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Мета програми
Основною метою сучасної вищої юридичної освіти є засвоєння студентами
базових засад міжнародного права, вивчення усієї системи – інститутів, галузей
міжнародного права, формування фахового сприйняття та розуміння міжнародного
права як регулятора міждержавних відносин. Навчання за програмою передбачає
підготовку професіоналів, які на високому фаховому рівні застосовують на практиці
здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуються в ключових
організаційно-правових механізмах та правових інститутах галузей міжнародного
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», «Іноземна мова
(англійська, німецька, французька)» 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
міжнародного 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):
Випускник повинен мати такі загальнокультурні компетентності (ЗК):
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);
– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
(ЗК-2);
– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-3);
– здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-4);
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-5).
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-6);
– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-7);
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– здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародно-правовому
контексті (ЗК-8);
– здатність працювати як автономно, так і в команді (ЗК-9);
– цінування та повага різноманітності та мультикультурності (ЗК-10);
– здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК-11);
– здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК-12).
– здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми (ЗК-13).
Випускник повинен мати такі предметні (професійні) компетентності (ПК):
– здатність демонструвати знання базових правових категорій, концепцій у
сфері міждержавних відносин (ПК-1);
– здатність демонструвати розуміння особливостей функціонування класичного
та сучасного міжнародного права; виокремлювати закономірності та тенденції
розвитку міжнародного права та його характерні риси (ПК-2);
– розуміння сутності й особливостей міжнародного права як системи, здатність
аналізувати інститути, галузі міжнародного права (ПК-3);
– здатність здійснювати комплексний аналіз чинних джерел національного та
міжнародного права, давати їм оцінку та вміти застосовувати їх у практичній
діяльності (ПК-4);
– розуміння механізмів функціонування міжнародних інституцій (ПК-5);
– уміння використовувати механізм взаємодії міжнародного і національного
права (ПК-6);
– уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з міжнародними
документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, — аналізувати
їхній характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну документацію
українською й іноземними мовами (ПК-7);
– здатність вести дискусії й дебати (ПК-8);
– здатність налагоджувати комунікації між суб’єктами правових відносин
різного рівня, обґрунтовувати доцільність застосування дипломатичних методів
(засобів) для вирішення конфліктних ситуацій (ПК-9);
– здатність брати участь у міжнародних переговорах, обґрунтовувати власну
думку щодо конкретних умов розв’язання складних міжнародних проблем (ПК10);
– уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного
права, національного права України та інших держав (ПК-11);
– визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або
зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації (ПК-12);
– уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію правових
явищ на основі національних та міжнародно-правових норм (ПК-13);
– уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового етикету,
здатність враховувати фундаментальні особливості культури та менталітету
представників іноземних держав (ПК-14);
– здатність підтримувати належний рівень правових знань та постійно
підвищувати свій професійний рівень (ПК-15).
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Випускники
бакалавріату
юридичного
факультету
Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 293 Міжнародне
право повинні мати компетентності, представлені як результати навчання у таблиці
1 щодо кожної з дисциплін навчального плану.
Після успішного завершення програми студент має продемонструвати
результати навчання, наведені у Додатку 1 Перелік обов’язкових та вибіркових
модулів (навчальних дисциплін і практик).
Система атестації здобувачів вищої освіти.
Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти щодо встановлення
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньопрофесійної програми здійснюється Екзаменаційною комісією із зазначеної
спеціальності після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.
Атестація студентів, які навчалися за програмою підготовки бакалаврів
міжнародного права здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок
випускників у формі атестаційних екзаменів з 1.Міжнародне публічне право;
2.Міжнародне приватне право; 3. Право ЄС.
Випускникам присвоюється освітня кваліфікація "бакалавр міжнародного
права".
Декан
юридичного факультету

Т.Є. Кагановська
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Назва
навчальної
дисципліни

Кількість
кредитів

Семестр

Перелік нормативних модулів
Загальні
компетен
тності

Фахові
компетен
тності

Таблиця 1.

Очікувані результати навчання

1.1 Цикл загальної підготовки

1

Історія України

3

ЗК-1;
ЗК-6;
ЗК-10

1

Латинська мова

4

ЗК-4

ПК-1

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.
Знання з предметної області: знає місце і роль античної цивілізації у формуванні
європейського світогляду; походження латиномовних юридичних термінів, які вживаються у
сучасному праві (міжнародному, цивільному, цивільно-процесуальному та ін.), основи
граматики латинської мови; уміє визначати структуру простого латинського речення, робити
морфологічний аналіз словарних форм, визначати в сучасному праві юридичні терміни
латинського походження; визначати роль правових принципів та правил римського права у
сучасних правових реаліях;
Когнітивні компетентності: має уявлення про значення категорій міжнародного права,
які ведуть походження від римського права, їхню трансформацію в контексті міжнародноправових нормативних актів та міжнародних звичаїв;
До практичних вмінь та навичок входять: володіє навичками перекладу зі словником
елементарних латинських текстів юридичної тематики, навичками синтаксичного розбору
простих речень латинських юридичних текстів, основними методами застосування мовних
знань у правотворчій діяльності, навичками застосування латинських юридичних термінів та
фразеологізмів при створенні документів правового характеру.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
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1

Логіка

4

ЗК-1;
ЗК-7

ПК-8;
ПК-13

1-6

Іноземна мова
(перша)

15

ЗК-4;
ЗК-6

ПК-4;
ПК-7

2

Ділова українська
мова

4

ЗК-3;
ЗК-5;
ЗК-6

ПК-7;
ПК-8;

інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.
Знання з предметної області включають: знає логічні схеми і дії у сфері дії права.
Когнітивні компетентності 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.
Практичні вміння та навички: 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
знає: граматичний склад іноземної мови в повному обсязі; мовленнєві формули, передбачені
програмою; іншомовну лексику для номінації міжнародно-правових понять і категорій,
міжнародно-правових норм, принципів і процедуру їх імплементації в законодавство
України; юридичну термінологію міжнародного права на відповідному рівні.
вміє: 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; вільно вести бесіду іноземною мовою в межах
вивченої тематики, дотримуючись граматичних і фонетичних норм; уміти робити
повідомлення за правовими темами; уміти переказати іноземною мовою зміст прочитаного
чи прослуханого професійно спрямованого тексту; письмово викладати юридичний текст;
перекладати професійні, суспільно-політичні тексти та ділові папери з рідної мови на
іноземну та з іноземної на рідну.
володіє навичками: працювати з оригінальною літературою, реферувати і анотувати наукові
тексти та тексти професійного спрямування, виступати ініціатором діалогу в ситуації
професійного спілкування; одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також
вільно проводити бесіду-діалог з міжнародної, суспільно-політичної та професійної
тематики; досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу за спеціальністю;
здійснювати пошук фахової інформації у мережі Інтернет за методом ключових слів;
демонструвати елементи усного перекладу фахової інформації іноземною мовою в процесі
ділових зустрічей, нарад.
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; -
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3-7

4

Іноземна мова
(друга)

Філософія

12

ЗК-4;
ЗК-6

ПК-4;
ПК-7

3

ЗК-1;
ЗК-7;
ЗК-10

ПК-2;
ПК-8

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.
знає: граматичний склад іноземної мови в повному обсязі; мовленнєві формули, передбачені
програмою; іншомовну лексику для номінації міжнародно-правових понять і категорій,
міжнародно-правових норм, принципів і процедуру їх імплементації в законодавство
України; юридичну термінологію міжнародного права на відповідному рівні;
вміє: 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; вільно вести бесіду іноземною
мовою в межах вивченої тематики, дотримуючись граматичних і фонетичних норм; уміти
робити повідомлення за правовими темами; уміти переказати іноземною мовою зміст
прочитаного чи прослуханого професійно спрямованого тексту; письмово викладати
юридичний текст; перекладати професійні, суспільно-політичні тексти та ділові папери з
рідної мови на іноземну та з іноземної на рідну;
володіє навичками: працювати з оригінальною літературою, реферувати і анотувати наукові
тексти та тексти професійного спрямування, виступати ініціатором діалогу в ситуації
професійного спілкування; одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також
вільно проводити бесіду-діалог з міжнародної, суспільно-політичної та професійної
тематики; досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу за спеціальністю;
здійснювати пошук фахової інформації у мережі Інтернет за методом ключових слів;
демонструвати елементи усного перекладу фахової інформації іноземною мовою в процесі
ділових зустрічей, нарад;
Знання з предметної області: знає предмет філософії, основні філософські принципи,
закони та категорії, а також їх зміст і взаємозв’язки; світоглядні та методологічні основи
юридичного мислення; роль філософії у формуванні ціннісних орієнтацій у професійній
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;
Когнітивні компетентності:розуміє характерні особливості сучасного етапу розвитку
філософії;
Практичні вміння та навички: володіє навичками філософського аналізу різних типів
світобачення, використання різних філософських методів для аналізу тенденцій розвитку
сучасного суспільства, філософсько-правового аналізу; загальнонауковими методами
наукового пізнання; основними навичками публічного мовлення, аргументації, ведення
науково-філософської дискусії та полеміки; методами роботи з сучасною філософськоправовою та соціально-гуманітарною літературою для професійної самоосвіти;
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
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дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.

