи місцевого самоврядування; систему місцевого самоврядування
ознаки територіальної громади та форм реалізації територіальною громадою форм
безпосередньої демократії, конституційні засади місцевого самоврядування в Україні,
правовий статус органів місцевого самоврядування, їх повноваження; муніципальні права,
свободи і обов’язки члену територіальної громади; механізм забезпечення муніципальних
прав і свобод члену територіальної громади; міжнародні стандарти у галузі прав людини,
правовий статус органів та посадових осіб місцевого самоврядування; порядок та вимоги
щодо тлумачення правових актів, що регулюють права, свободи та обов’язки людини і
громадянина, механізм їх реалізації та забезпечення;
вміє: аналізувати чинне законодавство, виявляти прогалини та колізії, інші недоліки в
законодавстві України про місцеве самоврядування; аналізувати юридичні ситуації,
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правильно їх кваліфікувати та визначати правові приписи, які належить застосувати, а також
обирати правові форми та способи реагування залежно від фактичних обставин; правильно
складати і оформлювати юридичні документи; давати правове обґрунтування рішень;
аналізувати юридичні факти; аналізувати, тлумачити та правильно застосовувати правові
акти; робити кваліфіковані висновки та надавати консультації; приймати рішення і вчиняти
дії у точній відповідності до закону; будувати професійну діяльність, виходячи з принципу
забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина; давати конституційно-правову
оцінку рішень і дій органів публічної влади та їхніх посадових осіб; тлумачити нормативноправові акти та міжнародні договори, надавати кваліфіковані юридичні висновки і
консультації щодо реалізації та забезпечення прав і свобод;
володіє навичками: обґрунтування і прийняття рішень, щодо усунення вищезазначених
недоліків; обґрунтування і прийняття правових рішень, які відповідають вимогам чинного
законодавства; юридичною термінологією; навичками роботи з правовими актами;
навичками аналізу юридичних фактів та правових норм, що є об’єктом професійної
діяльності; навичками вирішення правових проблем та застосування правових норм;
навичками роботи з нормативно-правовими актами та міжнародними договорами, судовою
практикою; навичками вирішення правових проблем, пов’язаних з порушенням прав і
свобод, владних повноважень органів публічної влади, вирішення конфліктів між органами
публічної влади; навичками тлумачення нормативно-правових актів та міжнародних
договорів, надання юридичних висновків і консультацій.
Знання з предметної області включають:
- поняття предмету і системи криміналістики, функції і завдання криміналістики; історія
криміналістики; криміналістична характеристика злочинів; методи криміналістики;
криміналістична діагностика та ідентифікація; криміналістичні версії та прогнозування;
використання спеціальних знань у розкритті і розслідуванні злочинів; взаємодія слідчого з
оперативно-розшуковими апаратами; Використання допомоги громадськості; інформаційнодовідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів; положення криміналістичної
техніки; положення криміналістичної тактики; положення криміналістичної методики.
віктимологічна теорія; латентна злочинність; теорія причин злочинності; теорія особи
злочинності; теорія протидії злочинності; окремі види злочинності.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- вміння застосовувати усвідомлення соціального навантаження на криміналістичну науку
при 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
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будувати алгоритм розслідування злочину.
До практичних вмінь та навичок входять:
- вміння самостійно скласти криміналістичну характеристику злочину; аналізувати слідову
картину злочину на основі знань про закономірні зв’язки між елементами механізму
вчинення злочину; використати самостійно техніко-криміналістичні засоби з пошуку,
виявлення, фіксації, переміщення та зберігання речових слідів-доказів злочину; вміння
реалізувати методи взаємодії зі спеціалістами та експертами; організувати та провести огляд
місця події, допит, обшук, слідчий експеримент, відтворення обстановки і обставини події,
пред’явлення для впізнання; здійснити тактичні операції та комбінації; навички вирішення
слідчих ситуацій при розслідуванні окремих видів злочинів; навички виявлення ознак
приховування злочину та вміння протидіяти окремим способам приховування; будувати та
перевіряти криміналістичні версії; вжити конкретні заходи з організації та планування
розслідування окремого виду злочину; реалізувати першочергові та наступні слідчі дії та
ОРМ при розслідуванні окремого виду злочину; навички взаємодії з громадськістю, ЗМІ при
розслідування злочинів; навички використання інформаційно-довідкового забезпечення
розкриття і розслідування злочинів.
Знання з предметної області включають:
стан основних проблем науки кримінального процесу; предмет кримінального
процесуального права; джерела кримінального процесуального права; завдання
кримінального провадження; теорію прийняття процесуальних рішень, вимоги закону до їх
змісту та структури; кримінальні процесуальні засоби встановлення обставин, що підлягають
доказуванню; процесуальні гарантії захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних
осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні; способи тлумачення та застосування
кримінальних процесуальних норм; форми взаємодії уповноважених службових осіб, які
ведуть кримінальний процес, з оперативними та експертними підрозділами.
Когнітивні компетентності бакалавра права включають:
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:
навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами, які регламентують
кримінальну процесуальну діяльність; навички вирішення правових ситуацій у сфері
кримінального судочинства; вміння аналізувати норми кримінального процесуального
законодавства , правильно документувати результати кримінальної процесуальної
діяльності; здатність тлумачити норми кримінального процесуального права.
Знання з предметної області включають:
- концептуальні засади дисципліни, включаючи певні знання сучасних досягнень; понятійний
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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 юриста-бакалавра 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 предмету, системи, методу правового регулювання податкових правовідносин та їх
основні характеристики; джерела податкового права України; принципи податкового права;
характерні властивості податкової норми та її структура; особливості податково-правової
санкції; правовий статус суб’єктів податкового права; поняття та принципи побудови
податкової системи; основні, додаткові, факультативні елементи правового механізму
податку та збору; окремі види податків та зборів та їх загальна характеристика.
Когнітивні компетентності бакалавра включають:
знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій податкового права
україни; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; компетентності
з інтерпретації та узагальнення нормативного складу податкового права України; вміння
правильно здійснювати застосування норм податкового права України; 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 податкового права України;
навички вирішення правових ситуацій у сфері податкового права України; вміння
аналізувати норми національного податкового законодавства та правильно документувати
результати; здатність обробляти й тлумачити норми податкового права України.
За умови успішного вивчення модуля студент
знає: норми чинного вітчизняного законодавства з питань судоустрою та правосуддя,
міжнародні договори, правила тлумачення закону з метою його вірного застосування під час
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вирішення адміністративних, цивільних, господарських та кримінальних справ;
повноваження учасників адміністративного, цивільного, господарського та кримінального
проваджень, правила професійної етики правника, підстави і порядок притягнення його до
різних видів юридичної відповідальності у разі порушення закону; проблеми діяльності під
час здійснення правосуддя; сучасні способи отримання необхідної професійної інформації;
підстави та процесуальний порядок прийняття процесуальних рішень на різних стадіях
адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства; вимоги до
форми та змісту процесуальних документів; норми чинного законодавства про загальні
засади адміністративного, цивільного, господарського та кримінального проваджень, з
урахуванням практики Європейського Суду з прав людини; норми чинного законодавства та
систему державних органів, що здійснюють боротьбу з різними правопорушеннями, у тому
числі корупційними; основні способи попередження, виявлення та припинення таких
правопорушень;
вміє: ставити перед собою освітні завдання з метою безперервного та активного
навчання я, самоосвіти, постійного підвищення кваліфікації під час правозастосовної
діяльності; об’єктивно сприймати та аналізувати тенденції, що мають місце в сучасній
правозастосовній діяльності, різноманітні юридичні ситуації в галузі права, правильно їх
кваліфікувати та визначати правові приписи, які належить застосувати; визначати
відповідність своїх професійних дій під час різних юридичних проваджень вимогам
забезпечення законності та правопорядку, безпеки особистості, суспільства та держави;
визначати у своїй професійній діяльності найбільш ефективні правові засоби щодо
забезпечення поваги до честі і гідності особистості, захисту прав і свобод людини і
громадянина; аналізувати причини і умови, що сприяли вчиненню правопорушень, та
визначати заходи щодо їх усунення;
володіє навичками: обрання ефективних засобів для виконання поставлених освітніх
завдань; правильно, логічно та ясно будувати своє усне й писемне мовлення; діяти з
урахуванням соціальної відповідальності та громадянських зобов’язань у дусі поваги до
права й закону; знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різноманітних джерел для
професійних потреб; використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій для
обґрунтування власної точки зору, прийняття процесуальних рішень, які відповідають
вимогам закону; складання процесуальних документів про виявлення правопорушень, у тому
числі корупційних, їх мотивування та обґрунтування в них юридичної кваліфікації таких
правопорушень використання різних способів тлумачення правових норм для з’ясування їх
змісту та надання кваліфікованих консультації з цих питань.

2. Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студента
2.1 Цикл загальної підготовки (міжфакультетські дисципліни)
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2.2 Цикл професійної підготовки (один із трьох профілів)
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ПК-1

3

Конституційне
процесуальне право

4

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-7
ЗК-10

ПК-4
ПК-5
ПК-8
ПК-13

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; поняття правової, фінансової,
матеріальної основи організації та діяльності органів публічної влади; конституційнопроцесуальні основи організації роботи Верховної Ради України та її органів; конституційнопроцесуальні основи організації роботи Президента України; конституційно-процесуальні
основи організації роботи системи органів виконавчої влади; конституційно-процесуальні
основи організації роботи Конституційного суду України; конституційно-процесуальні
основи організації роботи органів влади Автономної республіки Крим; конституційнопроцесуальні основи формування ті діяльності органів місцевого самоврядування;
конституційно-процесуальні основи реалізації форм безпосередньої демократії в Україні;
конституційно-процесуальні основи адміністративно-територіального процесу в Україні;
конституційно-процесуальні основи правового положення особи в Україні.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій конституційного
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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 конституційнопроцесуальних 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.
Знання з предметної області включають:поняття правового статусу людини і громадянина
та його структура; принципи правового статусу людини і громадянина; принципи
громадянства України, порядок його набуття та припинення; права людини в історії
політико-правової думки;тпоняття та ознаки прав і свобод; система прав, свобод та обов’язків
людини і громадянина в Україні; гарантії прав і свобод людини і громадянина.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають: знання і розуміння
найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій правового статусу людини і
громадянина; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу навчальної дисципліни;
вміння правильно здійснювати застосування конституційно-правових норм, норм
міжнародних договорів та судової практики; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: -навички самостійної роботи з нормативноправовими актами та міжнародними договорами; навички вирішення правових ситуацій у
сфері реалізації прав і свобод людини і громадянина; вміння аналізувати норми
національного законодавства і міжнародного права, правильно документувати результати;
здатність обробляти й тлумачити правові норми.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати: чинне законодавство України, яким визначаються правові засади діяльності
органів публічної адміністрації;
теоретико-правові засади публічного адміністрування;
організаційно-правові засади адміністрування в різних сферах виконавчо-розпорядної
діяльності; правовий статус органів публічної адміністрації, їх роль та місце в системі
органів державної влади; правові засади організації і діяльності органів публічної
адміністрації, їх компетенцію та систему, правове підґрунтя взаємодії з іншими органами
державної влади; правила тлумачення закону з метою його правильного застосування;
уміти: правильно визначати правові акти, які підлягають застосуванню; надавати
консультації та кваліфіковані висновки щодо діяльності органів публічної адміністрації;
правильно оцінювати, обирати та аналізувати інформацію щодо організаційно-правових
засад діяльності органів публічної адміністрації; правильно складати і оформлювати
юридичні документи;
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володіти: навичками юридичної термінології; роботи з нормативно-правовими актами,
які визначають правовий статус та засади організаційно-правової діяльності органів
публічної адміністрації; тлумачення нормативно-правових актів та міжнародних договорів;
підготовки юридичних документів; вирішення юридичних дискусійних питань та колізій, що
стосуються діяльності органів публічної адміністрації.
Знання з предметної області включають:
- поняття предмет, метод, систему, принципи митного права; норми митного права, митноправові відносини; поняття, завдання, права та обов'язки Державної фіскальної служби
України; митний контроль; гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед Державною
фіскальною службою України; митна статистика; митне оформлення і митне декларування;
митно-тарифне та нетарифне регулювання; переміщення та пропуск через митний кордон
України товарів, транспортних засобів та інших предметів; 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 юриста-бакалавра 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:
- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами; навички вирішення правових
ситуацій у сфері митного права; вміння аналізувати й тлумачити норми діючого
законодавства, правильно документувати результати.
Знання з предметної області включають: поняття, особливості адміністративних послуг;
класифікація адміністративних послуг; правове регулювання надання адміністративних;
контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг.
Когнітивні компетентності бакалавра включають: знання і розуміння найважливіших
фактів, концепцій, принципів і теорій з надання адміністративних послуг; -вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; вміння правильно здійснювати
застосування норм з надання адміністративних послуг; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи з нормативноправовими актами, що регулюють надання адміністративних послуг; навички вирішення
правових ситуацій у сфері надання адміністративних послуг.
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
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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 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:
-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 юриста-бакалавра 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 інформаційно-правові 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;
Знання з предметної області включають:
- стан основних проблем науки адвокатури і нотаріату; поняття адвокатури та нотаріату;
правова основа діяльності адвокатури та нотаріату; засади здійснення адвокатської та
нотаріальної діяльності; набуття права на заняття адвокатською та нотаріальною діяльністю;
організаційні форми адвокатської діяльності; види адвокатської діяльності; права, обов’язки
та відповідальність адвоката і нотаріуса; порядок здійснення адвокатської діяльності;
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правила вчинення нотаріальних дій державними та приватними нотаріусами; професійне
самоврядування адвокатів та нотаріусів.
Когнітивні компетентності бакалавра права включають:
- знання і розуміння основних проблем науки адвокатури і нотаріату; вміння застосовувати ці
знання для розв’язання практичних завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативного змісту адвокатської та нотаріальної діяльності; вміння правильно
застосовувати правові норми під час здійснення адвокатської та нотаріальної діяльності;
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, які регламентують
адвокатську та нотаріальну діяльність; навички застосування чинного законодавства; вміти
аналізувати і давати правильну правову оцінку конкретним ситуаціям, що виникають під час
практичної діяльності; вміти здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність; вміти
правильно складати відповідні документи; здатність тлумачити норми чинного законодавства
України.
Знання з предметної області включають:
- основні правила законодавчої (нормотворчої) техніки; основні напрямки та тенденції
конституційно-правового та адміністративно-правового регулювання суспільних відносин;
норми чинного адміністративного, конституційного законодавства; правила тлумачення
закону з метою правильного його застосування; судову практику, в тому числі акти
Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини; адміністративноправовий та конституційно-правовий статус особи, інститутів громадянського суспільства та
органів публічної влади в Україні; конституційні форми безпосередньої демократії в Україні;
конституційну форму української держави;
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- знання і розуміння поняття та елементів адміністративно та конституційно-правового
статусу особи в Україні; особливостей адміністративно-правового та конституційноправового статусу окремих категорій осіб (громадян України, іноземців, осіб без
громадянства тощо); змісту адміністративно та конституційно-правових відносин, що
складаються між особою, громадянським суспільством та державою; еволюції, сучасного
стану і основних тенденцій розвитку адміністративно-правового, конституційно-правового
регулювання суспільних відносин; міжнародних стандартів у галузі прав людини, принципів,
функцій, компетенції, повноважень, форм та методів діяльності органів публічної влади;
порядку та вимог щодо тлумачення правових актів, що регулюють права, свободи та
обов’язки людини і громадянина, механізму їх реалізації та забезпечення;
До практичних вмінь та навичок входять:
аналізує юридичні ситуації на предмет їх адміністративно- правового та
конституційно-правового врегулювання; виявляє прогалини адміністративно-правового та
конституційно-правового регулювання та визначає основні шляхи їх подолання; складає

