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Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції, які
володіють системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими
досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на
практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного
навчання і самовдосконалення, здатні викладати повний цикл правових
дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному рівні,
спираючись на найсучасніші техніки та методики навчального процесу, брати
участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою,
правозастосовною,
експертно-консультаційною
та
організаційноуправлінською діяльністю.
Обсяг програми:
90 кредитів ЄКТС
Нормативний термін навчання:
1 рік 4 місяці
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою,
і вимоги до професійного відбору вступників.
За програмою можуть навчатися особи, які завершили навчання на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти за напрямом підготовки 6.030401
Правознавство (першим рівнем вищої освіти спеціальності 081 Право за новим
переліком) та успішно склали вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови.
Особи, які здобули ступінь бакалавра за іншим напрямом підготовки
(спеціальністю) повинні успішно скласти додатковий екзамен зі спеціальності,
який включає ключові питання базових дисциплін, які формують компетенції
бакалавра права.
Результати навчання (компетентності), якими має володіти здобувач
вищої освіти.
Випускник повинен мати такі загальнокультурні компетентності (ЗК):
– знання та розуміння предметної галузі, усвідомлення соціальної значущості
своєї майбутньої професії (ЗК-1);
– здатність сумлінно виконувати професійні обовʼязки, діяти відповідно до
етичних мотивів (ЗК-2);
– здатність в умовах розвитку науки і державної політики вдосконалювати й
розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, уміння набувати
нові знання, використовуючи сучасні інформаційно-освітні технології (ЗК-3);
– володіння навичками ділового спілкування рідною та іноземними мовами на
високому професійному рівні, знання та розуміння наукової правничої
термінології (ЗК-4);
– здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та
критичного аналізу правових проблем, вміння обирати оптимальні методи
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дослідження, обробляти результати досліджень, аналізувати їх з урахуванням
актуальних наукових і практичних джерел (ЗК-5).
Випускник повинен мати такі предметні компетентності (ПК):
– уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність
розробляти різноманітні нормативно-правові акти (ПК-1);
– здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних
сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми матеріального й
процесуального права в професійній діяльності (ПК-2);
– здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості,
суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обовʼязків (ПК-3);
– здатність виявляти, припиняти, розкривати й розслідувати правопорушення
(ПК-4);
– вміння попереджувати правопорушення, виявляти й усувати причини й
умови, що сприяють їхньому здійсненню (ПК-5);
– здатність виявляти, давати оцінку й сприяти припиненню корупційної
поведінки (ПК-6);
– здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти (ПК-7);
– здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в
конкретних сферах юридичної діяльності (ПК-8);
– здатність приймати обґрунтовані та ефективні управлінські рішення (ПК-9);
– вміння аналізувати й реалізовувати в професійній діяльності управлінські
інновації (ПК-10);
– здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі права (ПК11);
– здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й
методичному рівні (ПК-12);
– здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються (ПК-13);
– визначеність і наполегливість у постановці професійних завдань та здатність
взяти на себе відповідальність(ПК-14);
– здатність ефективно здійснювати правове виховання (ПК-15).
Випускники магістратури юридичного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна повинні мати зазначені вище
компетентності, що представлені як результати навчання у додатку 1 щодо
кожної з дисциплін навчального плану.
Система атестації здобувачів вищої освіти.
Кожен із трьох семестрів закінчується складанням заліковоекзаменаційної сесії, яка включає визначений навчальним планом перелік
заліків та екзаменів із ключових дисциплін. Педагогічна практика закінчується
захистом із виставленням відповідної оцінки.
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З метою визначення відповідності рівня засвоєння знань випускників
другому освітньому (магістерському) рівню проводиться підсумкова атестація,
що складається з:
1. атестаційний екзамен за фахом, програма якого містить питання з трьох
дисциплін: Проблеми теорії держави і права, Актуальні питання цивільного
права, Актуальні питання судових та правоохоронних органів;
2. виконання та захист дипломної роботи.
Дипломна магістерська робота виконується в період проходження
практики та виконання науково-дослідної роботи. Вона повинна бути
самостійною і логічно завершеною роботою, пов'язаною з вирішенням завдань
того виду діяльності, до якого готується магістр.
Під час виконання дипломної магістерської роботи студенти повинні
показати свою здатність і вміння, спираючись на отримані поглиблені знання,
вміння та сформовані загальнокультурні і професійні компетенції, самостійно
вирішувати на сучасному рівні завдання своєї професійної діяльності,
професійно викладати спеціальну інформацію, науково аргументувати і
захищати свою точку зору. Захист роботи в обов'язковому порядку передбачає
оцінку рівня мовленнєвої культури випускника та перевірку текстів дипломних
робіт на наявність запозичень з інших з метою забезпечення виконання
принципів академічної доброчесності.
Кваліфікація «магістр права» присвоюється Екзаменаційною комісією
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Декан
юридичного факультету