1.2 Цикл професійної підготовки

1

2

Вступ до
спеціальності

Історія
міжнародного права

3

6

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3

ПК-1
ПК-3
ПК-15

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-5
ЗК -6

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5

Знання з предметної області: знає поняття “міжнародне право” та його особливості як
правової системи, науки, навчальної дисципліни; основні етапи становлення та розвитку
міжнародного права; особливостей міжнародного права; коло суб’єктів міжнародного права;
систему джерел міжнародного права; специфіку норм міжнародного права та їх реалізації,
основні положення щодо порядок укладення, дії, припинення та зупинення дії міжнародних
договорів; підстави, види та форми міжнародно-правової відповідальності держав та індивідів;
міжнародно-правовий режим території та підстави його зміни; порядок здійснення
дипломатичних та консульських зносин; особливості міжнародно-правового захисту прав
людини, основи міжнародного права в період збройних конфліктів тощо;
Когнітивні компетентності:розуміє місце і роль міжнародного права у сучасній світовій
системі; значення майбутньої професії; сутність, особливості міжнародних відносин; статус
держави на міжнародній арені.
Практичні вміння та навички: здатність
проводити поглиблений аналіз, зокрема
порівняльно-правовий, міжнародного права та національного права України, навчальнометодичної та наукової літератури з міжнародного права; визначати особливості та спільні
закономірності розвитку загального і регіонального міжнародного права; формулювати
ключові поняття та тлумачити зміст ключових норм міжнародного права.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.
Знання з предметної області: знає зміст категорії «міжнародне право»;
наукову періодизацію міжнародного права; основні соціальні фактори, що сприяли формуванню,
вдосконаленню та упорядкуванню нормативної основи регулювання міжнародних відносин;
взаємозв’язок і взаємовплив історії політичного розвитку держав світу і розвитку міжнародного права;
сучасний стан розвитку науки міжнародного права; роль і значення вивчення історії міжнародного
права у системі підготовки фахівця з міжнародного права.
Когнітивні компетентності: вільно орієнтується в основних питаннях історії міжнародного
права; вільно оперувати основними поняттями і категоріями за тематикою курсу; системно, логічно,
грамотно формулювати основні проблеми в галузі правонаступництва і континуїтету та висловлювати
за ними свою позицію.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з правовими актами; вміє
аналізувати правові акти різного періоду, робити аргументовані висновки.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
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1

2

Теорія держави і
права

Історія держави і
права зарубіжних
країн

7

6

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-8

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-5
ЗК -6

ПК-1;
ПК-2
ПК-3
ПК-11
ПК-13

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5

дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.
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;
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
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.
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2

Конституційне
право України

5

ЗК-1;
ЗК-2;
ЗК-3

ПК-1;
ПК-4;
ПК-5

Знання з предметної області:
Знає: основні правила законодавчої (нормотворчої) техніки; основні напрямки та тенденції
конституційно-правового регулювання суспільних відносин; норми чинного конституційного
законодавства в Україні та зарубіжних країнах; правила тлумачення закону з метою
правильного його застосування; судову практику, в тому числі акти Конституційного Суду
України та Європейського Суду з прав людини; конституційно-правовий статус особи,
інститутів громадянського суспільства та органів публічної влади; конституційні форми
безпосередньої демократії в Україні та зарубіжних країнах; конституційну форму української
держави; сутність і зміст основних понять, категорій та інститутів конституційного права;
специфіку конституційного ладу, особливості конституційно-правового статусу органів
публічної влади в Україні та зарубіжних країнах (парламенту, глави держави, органів
виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування та управління), форми
держави; поняття та елементи конституційно-правового статусу особи в Україні та
зарубіжних країнах; особливості конституційно-правового статусу окремих категорій осіб
(громадян України, іноземців, осіб без громадянства тощо); зміст конституційно-правових
відносин, що складаються між особою, громадянським суспільством та державою; еволюцію,
сучасний стан і основні тенденції розвитку конституційного права України як провідної
галузі національної системи права.
Когнітивні компетентності: знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій,
принципів і теорій конституційного права; вміння надавати юридичну кваліфікацію
конституційно-правових відносин та визначати їх належність до основних інститутів
конституційного права України; аналізувати юридичні ситуації на предмет їх конституційноправового врегулювання; виявляти прогалини конституційно-правового регулювання та
визначати основні шляхи їх подолання; складати проекти конституційно-правових актів;
вміння аналізувати юридичні ситуації, правильно їх кваліфікувати та визначати
конституційно-правові приписи, які належить застосувати, а також обирати правові форми та
способи реагування залежно від фактичних обставин; вміння конституційно-правового
обґрунтування рішень; аналізу, тлумачення та правильне застосовування конституційноправових актів; робити кваліфіковані висновки та надавати консультації з конституційноправових питань; вміння аналізувати чинне законодавство України з точки зору
конституційно-правової теорії та практики; тлумачити конституційно-правові акти, надавати
кваліфіковані юридичні висновки і консультації щодо конституційності тих чи інших рішень
і актів у конкретних видах юридичної діяльності;
Практичні вміння та навички: навички самостійної роботи з нормативно-правовими
актами; роботи у складі робочих та експертних груп з розробки конституційно-правових
актів; конституційно-правової кваліфікації подій і явищ, що відбуваються в суспільстві та
державі; застосування конституційно-правових актів; аналізу юридичних фактів та правових
норм, що є об’єктом професійної діяльності; тлумачення конституційно-правових актів;
порівняння норм тих чи інших нормативних правових актів з приписами Конституції
України, формулювання висновків щодо їх відповідності; обґрунтування і прийняття
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1

3

Історія дипломатії

Трудове право

3

3

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-5
ЗК -6

ЗК-2;
ЗК-6;
ЗК-7

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5

ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-11;