проекти адміністративно-правових та конституційно-правових актів; розробляє проекти
нормативних адміністративно-правових та конституційно-правових актів; доводить їх
обґрунтованість і доцільність; бере участь у діяльності робочих та експертних груп з
розробки адміністративно та конституційно-правових актів; проводить юридичний аналіз
ситуацій, правильно їх кваліфікує та визначає міжнародно-правові та конституційно-правові
приписи, які належить застосувати, а також обирає правові форми та способи реагування
залежно від фактичних обставин; правильно складає і оформлює юридичні документи; надає
правове обґрунтування рішень; з’ясовує юридичні факти; аналізує, тлумачить та правильно
застосовувати правові акти; робити кваліфіковані висновки та надавати консультації з
правових питань; приймати рішення і вчиняти дії у точній відповідності до
адміністративного та конституційного законодавства України; тлумачити нормативноправові акти та міжнародні договори, надавати кваліфіковані юридичні висновки і
консультації щодо реалізації та забезпечення прав і свобод; здійснює правову кваліфікацію
подій і явищ, що відбуваються в суспільстві та державі; володіє навичками роботи з
міжнародними договорами, судовою практикою.

Цивільно-правовий профіль

3

5

Екологічне право

Житлове право

4

ЗК-3

ПК-5
ПК-6
ПК-13

3

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-4
ЗК-5

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-10

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 юриста-бакалавра 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, методу, системи і принципів житлового права; -сучасний стан житлового
законодавства України; -характеристику джерел правового регулювання житлових відносин;засоби задоволення житлових потреб громадян та захист їх житлових прав;-правовий статус
суб’єктів житлових відносин;-юридичну практику.

ЗК-7
ЗК-10
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Речові права

Сімейне право

4

5

ЗК-3;
ЗК-7

ЗК-7

ПК-11
ПК-13

ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-11
ПК-13

ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-13

Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
-знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій житлового права;вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;-компетентності з
інтерпретації та узагальнення нормативного складу житлового права;-вміння правильно
здійснювати застосування норм житлового права;-компетентності з письмового й усного
представлення наукового і практичного матеріалу та його аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять:
-навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами житлового права;-навички
вирішення конкретних життєвих ситуацій у сфері житлового права;-вміння аналізувати
норми житлового законодавства та складання необхідних документів;-здатність вірно
тлумачити норми житлового права.
Знання з предметної області включають:
поняття речових прав, їх класифікація, системи джерел речових прав; право власності,
підстави набуття та припинення права власності; поняття про види і форми права власності,
спільну власність; уявлення про концепцію володіння та її втілення у Цивільному кодексі
України; теоретичні уявлення про права на чуже майно (сервітут, емфітевзис, суперфіцій), їх
законодавче оформлення; знання судової практики щодо речових прав; загальні уявлення про
правове регулювання речових прав у зарубіжних країнах.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
знання і розуміння найважливіших інститутів та юридичних конструкцій речових прав;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; вміння правильно
кваліфікувати окремі правові ситуації відповідно до чинного законодавства України;
компетентності з інтерпретації та узагальнення окремих положень нормативно-правових
актів у сфері речових прав; компетентності з письмового й усного представлення наукового
та практичного матеріалу та аргументування; компетентності з аналізу судової практики у
сфері захисту речових прав.
До практичних вмінь та навичок входять:
навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами у сфері речових прав; навички
складання довідок, правових висновків, надання кваліфікованих юридичних усних та
письмових консультацій у сфері речових прав; навички розробки юридичної стратегії щодо
вирішення завдань стосовно набуття і реалізації речових прав; навички складання заяв,
запитів, договорів, процесуальних документів щодо набуття, припинення, реалізації та
захисту речових прав.
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 юриста-бакалавра включають:
знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій сімейного права;
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Право
інтелектуальної
власності

Аграрне та
земельне право

5

5

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-4
ЗК-5

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-7
ЗК-10

ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6;
ПК-7
ПК-13

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-11
ПК-13

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 нормативно-правових актів; здатність
обробляти й тлумачити норми сімейного права.
Знання з предметної області включають:
поняття предмету, системи, методу правового регулювання правовідносин інтелектуальної
власності та їх основні характеристики; правова характеристика джерел права
інтелектуальної власності; система права інтелектуальної власності та її характеристика;
правова характеристика об’єктів права інтелектуальної власності; правовий статус суб’єктів
права інтелектуальної власності; правова охорона та захист права інтелектуальної власності.
Когнітивні компетентності юриста-магістра 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:
навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами права інтелектуальної
власності; навички вирішення правових ситуацій у сфері права інтелектуальної власності;
вміння аналізувати норми національного і міжнародного законодавства та нормативноправових договорів, правильно документувати результати;
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 правознавця-бакалавра 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.
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Міжнародне
приватне право