Т.Є. Кагановська
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Семестр

Додаток 1. Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик)
Назва
навчальної
дисципліни

Кількі
сть
креди
тів

Загальні
компетент
ності

Фахові
компетен
тності

Очікувані результати навчання

1.1. Цикл загальної підготовки
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1

Методологія та
організація
наукових
досліджень

ЗК-3, ЗК-5

ПК-11

З предметної області:
знає про існуючі методи наукових досліджень та можливості використання цих
методів у правових наукових дослідженнях;
Когнітивні компетентності включають:
має цілісне уявлення про існуючі методи наукових досліджень та особливості
їх застосування при здійсненні наукових досліджень у галузі права, а також про
види наукових досліджень, порядок та особливості їх організації.
До практичних вмінь та навичок входять:
здатний здійснювати кваліфіковане проведення наукових досліджень в галузі
права, зокрема виявляти наукові проблеми, формулювати теми та завдання
наукових досліджень у галузі права, застосовувати у практичній науковій
діяльності загальнофілософські підходи, загальнонаукові та спеціальноюридичні методи наукових досліджень, здійснювати наукові дослідження як на
емпіричному, так і на теоретичному рівнях, правильно оформляти та
оприлюднювати результати наукових досліджень, вести наукові дискусії,
впроваджувати результати наукових досліджень у практичну нормотворчу та
правозастосовну діяльність.
Загальні вміння та навички:
здатний вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загально
культурний рівень на основі отримання формування здатності компетентно
використовувати на практиці отримані уміння і навички в організації
дослідницьких робіт, управлінні колективом, зокрема стосовно інформаційного
забезпечення дослідницької діяльності, оформлення, оприлюднення та
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4

ЗК-1, ЗК-2

ПК-11;
ПК-12

1

Філософія права

4

ЗК-1,

ПК-10;

ЗК-2

ПК-11;
ПК-12;
ПК-15

1

Соціологія права

3

Інформаційні
технології в
юридичній

3

ЗК-3

практичного використання її результатів.
У результаті вивчення дисципліни випускник
знає: основні філософсько-правові закономірності та філософсько-правові
категорії; розуміє гуманістичну спрямованість права; основи правової
культури; принципи професійного мислення сучасного юриста;
вміє: дискутувати, відстоювати та виражати свої думки, обґрунтовувати свої
аргументи; грамотно і логічно точно висловлювати свою точку зору з
філософсько-правової проблематики; вільно оперує філософсько-правовими
категоріями;
володіє навичками: філософсько-правового аналізу; виявлення та співставлення
найважливіших філософсько-правових ідіологем; застосування методології
правової науки
У результаті вивчення дисципліни випускник
знає: історію виникнення та основні етапи розвитку соціології права як науки;
зміст, особливості її основних категорій, принципів, а також - співвідношення з
філософією, теорією права, політологією та іншими науками, взаємозв'язок з
соціальними процесами і явищами різних сфер суспільства; основні тенденції
розвитку на сучасному етапі; основні поняття, як теорії права, так і соціології;
доктринальні підходи до проблемних питань соціології права; правові способи і
методи регулювання суспільних процесів;
вміє: логічно грамотно висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору з
проблематики соціології права; вільно оперувати юридичними термінами і
категоріями, давати оцінку конкретної ситуації з точки зору соціології права;
мати навички роботи з нормативними джерелами і застосовувати їх до
конкретних практичних ситуацій; розуміє сутність, особливості та еволюцію
розвитку держави, її правової системи, протиріччя і способи їх вирішення в
ході складного соціального розвитку; спирається на гуманістичний зміст
досліджуваної науки, реалізує на практиці основні положення її теоретичних
положень щодо формування духовного потенціалу суспільства, створення
обґрунтованої та оптимальної правової системи.
У результаті вивчення дисципліни випускник
знає: основні закономірності інформаційних процесів в правовій сфері, основи
державної політики в інформаційній сфері, методи і засоби пошуку,
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діяльності