правових рішень.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.
Знання з предметної області:знає особливості виникнення і становлення дипломатії,
закономірності її розвитку в різні історичні періоди; вільно оперує основними поняттями та
термінами, які є визначальними в галузі дипломатії та дипломатичної служби в контексті їх
історичного розвитку.
Когнітивні компетенції: вміє кваліфіковано здійснювати аналіз та висловлювати власні
судження стосовно основних тенденцій і процесів в історії розвитку дипломатії.
Практичні вміння та навички: розуміння значення дипломатичних зносин; базових
механізмів організації дипломатичної діяльності.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.
Знання з предметної області: знає: історію становлення і розвитку українського та
міжнародного трудового права; предмет, функції, джерела та правові інститути трудового
права; правовідносини, що регулюються трудовим правом; правовий статус, питання, які
регулюються конвенціями та рекомендаціями МОП; регулювання трудових відносин в
Україні та провідних країнах Європейського Союзу, джерельну базу ЄС у цій царині;
особливості правового захисту трудових прав людини; розуміє особливості регулювання
праці в різних державах світу;
Когнітивні компетентності: вміє: формулювати проблему, яка виникає в галузі трудового
права, та підходи до її вирішення в усній та письмовій формі, спираючись на відповідні
нормативні акти; визначати, нормами якого акта регулюється той чи інший різновид
відносин у сфері найманої праці при залученні іноземних суб’єктів, а також з урахуванням
правового регулювання праці мігрантів; складати трудовий договір з працівником-мігрантом
з урахуванням особливостей законодавства окремої держави; визначати пріоритетність норм
міжнародного та національного трудового права при регулюванні праці співробітників
міжнародних міжурядових організацій;
Практичні вміння та навички: має навички: аналізу міжнародно-правових актів трудового
права, законодавства держав та судової практики; складання юридичних документів;
супроводження міжнародної діяльності підприємств та організацій з питань регулювання
трудових відносин; а також самостійного збільшення отриманих знань, у тому числі
створення
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
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дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.
Знання з предметної області: сутність управлінських відносин та способи вирішення
правових спорів як в адміністративному так і в судовому порядку; особливості розгляду
окремих категорій адміністративних справ.
Когнітивні компетентності: вміння застосовувати знання щодо варіацій вирішення
правових спорів для розв’язання практичних завдань; інтерпретувати та узагальнювати
нормативний склад адміністративного права; правильно застосувати норми в
адміністративному процесі.
Практичні вміння та навички: самостійної роботи з нормативно-правовими актами;
вирішення правових ситуацій у сфері адміністративного права; вміння аналізувати норми
національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів, правильно
документувати результати; здатність обробляти й тлумачити колізійні та матеріально-правові
норми адміністративного права.
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: сутність управлінських відносин та способи вирішення
правових спорів як в адміністративному так і в судовому порядку; особливості розгляду
окремих категорій адміністративних справ.
Когнітивні компетентності: вміння застосовувати знання щодо варіацій вирішення
правових спорів для розв’язання практичних завдань; інтерпретувати та узагальнювати
нормативний склад адміністративного права; правильно застосувати норми в
адміністративному процесі.
Практичні вміння та навички: самостійної роботи з нормативно-правовими актами;
вирішення правових ситуацій у сфері адміністративного права; вміння аналізувати норми
національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів, правильно
документувати результати; здатність обробляти й тлумачити колізійні та матеріально-правові
норми адміністративного права.
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: знає поняття міжнародного права, предмет його регулювання;
поняття норм та джерел міжнародного права, суб’єктний склад; систему, галузі
міжнародного права; підстави, види і форми визнання суб’єктів міжнародного права;
підстави правонаступництва у міжнародному праві; підстави, види і форми відповідальності
суб’єктів міжнародного права. Володіє навичками самостійної роботи з міжнародноправовими актами; вміє аналізувати відносини, що регулюються нормами міжнародного
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права, в тому числі, міжнародні міждержавні відносини і міжнародні відносини
недержавного характеру; вміє аналізувати міжнародно-правові явища: чим вони були, чим є
нині та чим можуть стати відповідно до сучасних тенденцій розвитку розглядати їх у
взаємозв’язку та взаємодії з іншими міжнародно-правовими явищами
Когнітивні компетенції: знає і розуміє джерельну базу міжнародного права, суб’єктний
склад; усвідомлює значення міжнародного права для врегулювання міжнародних спорів;
володіє знаннями у галузі міжнародного договірного права; вміє застосовувати ці знання
для організації практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з джерелами міжнародного
права (міжнародні угоди, резолюції, рекомендації, звичаєве право); вміє тлумачити і
застосовувати норми міжнародного права; має навички складання міжнародних угод, ведення
міжнародних переговорів; володіє дипломатичним етикетом.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримується етичних принципів, володіє культурою мислення, аналізу і сприймає
інформацію іноземною мовою.
Знання з предметної області: основні поняття, категорії та термінологію національного і
зарубіжного кримінального права; теоретичні основи побудови кримінально-правових
інститутів в правових системах сучасного світу; особливості джерел та базові положення
кримінального законодавства та практики його застосування в Україні і досліджуваних
зарубіжних країнах; теорію порівняльного кримінального процесу; кримінальне
процесуальне законодавство України, ФРН, Франції, Великої Британії та США; практику
його застосування суб’єктами кримінального провадження в Україні ФРН, Франції, Великій
Британії та США.
Когнітивні компетентності: всебічно аналізувати юридичні казуси, ґрунтуючись на
відповідних джерелах кримінального права (кодексах, законах, статутах, судовій практиці,
інших джерелах тощо) в Україні та зарубіжних країн; застосовувати приписи законодавства
та інших джерел кримінального права про покарання та альтернативні йому заходи
кримінально-правового впливу; орієнтуватись в підходах до вирішення питань кримінальної
відповідальності за окремі види злочинів в Особливій частині кримінального права
зарубіжних країн; аналізувати сучасні тенденції розвитку юридичної практики, формулювати
і аргументувати свою точку зору по спірних питаннях теорії і практики кримінального права
України та зарубіжних країн; правильно розуміти норми кримінального процесуального
права України, ФРН, Франції, Великої Британії та США; порівнювати форми, інститути й
окремі норми кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії
та США; аналізувати позитивні і негативні риси кримінального процесу інших держав;
визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію щодо можливості і
доцільності використання зарубіжного досвіду у кримінальному процесі України.
Практичні вміння та навички: самостійно тлумачити кримінально-правові положення,
вирішувати питання кваліфікації злочинних діянь та призначення покарань за них; вмінням
використовувати набуті знання та навички у ході вирішення юридичних казусів у практичній
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діяльності; вмінням аналізувати норми чинного законодавства та зарубіжних країн (Англії,
Німеччини, Росії, США, Франції та ін.), принципів їх побудови, основних кримінальноправових інститутів цих країн, а також практики застосування законодавчих приписів та
положень інших джерел кримінального права; орієнтуватися в системі кримінальнопроцесуального права, слідчій та судовій практиці в кримінальних провадженнях; збирати
фактичні дані, перевіряти та оцінювати їх достатність для прийняття правомірних
процесуальних рішень; організовувати виконання прийнятих рішень.
Загальні вміння та навички: забезпечити у студентів юридичного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна вироблення вмінь і навичок
заснованих на базових положеннях кримінального законодавства України та окремих
зарубіжних країн, використовуючи методи порівняльно-правового аналізу, догматичного,
структурно-системного аналізу та ін.
Знання з предметної області: основні поняття, категорії та термінологію національного і
зарубіжного кримінального права; теоретичні основи побудови кримінально-правових
інститутів в правових системах сучасного світу; особливості джерел та базові положення
кримінального законодавства та практики його застосування в Україні і досліджуваних
зарубіжних країнах; теорію порівняльного кримінального процесу; кримінальне
процесуальне законодавство України, ФРН, Франції, Великої Британії та США; практику
його застосування суб’єктами кримінального провадження в Україні ФРН, Франції, Великій
Британії та США.
Когнітивні компетентності: всебічно аналізувати юридичні казуси, ґрунтуючись на
відповідних джерелах кримінального права (кодексах, законах, статутах, судовій практиці,
інших джерелах тощо) в Україні та зарубіжних країн; застосовувати приписи законодавства
та інших джерел кримінального права про покарання та альтернативні йому заходи
кримінально-правового впливу; орієнтуватись в підходах до вирішення питань кримінальної
відповідальності за окремі види злочинів в Особливій частині кримінального права
зарубіжних країн; аналізувати сучасні тенденції розвитку юридичної практики, формулювати
і аргументувати свою точку зору по спірних питаннях теорії і практики кримінального права
України та зарубіжних країн; правильно розуміти норми кримінального процесуального
права України, ФРН, Франції, Великої Британії та США; порівнювати форми, інститути й
окремі норми кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії
та США; аналізувати позитивні і негативні риси кримінального процесу інших держав;
визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію щодо можливості і
доцільності використання зарубіжного досвіду у кримінальному процесі України.
Практичні вміння та навички: самостійно тлумачити кримінально-правові положення,
вирішувати питання кваліфікації злочинних діянь та призначення покарань за них; вмінням
використовувати набуті знання та навички у ході вирішення юридичних казусів у практичній
діяльності; вмінням аналізувати норми чинного законодавства та зарубіжних країн (Англії,
Німеччини, Росії, США, Франції та ін.), принципів їх побудови, основних кримінальноправових інститутів цих країн, а також практики застосування законодавчих приписів та
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положень інших джерел кримінального права; орієнтуватися в системі кримінальнопроцесуального права, слідчій та судовій практиці в кримінальних провадженнях; збирати
фактичні дані, перевіряти та оцінювати їх достатність для прийняття правомірних
процесуальних рішень; організовувати виконання прийнятих рішень.
Загальні вміння та навички: забезпечити у студентів юридичного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна вироблення вмінь і навичок
заснованих на базових положеннях кримінального законодавства України та окремих
зарубіжних країн, використовуючи методи порівняльно-правового аналізу, догматичного,
структурно-системного аналізу та ін.
Знання з предметної області: основні поняття, категорії та термінологію національного та
зарубіжного цивільного права; теоретичні основи цивільно-правових інститутів у правових
системах сучасного світу; особливості джерел та базові положення цивільного законодавства
та практика його застосування в Україні та зарубіжних країнах.
Когнітивні компетентності: всебічно аналізувати юридичні казуси, ґрунтуючись на
відповідних джерелах цивільного права в Україні та зарубіжних країнах; застосовувати
положення законодавства та судової практики про право власності, зобов’язальне право,
право інтелектуальної власності, спадкове право тощо; орієнтуватися у цивільному процесі
України та зарубіжних країн; аналізувати судову практику з цивільних справ; вирішувати
практичні питання цивільного права та процесу (складати договори, позови тощо).
Практичні вміння та навички: забезпечити у студентів юридичного факультету ХНУ ім..
В.Н. Каразіна вироблення вмінь та навичок, заснованих на базових положеннях цивільного
законодавства України та окремих зарубіжних країн, застосовуючи методи порівняльноправового аналізу, догматичного, структурно-системного аналізу.
Загальні вміння та навички: володіти навичками тлумачення норм цивільного та цивільнопроцесуального законодавства, вміти аналізувати норми цивільного та цивільнопроцесуального законодавства окремих зарубіжних країн, вміти складати процесуальні
документи (позови, заперечення на позов, клопотання, апеляційні та касаційні скарги тощо),
вміти складати договори відповідно до цивільного права України.
Знання з предметної області: основні поняття, категорії та термінологію національного та
зарубіжного цивільного права; теоретичні основи цивільно-правових інститутів у правових
системах сучасного світу; особливості джерел та базові положення цивільного законодавства
та практика його застосування в Україні та зарубіжних країнах.
Когнітивні компетентності: всебічно аналізувати юридичні казуси, ґрунтуючись на
відповідних джерелах цивільного права в Україні та зарубіжних країнах; застосовувати
положення законодавства та судової практики про право власності, зобов’язальне право,
право інтелектуальної власності, спадкове право тощо; орієнтуватися у цивільному процесі
України та зарубіжних країн; аналізувати судову практику з цивільних справ; вирішувати
практичні питання цивільного права та процесу (складати договори, позови тощо).
Практичні вміння та навички: забезпечити у студентів юридичного факультету ХНУ ім..
В.Н. Каразіна вироблення вмінь та навичок, заснованих на базових положеннях цивільного
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законодавства України та окремих зарубіжних країн, застосовуючи методи порівняльноправового аналізу, догматичного, структурно-системного аналізу.
Загальні вміння та навички: володіти навичками тлумачення норм цивільного та цивільнопроцесуального законодавства, вміти аналізувати норми цивільного та цивільнопроцесуального законодавства окремих зарубіжних країн, вміти складати процесуальні
документи (позови, заперечення на позов, клопотання, апеляційні та касаційні скарги тощо),
вміти складати договори відповідно до цивільного права України.
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 міжнародного 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 нормативноправовими актами міжнародного приватного права; навички вирішення правових ситуацій у
сфері міжнародного приватного права; вміння аналізувати норми національного і
міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів, правильно документувати
результати; здатність обробляти й тлумачити колізійні та матеріально-правові норми
міжнародного приватного права.
Знання з предметної області: поняття предмету, системи, методу правового регулювання
фіскальних відносин; принципи фіскального права; правовий статус суб’єктів міжнародного
фіскального права; правові механізми усунення подвійного оподаткування.
Когнітивні компетентності: знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій,
принципів і теорій фіскального права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань; вміння правильно здійснювати застосування норм фіскального права;
Практичні вміння та навички: самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що
регулюють фіскальні відносини; вирішення правових ситуацій у сфері фіскальних відносин;
вміння аналізувати норми національного і міжнародного фіскального законодавства;
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: знає правову природу Європейського права та історію його
розвитку. Визначення Європейського права. Співвідношення понять "Європейське право" і
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"право Європейського Союзу". Європейське право як галузь права. Європейське право як
наука. Визначення науки Європейського права та її розвиток на сучасному етапі. Роль
загальнотеоретичних, історичних та галузевих юридичних наук у вивчені Європейського
права. Основні наукові школи Європейського права. Визначення та загальну характеристику
Європейського права як навчальної дисципліни. Співвідношення курсу «Європейське право»
з іншими навчальними дисциплінами (історія держави і права, конституційне право
зарубіжних країн, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, порівняльне
правознавство та інші).
Принципи права Європейського Союзу. Роль наднаціональних
судових органів у розробці, визнанні та захисті основних принципів права Європейського
Союзу. Систему права ЄС: основні способи побудови. Предметний, функціональний і
структурний підходи. Галузі і інститути права ЄС. «Інституційне» і «матеріальне» право ЄС.
Структурні компоненти права Європейського Союзу. Поняття «комунітарне право». Місце
комунітарного права в системі права ЄС. Організаційну структуру ЄС, повноваження
інституцій.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє джерельну базу права ЄС, суб’єктний склад;
сутність принципів функціонування ЄС; усвідомлює статус інституцій та інших органів ЄС;
значення актів, що приймаються інституціями ЄС; статус держав - членів ЄС; вміє
застосовувати ці знання для організації практичних завдань.
Практичні вміння та навички: здатний кваліфіковано застосовувати акти ЄС у різних
сферах юридичної діяльності; тлумачити акти ЄС; вміє застосовувати ці знання для
розв’язання практичних завдань.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою
Знання з предметної області: знає поняття, джерел, суб’єктного складу галузей
міжнародного публічного права, зокрема: права зовнішніх зносин; права міжнародних
організацій; права прав людини;міжнародного морського права; міжнародного повітряного
права;міжнародного космічного права; міжнародного екологічного права; міжнародного
економічного права; міжнародного кримінального права; права збройних конфліктів;
Когнітивні компетентності: знає і розуміє джерельну базу галузей міжнародного
публічного права
міжнародного права, суб’єктний склад; усвідомлює значення
переговорного процесу для встановлення міждержавних відносин та врегулювання спірних
питань; володіє знаннями у галузі міжнародного договірного права; вміє застосовувати ці
знання для організації практичних завдань.
Практичні вміння та навички: здатний кваліфіковано застосовувати міжнародно-правові
акти у різних сферах юридичної діяльності; представляти державу у міжнародних
міждержавних інституціях; представляти інтереси фізичних осіб у міжнародних судових
органах;
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримується етичних принципів, володіє культурою мислення, аналізу і сприймає
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інформацію іноземною мовою.
Знання з предметної області: знає поняття та джерела права зовнішніх зносин. Органи
зовнішніх зносин та їх види. Дипломатичні представництва. Види та функції дипломатичних
представництв, їх внутрішньоогрганізаційну структуру. Консульські установи. Види та
функції консульських установ, їх внутрішньоогрганізаційну структуру. Привілеї та імунітети
дипломатичних представництв, консульських установ та їх персоналу. Представництва
держав при міжнародних організаціях та представництва міжнародних організацій при
державах. Спеціальні місії. Торгівельні представництва. Законодавство України про
дипломатичну і консульську службу. Порядок призначення та відкликання дипломатичних
представників України. Роль МЗС України у міжнародних взаємовідносинах. Законодавство
України у сфері зовнішніх зносин.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє джерельну базу галузі права зовнішніх зносин,
суб’єктний склад; усвідомлює значення органів зовнішніх зносин держави для захисту
інтересів особи та держави; розуміє особливості встановлення, функціонування
дипломатичних представництв і консульських установ та порядок їх припинення; вміє
застосовувати ці знання для організації практичних завдань.
Практичні вміння та навички: здатний представляти Україну на міжнародній арені;
представляти інтереси громадян держави за її межами; надавати консультативні функції з
питань зовнішньополітичної діяльності та захисту прав громадян;
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримується етичних принципів, володіє культурою мислення, аналізу і сприймає
інформацію іноземною мовою.
Після засвоєння модуля студент
знає: 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 нормативноправових 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
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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 інформацією 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.
Знання з предметної області: знає поняття та джерела права міжнародної безпеки,
суб’єктний склад. Сутність універсальної і регіональної систем безпеки. Механізми
скорочення обсягів озброєння в світі. Питання роззброєння та нерозповсюдження зброї
масового знищення. Заходи довіри.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє джерельну базу галузі права міжнародної
безпеки; усвідомлює його значення для забезпечення мирного співіснування держав; вміє
застосовувати ці знання для вирішення практичних завдань.
Практичні вміння та навички: здатний представляти державу при вирішенні практичних
питань міжнародного характеру; надавати консультативні послуги у галузі права
міжнародної безпеки.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримується етичних принципів, володіє культурою мислення, аналізу і сприймає
інформацію іноземною мовою.
Знання з предметної області: знає поняття і зміст конституційно-правових засад зовнішньої
політики; основні джерела національного права, що визначають конституційно-правові
засади зовнішньої політики; функції та повноваження вищих органів державної влади у
зовнішньополітичній сфері; національний організаційно-правовий механізм вироблення й
реалізації зовнішньої політики; основні напрямки зовнішньої політики України згідно з
чинним законодавством.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє основні поняття, пов’язані з виробленням і
реалізацією конституційно-правових засад зовнішньої політики; особливості взаємодії
органів державної влади України у зовнішньополітичній сфері; вміє застосовувати ці знання
для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з конституційно-правовими
актами, що визначають засади зовнішньої політики України та регламентують порядок її
вироблення й реалізації; вміє надавати юридичні висновки й консультації з питань щодо
конституційно-правових засад зовнішньої політики України.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
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7