Корпоративне право

5

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-7
ЗК-10

5

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-7
ЗК-10

ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6;
ПК-8
ПК-13

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-11

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, системи, методу правового регулювання міжнародних приватних
відносин та їх основні характеристики; нормативний склад міжнародного приватного права
та їх характеристики; принципи міжнародного приватного прва та їх застосування;
характерні властивості колізійної норми та її структура; правовий статус суб’єктів
міжнародного приватного права; поняття та види формул прикріплення у міжнародному
приватному праві; колізійні питання інститутів міжнародного приватного права та їх
характеристика.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій міжнародного
приватного права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу міжнародно
приватного права; вміння правильно здійснювати застосування норм міжнародного
приватного 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 міжнародного приватного
права; навички вирішення правових ситуацій у сфері міжнародного приватного права;
вміння аналізувати норми національного і міжнародного законодавства та нормативноправових договорів, правильно документувати результати; здатність обробляти й тлумачити
колізійні та матеріально-правові норми міжнародного приватного права.
Знання з предметної області включають:
знання теоретичних аспектів предмету «Корпоративне право»; основні положення
корпоративного права і корпоративного законодавства; особливості корпоративних відносин
як предмету правового регулювання; особливості створення і ведення діяльності
корпорацій; специфіка корпоративного управління; припинення діяльності суб’єктів
господарювання; процедура банкрутства.
Когнітивні компетентності правознавця-спеціаліста включають:
- усвідомлення особливостей корпоративних правовідносин; - усвідомлення специфіки
нормативно-правових актів, що регулюють корпоративні правовідносини, а також практики
їхнього застосування; - знати чинне корпоративне законодавство і практику його
застосування, в тому числі, Постанови Пленуму Верховного Суду України. - розуміти
специфіку діяльності окремих видів корпорацій, особливостей управління корпорацією, а
також особливостей припинення їхньої діяльності.
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Сучасні проблеми
юридичної науки

4

ЗК-2,
ЗК-7

ПК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-8,
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До практичних вмінь та навичок входять:
вміння тлумачити і застосовувати корпоративні нормативно-правові акти; вміння
ухвалювати рішення і здійснювати юридичні дії у повній відповідності до законодавства;
навички застосування теоретичних знань у галузі корпоративного права у практичній
діяльності; вміння розробляти документи, що мають юридичний зміст; вміння юридично
правильно кваліфікувати факти і обставини щодо розв’язання проблем у галузі
корпоративних правовідносин; здійснення правової експертизи корпоративних документів;
надання кваліфікованих юридичні консультацій з питань корпоративного права і
корпоративних правовідносин.
Знання з предметної області включають:
- основні правила законодавчої (нормотворчої) техніки; основні напрямки та тенденції
конституційно-правового та адміністративно-правового регулювання суспільних відносин;
норми чинного адміністративного, конституційного законодавства; правила тлумачення
закону з метою правильного його застосування; судову практику, в тому числі акти
Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини; адміністративноправовий та конституційно-правовий статус особи, інститутів громадянського суспільства та
органів публічної влади в Україні; конституційні форми безпосередньої демократії в Україні;
конституційну форму української держави;
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- знання і розуміння поняття та елементів адміністративно та конституційно-правового
статусу особи в Україні; особливостей адміністративно-правового та конституційноправового статусу окремих категорій осіб (громадян України, іноземців, осіб без
громадянства тощо); змісту адміністративно та конституційно-правових відносин, що
складаються між особою, громадянським суспільством та державою; еволюції, сучасного
стану і основних тенденцій розвитку адміністративно-правового, конституційно-правового
регулювання суспільних відносин; міжнародних стандартів у галузі прав людини, принципів,
функцій, компетенції, повноважень, форм та методів діяльності органів публічної влади;
порядку та вимог щодо тлумачення правових актів, що регулюють права, свободи та
обов’язки людини і громадянина, механізму їх реалізації та забезпечення;
До практичних вмінь та навичок входять:
аналізує юридичні ситуації на предмет їх адміністративно- правового та конституційноправового врегулювання; виявляє прогалини адміністративно-правового та конституційноправового регулювання та визначає основні шляхи їх подолання; складає проекти
адміністративно-правових та конституційно-правових актів; розробляє проекти нормативних
адміністративно-правових та конституційно-правових актів; доводить їх обґрунтованість і
доцільність; бере участь у діяльності робочих та експертних груп з розробки адміністративно
та конституційно-правових актів; проводить юридичний аналіз ситуацій, правильно їх
кваліфікує та визначає міжнародно-правові та конституційно-правові приписи, які належить
застосувати, а також обирає правові форми та способи реагування залежно від фактичних
обставин; правильно складає і оформлює юридичні документи; надає правове обґрунтування