3

ФП-3

2

3

ЗК-3

3

ЗК-3

4

ЗК-1,

ПК-3,

ЗК-2,

ПК-6,

ЗК-3,

ПК-9,

Глобальні
проблеми
сучасності

Інформаційні
технології в
юридичній
діяльності

Публічна служба
в Україні

систематизації і обробки правової інформації;
вміє: застосовувати сучасні інформаційні технології для пошуку,
систематизації та обробітку правової інформації, оформлення юридичних
документів та проведення статистичного аналізу інформації;
має навички збору, систематизації та обробітку інформації, яка має значення
для реалізації правових норм у відповідних сферах професійної діяльності.
У результаті вивчення дисципліни випускник
ПК-3;
знає: теоретико-методологічні засади дослідження глобальних проблем
ПК-10
сучасності; джерела і прояви глобальних проблем сучасності; логіку
глобальних процесів та їхню обумовленість економікою, історією, правом;
механізми взаємного впливу планетарного середовища, світової економіки та
світової політики; наслідки глобальних проблем сучасності;
вміє: орієнтуватися у світових економічних, екологічних, демографічних,
міграційних процесах; аналізувати глобальні проблеми із застосуванням
сучасної методології соціологічної науки;
має навички: самостійного аналізу глобальних проблем сучасності; аналізу
глобальних проблем сучасності по даним матеріалів ЗМІ; виявляти тенденції
розвитку глобальних проблем сучасності та шляхів їхнього вирішення.
У результаті вивчення дисципліни випускник
знає: основні закономірності інформаційних процесів в правовій сфері, основи
державної політики в інформаційній сфері, методи і засоби пошуку,
систематизації і обробки правової інформації;
вміє: застосовувати сучасні інформаційні технології для пошуку,
систематизації та обробітку правової інформації, оформлення юридичних
документів та проведення статистичного аналізу інформації;
має навички збору, систематизації та обробітку інформації, яка має значення
для реалізації правових норм у відповідних сферах професійної діяльності.
1.2 Цикл професійної підготовки
Когнітивні компетентності магістра включають:
знає і розуміє найважливіші факти, концепції, принципи публічної служби;
вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; володіє
конституційно-правовими засадами та принципами державної служби; вміє
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4

ЗК-4,

ПК-10,

ЗК-5

ПК-11

ЗК-1, ЗК-2,

ПК-1,

ЗК-3, ЗК-4,

ПК-2,

ЗК-5

ПК-3,
ПК-4,

1

Актуальні
питання
цивільного права

ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-11,
ПК-13

правильно організовувати свою професійну діяльність в межах законодавчих
положень;
До практичних вмінь та навичок входять:
має навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що
регулюють публічну службу; навички вирішення правових ситуацій у сфері
публічної служби; вміння щодо реалізації в професійній діяльності на посаді
державного службовця завдань та функцій держави .
Загальні вміння та навички:
усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, нетерпимий до
корупційної поведінки, поважно ставитися до права і закону володіє достатнім
рівнем професійної правосвідомості; здатний сумлінно виконувати свої
професійні обов’язки, дотримуватись принципів етики юриста; здатний
вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний й загальнокультурний
рівень; здатний вільно користуватися рідною й іноземними мовами як засобом
ділового спілкування; компетентно використовувати на практиці отримані
уміння і навички в організації дослідницьких робіт, в управлінні колективом.
Знання з предметної області включають:
теоретичні засади наукової новизни у цивільно-правових дослідженнях;
практичні аспекти укладання та визнання недійсними спадкових договорів;
межі та обмеження майнових прав учасників цивільних правовідносин;
практичні проблеми права інтелектуальної власності; характеристику
правового статусу окремих об’єктів цивільного права.
Когнітивні компетентності юриста-магістра 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
матеріалу цивільного права; правильне 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 законодавства та правильно документувати
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4