8

Міжнародне
економічне право

Міжнародне право
навколишнього
середовища

4

5

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-8

ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

ЗК 1;
ЗК 3;
ЗК 5;
ЗК 7;

ПК- 1;
ПК- 3;
ПК- 4;
ПК-11;

дотримуватися принципів етики юриста; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень.
Знання з предметної області: знає поняття міжнародного економічного права. Суб’єкти
міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права. Принципи
міжнародного економічного права. Міжнародно-правове регулювання співробітництва в
окремих галузях міжнародних економічних відносин. Статус Світової організації торгівлі.
Міжнародно-правові основи міжнародної фінансової системи. Статус: Міжнародного
валютного фонду, Всесвітнього банку. Регіональні фінансові організації. Міжнародне
співробітництво в галузі енергетики. Міжнародно-правове регулювання діяльності
транснаціональних корпорацій. Міжнародно-правове регулювання регіональної економічної
співпраці.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє джерельну базу галузі міжнародного
економічного права, його складових, суб’єктний склад; усвідомлює значення міжнародних
універсальних і регіональних економічних організацій для розвитку міжнародної співпраці;
розуміє роль України в міжнародних економічних процесах.
Практичні вміння та навички: володіє навичками роботи з міжнародно-правовими актами
у галузі міжнародного економічного права; зі статутними актами міжнародних універсальних
і регіональних міжнародних економічних організацій; вміє застосовувати ці знання для
організації практичних завдань;
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, в тому числі іноземною мовою, постановки
мети та вибору шляхів її досягнення.
Знання з предметної області: поняття, принципи, джерельну базу міжнародного права
навколишнього середовища; види, правовий статус об’єктів міжнародно-правового
регулювання; систему міжнародних організацій з охорони навколишнього середовища;
механізм охорони довкілля; правові основи міжнародної екологічної безпеки; підстави,
суб’єкти відповідальності за порушення міжнародного права навколишнього середовища;
основні тенденції та напрямки розвитку права навколишнього середовища.
Когнітивні компетентності: знання і розуміння теорії та методології та джерельної бази
міжнародного права навколишнього середовища; вміння застосовувати ці знання для
розв’язання практичних завдань; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативного складу будь-якого законодавства міжнародного права навколишнього
середовища; вміння правильно оцінювати акти законодавства; володіння навичками
прогностичної функції;
Практичні вміння та навички: самостійно працювати та застосовувати міжнародноправові акти у сфері права навколишнього середовища; аналізувати та застосовувати на
практиці знання з охорони навколишнього середовища; готувати обґрунтовані звернення до
міжнародних організацій у сфері навколишнього середовища, їх інституцій; самостійної
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8