рішень; з’ясовує юридичні факти; аналізує, тлумачить та правильно застосовувати правові
акти; робити кваліфіковані висновки та надавати консультації з правових питань; приймати
рішення і вчиняти дії у точній відповідності до адміністративного та конституційного
законодавства України; тлумачити нормативно-правові акти та міжнародні договори,
надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації щодо реалізації та забезпечення
прав і свобод; здійснює правову кваліфікацію подій і явищ, що відбуваються в суспільстві та
державі; володіє навичками роботи з міжнародними договорами, судовою практикою.
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Знання з предметної області включають:
поняття предмету і системи кримінально-правової політики; основи формування теорії
кримінально-правової політики, основні об’єктивні закономірності суспільного розвитку, які
впливають і враховуються при її розробці; функції і завдання сучасної кримінально-правової
політики; історія кримінально-правової політики; питання реалізації кримінально-правової
політики через застосування кримінального закону в практиці діяльності органів досудового
слідства та суду; підходи до аналізу ефективності кримінально-правової політики та
напрямки її підвищення; теоретичні основи криміналізації та декриміналізації діянь, як
основного інструменту кримінально-правової політики.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
знання і розуміння історію розвитку української кримінально-правової політики; знання і
розуміння основ формування теорії кримінально-правової політики, основних об’єктивних
закономірностей суспільного розвитку, що впливають і враховуються при її розробці; знання
найважливіших тенденцій еволюції злочинності, концепцій, принципів і теорій криміналізації
та декриміналізації діянь; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення основних детермінантів злочинності;
вміння правильно здійснювати аналіз інформації про сучасний стан злочинності та
кримінально-правової політики в Україні; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять:
навички самостійно аналізувати кримінально-правову інформацію; навички вирішення
ситуацій у сфері кримінально-правової політики; вміння розробляти науково-практичні
пропозиції щодо подальшого вдосконалення чинного кримінального законодавства.
З предметної області:
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:
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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.
Практичні вміння та навички:
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:
функції і завдання сучасної судової медицини та психіатрії; історія судової медицини та
психіатрії; методика і методи судової медицини та психіатрії; закономірності виникнення,
збору та дослідження слідів медично-біологічного характеру; сучасні можливості судової
медицини та психіатрії; організації судово-медичної експертизи та її перспективи розвитку;
ознаки основних психічних захворювань і симуляції психічних розладів.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
знання і розуміння сучасних можливостей судової медицини та психіатрії; вміння
застосовувати ці знання для розкриття і розслідування злочинів; компетентності з організації
судово-медичної експертизи в Україні; вміння юридично правильно кваліфікувати факти і
обставини; знати призначення і принципіальні можливості науково-технічних засобів і
обладнання, що використовується в процесі виявлення, вилучення і збереження об’єктів
судової експертизи.
До практичних вмінь та навичок входять:
призначати судово-медичну експертизу за матеріалами кримінального провадження; навички
самостійно і правильно аналізувати доказовою інформацію про біологічні сліди злочину на
місті події; навички правильної оцінки висновків судово-медичного експерта; вміння
використовувати отриманні знання при розкритті та розслідуванні злочинів.
Після успішного засвоєння дисципліни студент:
знає: історію становлення системи кримінальних покарань; систему органів та установ, які
виконують кримінальні покарання; собливості виконання всіх видів кримінальних покарань;
особливості правового статусу засуджених до кримінальних покарань; особливості
виконання покарань, альтернативних позбавленню волі; перелік нормативно-правових актів,
які регламентують виконання та відбування кримінальних покарань; місце і роль
кримінальних покарань у системі заходів протидії злочинності в Україні; зарубіжний досвід
виконання та відбування покарань; уміє:-здійснювати аналіз нормативно-правових актів, які
регламентують порядок виконання та відбування кримінальних покарань; розуміти
організаційні механізми діяльності органів та установ, які виконують покарання; аналізувати
та порівнювати правові умови призначення кримінальних покарань та їх виконання;
здійснювати критичний аналіз проблем, що виникають при виконанні та відбуванні
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кримінальних покарань; порівнювати правові умови та виявляти ключові тенденції у
виконанні кримінальних покарань у зарубіжних країнах.
В результаті вивчення модуля студенти повинні знати: основні норми законодавства, що
регулюють судово-експертну діяльність; її теоретико-методологічні засади; механізм
кримінального процесуального регулювання, місце криміналістики в системі правових наук.
вміти: систематизувати інформацію про систему сучасних кримінальної процесуальної та
криміналістичної наук; забезпечувати дотримання вимог кримінальної процесуальної,