1

ПК-7,

ЗК-3,

ПК-8,

ЗК-5

ПК-11

ЗК-1, ЗК-3,

ПК-1,

ЗК-5

ПК-2,

Актуальні
питання
адміністративного
права

4
1

ЗК-1,

Проблеми теорії
держави і права

ПК-7,
ПК-8,

результати; здатність обробляти й тлумачити колізійні норми цивільного права.
Загальні вміння та навички:
усвідомлює соціальної значущості майбутньої професії, володіє достатнім
рівнем професійної правосвідомості; здатний сумлінно виконувати свої
професійні обов’язки, дотримується принципів етики юриста, прагне до
саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації та майстерності; володіє
культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації,
постановки мети та вибір шляхів її досягнення; здатний логічно, аргументовано
і ясно будувати усну і письмову мову; володіє культурою поведінки, готовий до
кооперації з колегами, роботи в колективі.
Знання з предметної області включають
знає про існуючі проблеми адміністративно-правового регулювання суспільних
відносин у контексті чинного адміністративного законодавства та здобутки
науки адміністративного права;
Когнітивні компетентності юриста-магістра включають:
має розширену фахову ерудицію; розуміє сутність і шляхи вирішення
відповідних проблем;
До практичних вмінь та навичок входять
здатний кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти з урахуванням
вимог до якості таких актів; здійснювати експертизу проектів нормативноправових актів, оцінювати їх з позицій повноти регулювання, ясності,
колізійності та практичної реалізовуваності; здійснювати кваліфіковане
проведення наукових досліджень в галузі права, зокрема виявляти розбіжності
між теоретичними та практичними аспектами проблем та пропонувати шляхи
їх усунення.
Загальні вміння та навички: здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загально культурний рівень.
Знання з предметної області включають:
розуміє процес походження держави і права та його відображення у теоріях і
концепціях; поняття держави як багатогранного явища, її ідентифікацію за
основними ознаками; типологію держав і правових систем, підстави
класифікації національних правових систем; закономірності формування,
розвитку і взаємодії основних правових сімей сучасності, їх характерні риси;
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ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,
ПК-15

3

2

Актуальні
проблеми
діяльності
судових та
правоохоронних
органів

ЗК-1,

ПК-1,

ЗК-2,

ПК-2,

ЗК-3,

ПК-3,

ЗК-4,

ПК-4,

ЗК-5

ПК-5

загальне і відмінне у міжнародному та національному праві; розуміє
взаємозв’язок та взаємодію цих правових систем на сучасному етапі.
Когнітивні компетентності юриста-магістра включають:
знає і розуміє категорійно-понятійний апарат сучасної юриспруденції, суть
держави і права та окремих державно-правових явищ, основних
закономірностей їх виникнення, розвитку та функціонування, вміє
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
До практичних вмінь та навичок входять:
має навички аналітичної роботи з фактажем історико-правового процесу; вміє
аналізувати норми національного і міжнародного законодавства; надає
правильну оцінку стану розвитку окремих державно-правових явищ та держави
і права в цілому, аналізує ретроспективи та прогнозує перспективи їхнього
розвитку у майбутньому; аналізує соціальну природу державно-правових явищ.
Загальні вміння та навички:
усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, нетерпимий до
корупційної поведінки, поважно ставиться до права й закону, володіє достатнім
рівнем професійної правосвідомості; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; компетентно використовує на
практиці отримані уміння і навички в організації дослідницьких робіт, в
управлінні колективом; кваліфіковано тлумачить нормативно-правові акти; дає
кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах
юридичної діяльності, кваліфіковано проводить наукові дослідження в галузі
права, ефективно здійснювати правове виховання.
Знання з предметної області включають:
знає і розуміє моделі прокуратури, шляхи оптимізації функцій прокуратури,
удосконалення правового статусу прокурорів, поняття і зміст прокурорського
нагляду, його відмінність від контрольних функцій інших державних і
громадських органів; організаційно-правовий статус прокурора, арантії
незалежності прокурора.
Когнітивні компетентності юриста-магістра включають:
знання і розуміє поняття та зміст правових основ діяльності прокуратури, вміє
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань, правильно
застосовує норми чинного законодавства.
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2