8

Права людини в
міжнародному праві

Виробнича
практика

5

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-8

5

ЗК-2;
ЗК-7;
ЗК-9

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-4;
ПК-11;
ПК-13;
ПК-15;

роботи з міжнародними нормативно-правовими актами міжнародного права навколишнього
середовища; готування обґрунтованих звернень до міжнародних організацій у сфері
навколишнього середовища, їх інституцій.
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: знає сутність принципу поваги прав людини й основних
свобод як першооснови міжнародно-правового регулювання проблем гуманітарного
характеру. Міжнародно-правові норми про права людини: їх предметна різноманітність.
Міжнародні стандарти щодо прав і свобод людини. Стандарти як нормативний мінімум, їх
функції. Узгодження внутрішньодержавного й міжнародного переліку прав і свобод, їх зміст,
засоби забезпечення і захисту. Міжнародні механізми забезпечення і захисту прав людини.
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950. Комітет з прав
дитини. Верховний комісар ООН з прав людини. Рада з прав людини. Європейський суд з
прав людини. Імплементація міжнародно-правових норм про права людини в національне
законодавство. Міжнародні акти про права людини і законодавство України.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє джерельну базу галузі права прав людини;
усвідомлює значення міжнародних механізмів, контрольних органів, спеціально
уповноважених осіб у сфері захисту прав людини; розуміє особливості їх функціонування;
вміє застосовувати ці знання для організації практичних завдань.
Практичні вміння та навички: володіє навичками роботи з міжнародно-правовими актами
у сфері прав людини; складання позовів до міжнародних судових інституцій по захисту прав
людини; надавати консультативні послуги з питань захисту прав людини.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення; сприймає інформацію іноземною мовою
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 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;
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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.

Перелік вибіркових модулів

2.2 Цикл професійної підготовки
Публічно-правовий профіль

4

Правовий статус
території в
міжнародному праві

4

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-8

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

Знання з предметної області: знає поняття і види територій у міжнародному праві. Поняття
демілітаризованої і нейтральної території у міжнародному праві. Способи придбання
державної території. Склад і юридичну природу державної території. Правове регулювання
державних кордонів. Делімітацію та демаркацію державних кордонів. Статус території з
міжнародним режимом. Міжнародні і багатонаціональні ріки. Правовий режим Дунаю.
Правовий режим Арктики. Територіальні володіння держав в Арктиці. Концепцію
„арктичних секторів”. Правовий режим морських просторів Арктики та їх делімітацію.
Міжнародно-правовий режим Антарктики. Договір про Антарктику 1959 р. та його система.
Міжнародні інституції щодо розгляду територіальних спорів.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє особливості правового регулювання територій з
міжнародним режимом, змішаним правовим режимом і з національним режимом; усвідомлює
значення дотримання норм щодо правової регламентації територій з міжнародним режимом
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4

Захист вразливих
категорій осіб у
міжнародному праві

5

5

Мова фаху (за
профілем)

4

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-8

ЗК-3;
ЗК-6;

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-7;
ПК-8;
ПК-11

і розвитку міжнародної співпраці щодо збереження природних ресурсів територій з
міжнародним режимом; розуміє значення правового регулювання державних кордонів для
збереження суверенітету держав; знає повноваження, порядок роботи
міжнародних
інституцій щодо розгляду територіальних спорів; вміє застосовувати ці знання для
розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з правовими актами з
питань міжнародно-правового регулювання території; національним законодавством у цій
сфері; вміє тлумачити і застосовувати норми національного законодавства і міжнародноправових актів з цих питань правової регламентації території; надати консультативні послуги
з питань правової регламентації території і розв’язання територіальних спорів.
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: : поняття та зміст захисту вразливих категорій осіб; правове
підґрунтя щодо забезпечення захисту прав вразливих категорій осіб універсальному та
регіональному рівнях; правове регулювання захисту вразливих категорій осіб в рамках
ООН; в рамках ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, та субрегіональних організацій;
правий статус вразливих категорій осіб; правовий статус вразливих категорій осіб при
відправленні міжнародного судочинства; компетенцію міжнародних інституцій щодо захисту
прав вразливих категорій осіб; взаємодію міжнародного права і національного законодавства
держав у сфері захисту прав вразливих категорій осіб ; форми міжнародного захисту прав,
свобод та інтересів вразливих категорій осіб.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє поняття, сутність вразливих категорій осіб у
міжнародному праві; міжнародно-правову та інституційну основу їх захисту; особливості
застосування міжнародних стандартів стосовно захисту вразливих категорій осіб у
національному законодавстві України, вміє застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з міжнародно-правовими
актами, що стосуються захисту прав вразливих категорій осіб;
вміє тлумачити і
застосовувати норми національного законодавства і міжнародно-правових актів з питань
захисту прав вразливих категорій осіб; має навички вирішення правових ситуацій у
даній сфері.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: особливості юридичної термінології та юридичних терміносистем; особливості стилю
викладу юридичних текстів;- вимоги до мови законів та підзаконних нормативно-правових
актів; вимоги до мови правореалізаційних актів (заяв, скарг, позовних заяв, договорів);
вимоги до мови правозастосувальних актів (рішень судів); як правильно оформити наукові
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юридичні тексти;
вміти: написати правотворчий акт локального характеру; написати правореалізаційний акт
(заяву, скаргу, позовну заяву); написати правозастосувальний акт (рішення суду); правильно
оформити наукову працю та бібліографічний опис джерела; дотримуватись норм сучасної
літературної мови, не допускати калькування, змішування мов, дотримуватися послідовності
і точності викладу думок у писемному мовленні юриста.
Знання з предметної області: знає поняття і джерела права міжнародних договорів.
Договірну правоздатність держав, міжнародних організацій та інших суб’єктів міжнародного
публічного права. Процес укладення договорів, його стадії. Повноваження осіб щодо
підписання договору. Процедуру підготовки тексту договору, прийняття тексту договору,
надання згоди на обов’язковість договору, підписання, парафування і ратифікацію договору.
Набуття договором чинності. Приєднання до договору. Строк дії договору. Порядок
опублікування і реєстрації договору. Підстави визнання договору недійсним. Підстави
призупинення дії договору. Підстави припинення дії договору. Порядок денонсації,
скасування міжнародного договору. Законодавство України про міжнародні договори.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє сутність правового регулювання порядку
укладення міжнародних договорів, набрання ними чинності та припинення дії; категорії осіб,
які мають право підписати договір від імені держави; наслідки невиконання договору
стороною; процедуру вирішення спорів у разі невиконання умов договору; вміє
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички роботи з міжнародними договорами; вміє
складати тексти міжнародних договорів; вміє тлумачити міжнародні договори; надавати
консультативні послуги у цій сфері.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою
Знання з предметної області: знає виникнення і розвиток міжнародного повітряного права,
міжнародного космічного права поняття і джерела. Основні принципи міжнародного
повітряного права. Основні принципи космічної діяльності. Юридичну природу і правовий
режим повітряного простору. Міжнародні польоти та їхнє правове регулювання. Польоти
над відкритим морем, міжнародними протоками і архіпелажними водами. Правове
регулювання міжнародних повітряних сполучень. Правовий статус повітряного судна та
екіпажу. Міжнародне співробітництво у боротьбі з актами незаконного втручання в
діяльність цивільної авіації. Міжнародні авіаційні організації. Відповідальність у
міжнародному повітряному праві. Кодифікацію і прогресивний розвиток міжнародного
космічного права. Суб’єкти міжнародного космічного права. Міжнародно-правову
регламентацію космічної діяльності. Правовий режим космічного простору і небесних тіл.
Правовий статус космонавтів. Правовий режим космічних об’єктів. Підстави, види і форми
відповідальності у міжнародному космічному праві. Міжнародні космічні організації.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє сутність правового регулювання міжнародного

25

7

7

Міжнародні виборчі
стандарти

Міжнародне
морське право

4

5

ЗК-1;
ЗК-2;
ЗК-6;
ЗК-7;
ЗК-8.

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-8

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-8;
ПК-11;
ПК-12.

ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9

і національного повітряного простору; космічного простору; порядок використання
повітряного і космічного простору; діяльність міжнародних повітряних і космічних
організацій; підстави виникнення відповідальності за порушення норм міжнародного
повітряного і космічного права; вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних
завдань.
Практичні вміння та навички: має навички роботи з міжнародними актами, що визначають
правовий статус повітряного і космічного простору й актами, що регламентують діяльність
міжнародних повітряних і космічних організацій; вміє тлумачити міжнародні договори у
зазначених сферах і надавати консультативні послуги.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою
Знання з предметної області: знає предмет, систему і зміст міжнародних виборчих
стандартів; джерельну базу міжнародних виборчих стандартів та практику їх застосування;
характерні властивості електорально-правових норм та процедур, їх структуру; порядок
підготовки та проведення загальнодержавних та місцевих виборів в Україні та зарубіжних
країнах.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє правову природу міжнародних виборчих
стандартів; вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань щодо
організації та проведення виборів; вміє правильно застосовувати міжнародні виборчі
стандарти у процесі здійснення контролю над виборами.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з міжнародно-правовими
актами, що визначають міжнародні виборчі стандарти; навички вирішення правових ситуацій
у сфері підготовки і проведення виборів, а також контролю за виборами; вміє аналізувати
норми виборчого законодавства України на предмет їх відповідності міжнародним виборчим
стандартам, правильно документувати результати; здатний обробляти й тлумачити
міжнародні й національні електорально-правові норми.
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: знає поняття та історію міжнародного морського права.
Просторову дію міжнародного морського права. Кодифікацію міжнародного морського
права. Конвенцію ООН по морському праву 1982 р. Правовий режим внутрішніх морських
вод, територіального моря (територіальні води) та його правовий режим. Способи відліку
територіальних вод. Сутність права мирного проходу через територіальні води прибережної
держави. Статус прилеглої зони та її правовий режим. Свободи відкритого моря. Правовий
режим виключної економічної зони, континентального шельфу, міжнародного району
морського дна (Район). Міжнародні протоки і міжнародні канали. Міжнародно-правовий
механізм захисту і збереження морського середовища. Міжнародні морські організації.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє сутність правового регулювання міжнародного

26

ПК-10

8

8

Міжнародноправове
регулювання
захисту
персональних даних

Міжнародно-правові
основи протидії
організованій
злочинності

5

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

5

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

ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13

ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9

морського права; статус міжнародних морських організацій; порядок використання морських
просторів; підстави виникнення відповідальності за порушення норм міжнародного
морського права; вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички роботи з міжнародними актами, що визначають
правовий режим морських просторів й актами, що регламентують діяльність міжнародних
морських організацій; вміє тлумачити міжнародні у зазначених сферах і надавати
консультативні послуги.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою.
Знання з предметної області: знання міжнародно-правової основи регламентації захисту
персональних даних; категорії та види інформації; механізмів захисту; особливостей
використання даних з обмеженим доступом; зберігання, обробка, передача персональних
даних; коло суб’єктів .
Когнітивні компетентності: знає і розуміє сутність поняття «персональні дані»;
відмежовує персональні дані від суміжних понять; знає положення міжнародно-правових
актів універсального і регіонального рівня щодо регламентації захисту персональних даних.
Практичні вміння та навички: має навички роботи з міжнародними актами, що
регламентують порядок доступу, обробки, зберігання і передачі персональних даних; вміє
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою
Знання з предметної області: знає міжнародно-правову основу протидії організованої
злочинності. організаційно-правові форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі
злочинністю. Підстави міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб. Поняття,
види і форми протидії незаконному обігу наркотичних речовин, міжнародному тероризму,
корупції, відмиванню брудних грошей, фальшивомонетництву, рабству і работоргівлі.
Компетенцію міжнародних органи в боротьбі зі злочинністю (Міжнародні неурядові
організації: Міжнародна асоціація кримінального права, Міжнародне кримінологічне
товариство тощо). Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол); Європейське
поліцейське відомство (Європол). Роль України у протидії організованій злочинності.
Когнітивні компетенції: знає і розуміє сутність договірної джерельної бази у сфері
протидії організованій злочинності; види і форми міжнародного співробітництва держав у
боротьбі зі злочинністю; компетенцію спеціально створених міжнародних інституцій з
протидії злочинності.
Практичні вміння та навички: вміє працювати з міжнародно-правовими актами у сфері
протидії організованій злочинності з установчими актами спеціально створених міжнародних
інституцій та договорами про взаємну правову допомогу з питань протидії злочинності; вміє
тлумачити міжнародні договори у зазначені сфері і надавати консультативні послуги.
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Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою

8

Міжнародноправова протидія
корупції

5

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

ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13

Приватно-правовий профіль

4

Порівняльне право
цінних паперів

4

ЗК-1;
ЗК-6;
ЗК-11;
ЗК-12

ПК-1;
ПК-2;
ПК -6;
ПК-11

Знання з предметної області включають: знає: становлення та історичний розвиток
міжнародного кримінально-процесуального права; поняття, особливості, принципи, джерела,
суб’єкти міжнародного кримінально-процесуального права; види міжнародних органів
кримінальної юрисдикції; процедуру здійснення міжнародного судочинства; імплементацію
норм міжнародного кримінально-процесуального права в національне законодавство держав;
види і форми міжнародного співробітництва держав з міжнародними органами кримінальної
юрисдикції..
Когнітивні компетентності: знає і розуміє положення універсальних і регіональних
міжнародно-правових актів у галузі міжнародного кримінального судочинства; положення
установчих актів міжнародних органів кримінальної юрисдикції; процедуру відправлення
правосуддя у міжнародних органах кримінального судочинства; вміє застосовувати ці знання
для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: володіє навичками самостійної роботи з правовими актами з
питань міжнародного кримінально-процесуального права; вміє тлумачити і застосовувати
норми універсальних і регіональних міжнародно-правових актів у галузі міжнародного
кримінально-процесуального права; може представляти інтереси фізичних осіб у
міжнародних органах кримінальної юрисдикції;
надавати допомогу в оформленні
процесуальних актів міжнародно-правового характеру; надавати консультативну допомогу у
питаннях міжнародного кримінально-процесуального права.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою
Знання з предметної області: Знання поняття, функцій, ознак , видів фондового ринку,
суб’єктів ринку цінних паперів. Загальні та особливі знання щодо його правового
регулювання.
Когнітивні компетентності: Наявність навичку та вміння до здійснення комунікативнорозумової діяльності в сфері питання обігу та порівняння цінних паперів у системі права.
Практичні вміння та навички: Навички та вміння проведення операцій з цінними
паперами, у тому числі їх оформлення та подача на реєстрацію до відповідних органів.
Загальні вміння та навички:Знання понять цінних папері, навички виокремлення та
розпізнавання різних видів цінних паперів, проводити їх систематизацію та класифікацію.
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4

5
Правове
регулювання
зовнішньоекономічн
ої діяльності

5

Мова фаху (за
профілем)

ЗК-1;
ЗК-6;
ЗК-7;
ЗК-8

ПК-4;
ПК-6;
ПК-12

ЗК-3;
ЗК-6;

ПК-7;
ПК-8;
ПК-11

4

6

Міжнародні валютні
розрахунки

5

ЗК-2;
ЗК-6;
ЗК-7;
ЗК-11

ПК-5;
ПК-11;
ПК-14

7

Порівняльне
сімейне право

6

ЗК-5;
ЗК-6;
ЗК-8;
ЗК-13

ПК-1;
ПК-4;
ПК-6

Знання з предметної області:
- правову характеристика джерел зовнішньоекономічної діяльності;
- правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
Практичні вміння та навички:
- застосовувати отриманні знання для розв’язання практичних завдань;
- правильно здійснювати застосування норм іноземного права;
- письмово й усного представляти науковий та практичний матеріал та його
аргументування.
Загальні вміння та навички:
- самостійна робота з джерелами національного та міжнародного права
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: особливості юридичної термінології та юридичних терміносистем; особливості стилю
викладу юридичних текстів;- вимоги до мови законів та підзаконних нормативно-правових
актів; вимоги до мови правореалізаційних актів (заяв, скарг, позовних заяв, договорів);
вимоги до мови правозастосувальних актів (рішень судів); як правильно оформити наукові
юридичні тексти;
вміти: написати правотворчий акт локального характеру; написати правореалізаційний акт
(заяву, скаргу, позовну заяву); написати правозастосувальний акт (рішення суду); правильно
оформити наукову працю та бібліографічний опис джерела; дотримуватись норм сучасної
літературної мови, не допускати калькування, змішування мов, дотримуватися послідовності
і точності викладу думок у писемному мовленні юриста.
Знання з предметної області:Знання поняття, особливостей будови, функцій механізму
валютних ринків, особливості міжнародних розрахунків, основи страхування валютних
ризиків, систематизацію регулювання валютних курсів, а також особливості державного
регулювання економіки.
Когнітивні компетентності:Здатність здійснювати комплексний аналіз чинних джерел
міжнародного права, давати їм оцінку та вміти застосовувати їх у практичній діяльності.
Практичні вміння та навички:Здатність оформлення зовнішньоекономічного контракту.
Вміння до визначення групи термінів Інкотермс. Наявність навичок для оформлення
банківських гарантій.
Загальні вміння та навички:Уміти визначати особливості міжнародних розрахунків. Уміти
аналізувати функціонування світових валютних ринків. Уміти визначати ризики, що
супроводжують міжнародні розрахунки. Уміти здійснювати прогнозування показників
світових валютних ринків
Знання з предметної області: основні поняття, методи, категорії порівняльного сімейного
права та міжнародного сімейного права; особливості колізійного та матеріально-правового
регулювання міжнародних сімейних відносин; правове регулювання укладення шлюбу,
визнання його дійсним, припинення шлюбу в міжнародному сімейному праві; особливості
правового регулювання правовідносин подружжя в міжнародному сімейному праві; правове
регулювання правовідносин батьків та дітей в міжнародному сімейному праві; міждержавне
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7