криміналістичної та судово-експертної науки у правозастосовній діяльності; кваліфіковано
застосовувати правові акти у різних сферах юридичної та правозастосовної діяльності;
застосовувати спеціальні знання як основу проведення комплексних судово-експертних
досліджень
мати навички: роботи з науково-монографічними першоджерелами; побудови кримінальних
процесуальних, криміналістичних та судово-експертних конструкцій; проведення
самостійних, організації індивідуальних і колективних наукових досліджень з актуальних
проблем судової експертизи; розробки проектів правових актів нормативного та
індивідуального характеру, що відповідають сучасному рівню розвитку наук и судової
експертизи.
Знання з предметної області включають: правове регулювання участі адвоката в
кримінальному процесі; кримінальні процесуальні функції адвоката; правовий статус
адвоката в кримінальному провадженні; способи збирання доказів адвокатом; участь
адвоката в проведенні стороною обвинувачення слідчих (розшукових) дій; теорію прийняття
процесуальних рішень, вимоги закону до їх змісту та структури; гарантії захисту прав та
законних інтересів осіб під час застосування щодо них заходів забезпечення кримінального
провадження; способи тлумачення та застосування кримінальних процесуальних норм;
етичні основи відносин адвоката зі своїми клієнтами під час кримінального провадження.
Когнітивні компетентності бакалавра права включають: знання і розуміння
найважливіших правових засад участі адвоката в кримінальному провадженні; вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; компетентності з інтерпретації
та узагальнення нормативного змісту кримінального процесуального права; вміння
правильно застосовувати норми чинного законодавства при здійсненні захисту чи
представництва учасників кримінального провадження, а також під час надання їм правової
допомоги; компетентності з письмового й усного представлення наукового та практичного
матеріалу та аргументування.
До практичних вмінь та навичок входять: навички самостійної роботи з нормативноправовими актами, які регламентують участь адвоката в кримінальному процесі; навички
вирішення правових ситуацій у сфері кримінального судочинства; вміння аналізувати норми
кримінального процесуального законодавства , правильно документувати результати своєї
процесуальної діяльності; здатність тлумачити норми кримінального процесуального права.
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Знання з предметної області включають:
- основні правила законодавчої (нормотворчої) техніки; основні напрямки та тенденції
конституційно-правового та адміністративно-правового регулювання суспільних відносин;
норми чинного адміністративного, конституційного законодавства; правила тлумачення
закону з метою правильного його застосування; судову практику, в тому числі акти
Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини; адміністративноправовий та конституційно-правовий статус особи, інститутів громадянського суспільства та
органів публічної влади в Україні; конституційні форми безпосередньої демократії в Україні;
конституційну форму української держави;
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
- знання і розуміння поняття та елементів адміністративно та конституційно-правового
статусу особи в Україні; особливостей адміністративно-правового та конституційноправового статусу окремих категорій осіб (громадян України, іноземців, осіб без
громадянства тощо); змісту адміністративно та конституційно-правових відносин, що
складаються між особою, громадянським суспільством та державою; еволюції, сучасного
стану і основних тенденцій розвитку адміністративно-правового, конституційно-правового
регулювання суспільних відносин; міжнародних стандартів у галузі прав людини, принципів,
функцій, компетенції, повноважень, форм та методів діяльності органів публічної влади;
порядку та вимог щодо тлумачення правових актів, що регулюють права, свободи та
обов’язки людини і громадянина, механізму їх реалізації та забезпечення;
До практичних вмінь та навичок входять:
аналізує юридичні ситуації на предмет їх адміністративно- правового та конституційноправового врегулювання; виявляє прогалини адміністративно-правового та конституційноправового регулювання та визначає основні шляхи їх подолання; складає проекти
адміністративно-правових та конституційно-правових актів; розробляє проекти нормативних
адміністративно-правових та конституційно-правових актів; доводить їх обґрунтованість і
доцільність; бере участь у діяльності робочих та експертних груп з розробки адміністративно
та конституційно-правових актів; проводить юридичний аналіз ситуацій, правильно їх
кваліфікує та визначає міжнародно-правові та конституційно-правові приписи, які належить
застосувати, а також обирає правові форми та способи реагування залежно від фактичних
обставин; правильно складає і оформлює юридичні документи; надає правове обґрунтування
рішень; з’ясовує юридичні факти; аналізує, тлумачить та правильно застосовувати правові
акти; робити кваліфіковані висновки та надавати консультації з правових питань; приймати
рішення і вчиняти дії у точній відповідності до адміністративного та конституційного
законодавства України; тлумачити нормативно-правові акти та міжнародні договори,
надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації щодо реалізації та забезпечення
прав і свобод; здійснює правову кваліфікацію подій і явищ, що відбуваються в суспільстві та
державі; володіє навичками роботи з міжнародними договорами, судовою практикою.

Декан
юридичного факультету

Т.Є. Кагановська