Педагогічна
практика

ЗК-1;
5

ЗК-5;
ЗК-6

ПК-6;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-11

До практичних вмінь та навичок входять:
має навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами; навички
вирішення правових ситуацій у сфері діяльності прокуратури; вміння
аналізувати й тлумачити норми діючого законодавства, правильно
документувати результати.
Загальні вміння та навички:
усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, володіє достатнім
рівнем професійної правосвідомості; прагне до саморозвитку, підвищення своєї
кваліфікації та майстерності; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановка мети та вибору
шляхів її досягнення.
знає: норми законодавства про освіту та підзаконних нормативних актів, якими
регулюється освітня діяльність; особливості методики викладання юридичних
дисциплін; психологію студентів вищих навчальних закладів; різновиди форм
проведення аудиторних занять та особливості їхнього застосування в
юридичних вищих навчальних закладах; основи ораторської та педагогічної
майстерності; етапи підготовки до аудиторного заняття; зміст методичного
комплексу навчальної дисципліни
вміє: самостійно проводити аудиторні заняття з використанням засвоєних
педагогічних методів і прийомів викладацької діяльності; розробляти
методичні матеріали до різних видів аудиторних занять; використовувати
педагогічні засоби для найбільш ефективного засвоєння слухачами
теоретичних знань та практичних навичок
має навички: педагогічного спілкування; професійних та ділових комунікацій
та встановлення психологічного контакту з аудиторією; науково-дослідної
роботи в галузі методики викладання відповідної навчальної дисципліни
юридичного факультету.
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Семестр

Перелік модулів (дисциплін і практик) за вибором студента
Назва
навчальної
дисципліни

Кількіст
ь
кредитів

Загальні
компетен
тності

Фахові
компетен
тності

Очікувані результати навчання

2.1 Цикл загальної підготовки
3

2

Методика
викладання у
вищій школі/
Основи
педагогічної
майстерності

1

ПК-11,

ЗК-4

ПК-12,
ПК-13,
ПК-15

3

Психологія
навчальної
діяльності /
Засади
професійного
успіху

ЗК-1,

ЗК-1, ЗК-

ПК-11,

4

ПК-12,
ПК-13,
ПК-15

В результаті вивчення дисципліни випускник
знає: предмет, завдання і методи дисципліни «Методика викладання у вищій
школі»; основні елементи педагогічної системи і шляхи їх вдосконалення; схему
управління пізнавальною діяльністю осіб, що навчаються; основні аспекти
формування мотивів навчальної діяльності; проблеми взаємодії суб'єктів і
об'єктів педагогічного процесу; інтеграцію педагогічної культури та юридичної
освіти;
уміє: ставити мету викладання будь-якої юридичної дисципліни; розробляти
навчально-методичні комплекси дисциплін, що викладаються;
має такі навички: здійснювати пошук і аналіз літератури і джерел дисциплін, що
викладаються; читати лекції і вести практичні заняття.
В результаті вивчення дисципліни випускник
знає:
основні категорії та поняття педагогіки вищої школи як науки; основні питання
нормативно-правового
регулювання
вищої
освіти
України;
основні
характеристики змісту освіти вищої школи України; основи організації
навчально-виховного процесу та його особливості у ВНЗ України;
вміє:
використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчальнометодичною літературою; вибирати та застосовувати найбільш продуктивні
технології, методи, прийоми та форми навчання психології; аналізувати та
прогнозувати дидактичні процеси у ВНЗ; розробляти плани проведення
навчальних занять різних форм; користуватися пошуковими освітніми системами
у мережі Інтернет; реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних
проблем
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2.2. Цикл професійної підготовки (один із двох профілів)
Цивільно-правовий профіль
3