Міжнародноправове
регулювання
транспортних
перевезень

4
ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-8

ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

усиновлення
Когнітивні компетентності: розуміє значення категорії та поняття науки порівняльного та
міжнародного сімейного права; знає сутність, особливості ознаки та структура доктрини
міжнародного приватного права щодо сімейних відносин ускладнених іноземним елементом;
усвідомлює значення предмет, завдання і методи порівняльного сімейного права та сучасної
доктрини міжнародного сімейного права для української науки; нормативного складу
порівняльного сімейного права та міжнародного сімейного права.
Практичні вміння та навички: володіти навичками аналізу правових систем в рамках
правосістемного підходу; визначати юридичні ризики, пов’язані з відмінністю законодавств;
формулювати юридичні висновки та надавати консультації з питань міжнародного сімейного
права; представляти інтереси клієнта в сімейних справах у судах України; формулювати
питання іноземним юридичним радникам; здійснювати юридичний супровід основних видів
сімейних спорів; здатність на високому професійному рівні застосовувати норми чинного
матеріального та процесуального законодавства до регулювання міжнародних сімейних
відносин та робити загальний аналіз українського та іноземного законодавства, міжнародноправових актів;
Загальні вміння та навички: знати різноманіття підходів до класифікації правових систем;
використовувати компаративістські підходи при розробці правової стратегії для українського
права; вести дискусію та дебати з питань міжнародного сімейного права; усного та
письмового ділового спілкування; постановки проблем у сфері міжнародних сімейних
відносин та пошуку алгоритму їх вирішення; застосовувати колізійні та матеріально-правові
норми у сфері регулювання міжнародних сімейних відносин;
Знання з предметної області: знає поняття міжнародних транспортних перевезень.
Положення міжнародних угод двостороннього та багатостороннього характеру у цій сфері
правовідносин. Порядок укладення, дію та припинення дії транспортних угод. Підстави
відповідальності за неналежне виконання міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного
регулювання транспортних перевезень.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє сутність міжнародних транспорних перевезень;
права та обов’язки сторін у правовідносинах міжнародних транспортних перевезень;
різновиди міжнародних транспортних перевезень та їхні особливості; вміє застосовувати ці
знання для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички роботи з міжнародними актами, що регулюють
порядок міжнародних транспортних перевезень й актами, що регламентують діяльність
міжнародних організацій у цій сфері; вміє тлумачити міжнародні акти у зазначеній галузі і
надавати консультативні послуги.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою.
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7

Порівняльне
спадкове право

5

8

Порівняльне
корпоративне право

5

ЗК-5;
ЗК-6;
ЗК-8;

ЗК-1;
ЗК-2;
ЗК-6;
ЗК-7;
ЗК-8

ПК-1;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-11

ПК-1;
ПК-4;
ПК-11;
ПК-15

Знання з предметної області: основні поняття, методи, категорії порівняльного спадкового

права та міжнародного спадкового права; особливості колізійного та матеріально-правового
регулювання міжнародних спадкових відносин; систему порівняльного спадкового права;
загальну характеристику порівняльного спадкового права; етапи розвитку та становлення
порівняльного спадкового права; характеристику та особливості порівняльного спадкового
права
Когнітивні компетентності: розуміє значення категорії та поняття науки порівняльного та
міжнародного спадкового права; знає сутність, особливості ознаки та структура доктрини
міжнародного приватного права щодо спадкових відносин ускладнених іноземним
елементом; усвідомлює значення предмет, завдання і методи порівняльного спадкового
права та сучасної доктрини міжнародного спадкового права для української науки;
нормативного складу порівняльного спадкового права та міжнародного спадкового права
Практичні вміння та навички: володіти навичками аналізу правових систем в рамках
правосистемного підходу; визначати юридичні ризики, пов’язані з відмінністю законодавств;
формулювати юридичні висновки та надавати консультації з питань міжнародного
спадкового права; представляти інтереси клієнта в спадкових справах у судах України;
формулювати питання іноземним юридичним радникам; здійснювати юридичний супровід
основних видів спадкових спорів; здатність на високому професійному рівні застосовувати
норми чинного матеріального та процесуального законодавства до регулювання міжнародних
спадкових відносин та робити загальний аналіз українського та іноземного законодавства,
міжнародно-правових актів; формування пропозицій до чинного законодавства щодо
удосконалення міжнародно-правового регулювання спадкового права та спадкового
процесу;
Загальні вміння та навички: знати різноманіття підходів до класифікації правових систем;
використовувати компаративістські підходи при розробці правової стратегії для українського
права; усного та письмового ділового спілкування; постановки проблем у сфері
порівняльного спадкового права та міжнародного спадкового права, пошуку алгоритму
їхнього вирішення; розробки документів офіційного листування; підготовки обґрунтованих
відповідей на звернення з спадкових питань; правової оцінки юридично значущих подій та
актів; вирішення правових спадкових спорів; здійснення довідково-інформаційної роботи з
правових питань із застосуванням технічних засобів, а також організації обліку чинних
правових актів.
Знання з предметної області: знання джерел і результатів конвергенції та розходження між
різними моделями корпоративного права; критичне розуміння того, як корпоративне право
регулює конфлікти між керівництвом та акціонерами; здатність аналізувати і застосовувати
корпоративний закон до тематичних досліджень.
Когнітивні компетентності: чітке розуміння механізмів правового захисту кредиторів, що
використовуються у корпоративному праві; здатність концептуалізувати специфіку
обмеженої відповідальності у корпоративному праві; усвідомлення відмінностей між
філософією регулювання і основними принципами корпоративного права в Країнах Європи,
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8

Міжнародне
торговельне право

5

8

Міжнародне
інвестиційне право

5

ЗК-2
ЗК-6
ЗК-7
ЗК-8
ЗК-9

ЗК-5;
ЗК-6;
ЗК-8;
ЗК-5

ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-10

ПК-1;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-11

США та інш.;
Практичні вміння та навички: мати здатність до тлумачення міжнародних нормативноправових актів, що регулюють відносини в галузі корпоративного права; аналізувати,
тлумачити та правильно застосовувати правові акти в галузі корпоративного права; робити
кваліфіковані висновки, надавати юридичні консультації; приймати рішення і вчиняти
правові дії у точній відповідності до закону.
Загальні вміння та навички: здатність сумлінно виконувати свої обов’язки; дотримання
принципів та етики юриста; здатність розвивати і вдосконалювати свій загальнокультурний
рівень
Знання з предметної області: загальні положення правового регулювання відносин, що
виникають у зв’язку з укладенням міжнародних торговельних угод; основні категорії
міжнародного приватного права; загальні положення про способи, етапи та форми укладення
міжнародних торговельних угод, а також завдання, функції, принципи та цілі їх укладення;
основі законодавчі і нормативні акти України та Європейського союзу, а також міжнародноправові акти, які є джерелом правового регулювання міжнародних торговельних угод;
особливості укладення окремих видів міжнародних торговельних угод і ті фактори, які
впливають на процес їх виконання.
Когнітивні компетентності:
Вміння застосовувати знання для розв’язання практичних завдань;
Практичні вміння та навички: складення проектів договорів та інших документів, що
стосуються міжнародних торгових відносин; аналізу нормативно-правових актів, які є
джерелом правового регулювання міжнародних торговельних угод, а також спірних ситуацій,
що виникають у цій сфері; надання усних та письмових консультацій з питань правового
регулювання міжнародних торговельних угод.
Загальні вміння та навички: визначати сутність та особливості міжнародних торговельних
договорів в різних сферах; оперувати основними поняттями та категоріями міжнародного
приватного права; визначати коло тих правових норм, за допомогою яких відбувається
регулювання торгових відносин; глибоко і всесторонньо аналізувати положення
національного та міжнародного законодавства, яке є джерелом правового регулювання
міжнародних торговельних угод.
Знання з предметної області: основні поняття, методи, категорії міжнародного
інвестиційного права; особливості колізійного та матеріально-правового регулювання
міжнародних інвестиційних відносин; етапи розвитку та становлення інвестиційного права;
характеристику та особливості міжнародного інвестиційного права
Когнітивні компетентності: розуміє значення категорії та поняття науки міжнародного
інвестиційного права; знає сутність, особливості ознаки та структура доктрини міжнародного
приватного права щодо інвестиційних відносин ускладнених іноземним елементом;
усвідомлює значення предмет, завдання і методи та сучасної доктрини міжнародного
інвестиційного права для української науки; нормативного складу міжнародного
інвестиційного права
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Практичні вміння та навички: визначати юридичні ризики, пов’язані з відмінністю

законодавств; формулювати юридичні висновки та надавати консультації з питань
міжнародного інвестиційного права; представляти інтереси клієнта в інвестиційних справах
у судах України; формулювати питання іноземним юридичним радникам; здійснювати
юридичний супровід основних видів інвестиційних
спорів; здатність на високому
професійному рівні застосовувати норми чинного матеріального та процесуального
законодавства до регулювання міжнародних інвестиційних відносин та робити загальний
аналіз українського та іноземного законодавства, міжнародно-правових актів; формування
пропозицій до чинного законодавства щодо удосконалення міжнародно-правового
регулювання інвестиційного права та інвестиційного процесу;
Загальні вміння та навички: усного та письмового ділового спілкування; постановки
проблем у сфері міжнародного інвестиційного права, пошуку алгоритму їхнього вирішення;
розробки документів офіційного листування; підготовки обґрунтованих відповідей на
звернення з інвестиційних питань; правової оцінки юридично значущих подій та актів;
вирішення правових інвестиційних спорів; здійснення довідково-інформаційної роботи з
правових питань із застосуванням технічних засобів, а також організації обліку чинних
правових актів.