2

ПК-2,

ЗК-3

ПК-7

ЗК-2,

ПК-4,

ЗК-3,

ПК-5,

ЗК-4,

ПК-6,

ЗК-5

ПК-11

Проблеми
цивільного
права в
судовій
практиці

4

3

ЗК-2,

Міжнародний
комерційний
арбітраж

Знання з предметної області включають:
знає сутність правових спорів та способи їх вирішення; способи захисту
цивільних прав у судовому порядку; особливості розгляду окремих категорій
цивільних справ; способи альтернативного вирішення спорів; особливості
укладення мирової угоди.
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
вміє застосовувати знання щодо варіацій вирішення правових спорів для
розв’язання практичних завдань; інтерпретувати та узагальнювати нормативний
склад цивільного права; правильно застосувати норми цивільного права.
До практичних вмінь та навичок входять:
має навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами; вирішення
правових ситуацій у сфері цивільного права; вміє аналізувати норми
національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів,
правильно документувати результати; здатний обробляти й тлумачити колізійні
та матеріально-правові норми цивільного права.
Загальні вміння та навички:
здатний сумлінно виконувати професійні обов'язки, дотримуватися принципів
етики юриста; вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і
загальнокультурний рівень; кваліфіковано застосовувати нормативні правові
акти в конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми
матеріального й процесуального права в професійній діяльності; кваліфіковано
тлумачити нормативно-правові акти.
Знання з предметної області включають:
знає поняття предмету, системи, методу правового регулювання міжнародного
комерційного арбітражу та його основні характеристики; принципи міжнародного
комерційного арбітражу та їх застосування; правовий статус суб’єктів міжнародного
комерційного арбітражу.
Когнітивні компетентності юриста-магістра включають:
знає і розуміє найважливіші факти, концепції, принципи і теорії міжнародного
комерційного арбітражу; вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних
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4

ЗК-3

ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

3

Міжнародне
трудове право

завдань; інтерпретує та узагальнює норми міжнародного комерційного арбітражу;
вміє правильно здійснювати застосування норм міжнародного комерційного
арбітражу.
До практичних вмінь та навичок входять:
навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами міжнародного
комерційного арбітражу; навички вирішення правових ситуацій у сфері міжнародного
комерційного арбітражу; вміння аналізувати норми національного і міжнародного
законодавства та нормативно-правових договорів, правильно документувати
результати; здатність обробляти й тлумачити норми міжнародного комерційного
арбітражу.
Загальні вміння та навички:
здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, дотримується принципів
етики юриста, прагне до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації та майстерності;
володіння культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття
інформації, постановки мети та вибір шляхів її досягнення.
Знання з предметної області включають:
знає систему міжнародного трудового права і місце міжнародно-правових норм у
системі джерел національного трудового права; систему міжнародних та
міждержавних організацій, в рамках яких відбувається міжнародне правове
співробітництво у сфері праці;
Когнітивні компетентності юриста-магістра включають:
знає і розуміє поняття, юридичний статусу і практичну значущість різних джерел
міжнародного трудового права та можливість їх використання при регулюванні
праці окремих категорій осіб; особливості міжнародного правового
співробітництва у сфері регулювання окремих компонентів різних суспільних
відносин у сфері праці; особливості міжнародно-правового регулювання праці
окремих категорій працівників;
До практичних вмінь та навичок входять:
навички самостійної роботи з міжнародними правовими актами у сфері праці;
вирішення правових ситуацій у міжнародно-правовій сфері; вміння аналізувати
норми трудового законодавства України та їх відповідність міжнародним
трудовим стандартам; використання норм міжнародного права при регулюванні
трудових відносин за участю іноземного елемента.
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ЗК-1, ЗК-

ПК-4,

2, ЗК-3,
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Комерційне
право

3

3

Правове
регулювання
обігу
земельних
ділянок

ЗК-3

ПК-5,
ПК-6,
ПК-13,
ПК-15

Загальні вміння та навички:
здатний в умовах розвитку науки і державної політики вдосконалювати й
розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, уміє набувати нові
знання, використовуючи сучасні інформаційно-освітні технології.
Знання з предметної області включають:
знає теоретичні засади комерційного права, його місце в системі права України;
основні поняття і терміни, що застосовуються в комерційному обороті;
організаційно-правові форми торговельної діяльності і правовий статус суб’єктів
торговельних відносин; положення нормативних актів та навчальної літератури;
юридичну практику.
Когнітивні компетентності юриста-спеціаліста включають:
знає і розуміє найважливіші факти, концепції, принципи і теорії комерційного
права; вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; вміє
правильно застосовувати норми комерційного права.
До практичних вмінь та навичок входять:
має навички вирішення конкретних життєвих ситуацій у сфері комерційного
права; вміє аналізувати норми комерційного законодавства та складати необхідні
документи; здатний правильно тлумачити норми комерційного права.
Загальні вміння та навички:
здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, дотримується
принципів етики юриста, прагне до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації
та майстерності; володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу,
сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення
Знання з предметної області включають:
знає загальну правову характеристику обігу земельних ділянок; перехід права
власності на землі державної та комунальної власності; перехід права постійного
користування та права оренди на землі державної та комунальної власності; угоди
(правочини) з земельними ділянками; інституційні засади обігу земельних
ділянок.
Когнітивні компетентності юриста-магістра включають:
знає і розуміє найважливіші факти, концепції, принципи і теорії правового
регулювання обігу земельних ділянок; вміє застосовувати ці знання для
розв’язання практичних завдань.
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Банківське
право

ПК-13

До практичних вмінь та навичок входять:
має навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами; навички
вирішення правових ситуацій у сфері правового регулювання обігу земельних
ділянок; вміє аналізувати норми національного і міжнародного законодавства та
нормативно-правових договорів, правильно документувати результати; здатний
обробляти й тлумачити колізійні та матеріально-правові норми правового
регулювання обігу земельних ділянок.
Загальні вміння та навички:
здатний культурно мислити, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття
інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення.
В результаті вивчення дисципліни студент
знає: сутність і зміст основних положень банківського законодавства; зміст
банківських правовідносин; норми чинного банківського законодавства та
міжнародних договорів; правила тлумачення закону з метою правильного його
застосування; судову практику, у тому числі Постанови Пленуму Верховного
Суду України;
вміє: здійснювати професійну діяльність на основі розвинутої правосвідомості,
правового мислення і правової культури; забезпечувати дотримання
законодавства суб’єктами банківського права, аналізувати юридичні ситуації,
правильно їх кваліфікувати та визначати правові приписи, які належить
застосувати, обирати правові форми та способи поведінки суб’єктів банківського
права залежно від фактичних обставин; приймати правові рішення, які
відповідають вимогам закону та умовам укладених договорів; здійснювати
попередження правопорушень у банківській діяльності, виявляти та усувати
причини й умови, що сприяють їхньому вчиненню, правильно і повно
відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій
документації, складати цивільно-правові договори, складати процесуальні
документи;
володіє навичками: обґрунтування і прийняття правових рішень, які відповідають
вимогам закону та умовам укладених договорів; самостійної роботи з
нормативно-правовими актами цивільного права; навички вирішення правових
ситуацій у сфері банківського права; судочинства та правозастосовчої діяльності;
навичками вирішення правових проблем та застосування правових норм;
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складення процесуальних документів; вміння аналізувати норми національного і
міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів, правильно
документувати результати; здатність обробляти й тлумачити колізійні та
матеріально-правові норми банківського права.
Державно-правовий профіль
4

ЗК-1, ЗК-

ПК-1,

3, ЗК-5

ПК-2,
ПК-7,
ПК-11,
ПК-15

3

Актуальні
проблеми
конституційно
го права

Знання з предметної області включають:
знає еволюцію, сучасний стан й основні тенденції розвитку конституційного права
України; проблемні питання предмету і методу конституційно-правового
регулювання та основні джерела конституційного права України; основні
конституційно-правові поняття й терміни; проблематику сутності і змісту засад
конституційного ладу України; конституційно-правових засад статусу людини і
громадянина в Україні, інститутів громадянського суспільства; проблемні питання
реалізації конституційних форм безпосередньої демократії в Україні, зміст їх
правового регулювання; проблематику конституційно-правового статусу органів
державної влади та місцевого самоврядування в Україні; проблемні питання
державного та адміністративно-територіального устрою України.
Когнітивні компетентності включають:
знає і розуміє найважливіші конституційно-правові факти, концепції, принципи і
теорії; вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;
інтерпретує та узагальнює нормативний склад конституційного права України;
вміє правильно застосувати норми конституційного права України.
До практичних вмінь та навичок входять:
має навички самостійної роботи з конституційно-правовими актами; вирішення
правових ситуацій у конституційно-правовій сфері; вміє аналізувати норми
конституційного законодавства України, правильно документувати результати;
здатний обробляти й тлумачити конституційно-правові норми.
Загальні вміння та навички:
усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, володіє достатнім рівнем
професійної правосвідомості; здатний сумлінно виконувати свої професійні
обов’язки, дотримуватися принципів етики юриста; здатний вдосконалювати й
розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; здатний
компетентно використовувати на практиці отримані уміння і навички в
організації дослідницьких робіт, в управлінні колективом.
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ПК-1,

3

ПК-2,
ПК-7,
ПК-11,
ПК-15

2

Виборче право

3

ЗК-2, Зк-

ПК-1,

3, ЗК-5

ПК-2,
ПК-7,

3

Парламентське
право

ПК-11,
ПК-15

Знання з предметної області включають:
знає предмет, систему, метод правового регулювання електорально-правових
відносин та їх основні характеристики; нормативний склад виборчого права
України та їх характеристики; принципи виборчого права України, та їх
застосування; характерні властивості електорально-правових норм та процедур, їх
структуру; порядок підготовки та проведення загальнодержавних та місцевих
виборів в Україні.
Когнітивні компетентності включають:
знає і розуміє найважливіші електорально-правові факти, концепції, принципи і
теорії; вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; вміє
правильно застосовувати норми виборчого права України.
До практичних вмінь та навичок входять:
має навички самостійної роботи з електорально-правовими актами; навички
вирішення правових ситуацій у сфері підготовки і проведення виборів; вміє
аналізувати норми виборчого законодавства України, правильно документувати
результати; здатний обробляти й тлумачити електорально-правові норми.
Загальні вміння та навички:
здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, дотримується
принципів етики юриста; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень, компетентно використовувати на
практиці отримані уміння і навички в організації дослідницьких робіт, в
управлінні колективом.
Знання з предметної області включають:
знає предмет, систему, метод правового регулювання конституційно-правових
відносин та їх основні характеристики; нормативний склад парламентського права
України та їх характеристики; принципи парламентського права України, та їх
застосування; характерні властивості парламентсько-правових норм та процедур,
їх структура; правовий статус Верховної Ради України, її органів і посадових осіб,
народних депутатів України.
Когнітивні компетентності включають:
знає і розуміє найважливіші парламентсько-правові факти, концепції, принципи і
теорії; вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; вміє
правильно застосовувати норми парламентського права України.
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3

ЗК-5

ПК-3,
ПК-7,
ПК-9

3

Правовий
статус
публічних осіб

Декан
юридичного факультету

До практичних вмінь та навичок входять:
має навички самостійної роботи з парламентсько-правовими актами; навички
вирішення правових ситуацій у парламентській сфері; вміє аналізувати норми
парламентського законодавства України.
Загальні вміння та навички:
здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, дотримуватися
принципів етики юриста; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень.
Знання з предметної області включають:
знає предмет, систему, метод правового регулювання правовідносин за участю
публічних осіб та їх основні характеристики; нормативний склад правового
регулювання правовідносин за участю публічних осіб та їх характеристики;
принципи правового регулювання правовідносин за участю публічних осіб та їх
застосування;
характерні
властивості
норми
правового
регулювання
правовідносин за участю публічних осіб її структура; правовий статус публічних
осіб ;
Когнітивні компетентності юриста-бакалавра включають:
знає і розуміє найважливіші факти, концепції, принципи і теорії правового
регулювання правовідносин за участю публічних осіб; вміє застосовувати ці знання
для розв’язання практичних завдань.
До практичних вмінь та навичок входять:
має навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами законодавства
правовідносин за участю публічних осіб; навички вирішення правових ситуацій у
сфері правовідносин за участю публічних осіб; вміє аналізувати норми
національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових актів;
здатний обробляти й тлумачити норми правового регулювання правовідносин за
участю публічних осіб.
Загальні вміння та навички:
компетентно використовує на практиці отримані уміння і навички в організації
дослідницьких робіт, в управлінні колективом.

Т. Є. Кагановська
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