Право Європейського Союзу

4

4
Історія
інтеграційних
утворень
(об’єднань) у Європі

ЗК-3;
ЗК-4;
ЗК-6;
ЗК-8;

ПК-1;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5

4

Безпекова політика
ЄС

ЗК-3;
ЗК-4;
ЗК-6;

ПК-1;
ПК-2;
ПК-4;

5

Знання з предметної області: знають зміст категорії «міжнародна інтеграція»; наукову
періодизацію міжнародних інтеграційних процесів; основні соціальні фактори, що сприяли
формуванню, вдосконаленню та упорядкуванню нормативної основи регулювання
міжнародних інтеграційних утворень; взаємозв’язок і взаємовплив історії інтеграційних
утворень (об’єднань) та еволюції міжнародного права; роль і значення вивчення історії
інтеграційних утворень (об’єднань) для розуміння сучасних процесів, що відбуваються в
Україні та світі.
Когнітивні компетентності: володіють основною термінологією, що застосовується у ході
аналізу фактів, явищ та процесів, пов’язаних із створенням та функціонуванням
інтеграційних утворень (об’єднань) на різних етапах їхнього розвитку; системно, логічно,
грамотно переосмислюють наявні знання стосовно нових фактів; адаптують раніше отримані
знання, вміння та навички до змінних умов та нестандартних ситуацій;
Практичні вміння та навички: самостійно здійснюють науково-дослідну діяльність; на
основі засвоєння історичних знань про інтеграційні утворення (об’єднання) вміють з
наукових позицій давати їм правильну оцінку, розкривати їх сутність.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень
Знання з предметної області: знає поняття, сутність, принципи спільної безпекової
політики СЄ. Правове регулювання сфери без пекової політики Союзу. Співвідношення
спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Співвідношення спільної безпекової та
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5

6

Мова фаху (за
профілем)

Правові засади
інтегрованого
членства в ЄС

ЗК-8;

ПК-5

ЗК-3;
ЗК-6;

ПК-7;
ПК-8;
ПК-11

ЗК-3;
ЗК-4;
ЗК-6;
ЗК-8;

ПК-1;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5

4

5

оборонної політики. Повноваження інституцій ЄС, уповноважених осіб та спеціально
створених органів у сфері безпекової політики. Правові основи, сутність співпраці державчленів щодо без пекової політики.
Когнітивні компетентності: знає положення установчих актів та вторинного
законодавства ЄС у сфері безпекової політики; повноваження інституцій ЄС, Верховного
представника Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, Європейської служби з
питань зовнішньої діяльності, Комітету з питань політики та безпеки у цій галузі; вміє
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: володіє навичками самостійної роботи з установчими
актами ЄС та вторинним законодавством у сфері правового регулювання питань безпеки
Союзу; вміє тлумачити і застосовувати норми правових актів ЄС у галузі правового
регулювання питань безпеки; надавати консультативну допомогу з цих питань.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: особливості юридичної термінології та юридичних терміносистем; особливості стилю
викладу юридичних текстів;- вимоги до мови законів та підзаконних нормативно-правових
актів; вимоги до мови правореалізаційних актів (заяв, скарг, позовних заяв, договорів);
вимоги до мови правозастосувальних актів (рішень судів); як правильно оформити наукові
юридичні тексти;
вміти: написати правотворчий акт локального характеру; написати правореалізаційний акт
(заяву, скаргу, позовну заяву); написати правозастосувальний акт (рішення суду); правильно
оформити наукову працю та бібліографічний опис джерела; дотримуватись норм сучасної
літературної мови, не допускати калькування, змішування мов, дотримуватися послідовності
і точності викладу думок у писемному мовленні юриста.
Знання з предметної області: знає положення первинних і вторинних актів ЄС щодо
набуття членства у Європейському Союзі, особливості інтегрованого членства у ЄС,
відмінність між інтегрованим та асоційованим членством у ЄС, вимоги та критерії для
набуття членства в Європейському Союзі.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє джерельну базу правових засад інтегрованого
членства в ЄС, порядок прийняття до складу ЄС нових членів, усвідомлює значення
інтегрованого членства у Європейському Союзі.
Практичні вміння та навички: володіє навичками роботи з актами, що визначають правові
засади інтегрованого членства у ЄС та вміє застосовувати набуті навички у практичній
діяльності.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою
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7

Право внутрішнього 6
ринку ЄС

7

Європейська
система захисту
прав людини

ЗК-3;
ЗК-4;
ЗК-6;
ЗК-8;

4

ЗК-1
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-8

7

Правове
регулювання сфери
юстиції і внутрішніх
справ ЄС

ПК-1;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5

5

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

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9

Знання з предметної області: знає поняття «внутрішнього ринку ЄС». Суб’єкти
«внутрішнього ринку ЄС». Джерела «внутрішнього ринку ЄС». Принципи «внутрішнього
ринку ЄС». Правове регулювання співробітництва в окремих сферах «внутрішнього ринку
ЄС».
Когнітивні компетентності: знає і розуміє джерельну базу галузі права внутрішнього
ринку ЄС, його складових, суб’єктний склад; усвідомлює значення і роль інституцій ЄС у
регулюванні «внутрішнього ринку ЄС».
Практичні вміння та навички: володіє навичками роботи з актами первинного та
вторинного права ЄС у сфері регулювання внутрішнього рику ЄС.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою.
Знання з предметної області: знає правову основу захисту прав людини в ЄС: положення
установчих договорів щодо правового статусу особи, Хартії основоположних прав ЄС,
Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини тощо.
Компетенцію інституцій та органів ЄС у сфері захисту прав людини: Суд ЄС, Омбудсмен,
Європейський суд з прав людини, Агентство ЄС по захисту основних прав.
Когнітивні компетентності: знає положення установчих та інших актів ЄС у сфері захисту
прав людини; діяльність інституцій ЄС щодо захисту прав людини, порядок передачі скарги
та процедуру розгляду скарг Європейським судом з прав людини; повноваження
Омбудсмена; вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички роботи з актами, прийнятими інституціями ЄС та
Судом ЄС у галузі прав людини ; вміє тлумачити міжнародні договори у зазначені сфері і
надавати консультативні послуги; може представляти інтереси фізичних осіб у
Європейському суді з прав людини, в судових органах ЄС.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє іноземною мовою
Знання з предметної області: знає поняття, сутність правового регулювання сфери юстиції і
внутрішніх справ ЄС. Положення установчих договорів та інших актів у цій сфері,
суб’єктний склад. Основні напрями правоохоронної діяльності. Основні засади забезпечення
правопорядку в державах-членах ЄС. Статус правоохоронних органів та інституції ЄС.
Основні функції правоохоронних органів та інституцій ЄС. Статус Євроюсту, Європейського
поліцейського відомства (Європол), Європейського поліцейського коледжу (CEPOL).
Правове регулювання взаємодії України і правоохоронних органів та інституцій ЄС.
Когнітивні компетентності: знає положення установчих та вторинних актів ЄС, що
регламентують правове регулювання сфери юстиції і внутрішніх справ; вміє тлумачити
міжнародні договори у зазначеній сфері і надавати консультативні послуги.
Практичні вміння та навички: має навички роботи з установчими договорами та іншими
актами ЄС; вміє тлумачити міжнародні акти у зазначеній сфері і надавати консультативні
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8

Право
інтелектуальної
власності ЄС

5

ЗК-1;
ЗК-2;
ЗК-6;
ЗК-7

ПК-4;
ПК-6;
ПК-11

8

Транспортне право
ЄС

5

ЗК-3;
ЗК-4;
ЗК-6;
ЗК-8;

ПК-1;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5

8

Правове
регулювання
соціальної сфери ЄС

5

ЗК-3;
ЗК-4;
ЗК-6;
ЗК-8;

ПК-1;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-5

послуги.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою
Знання з предметної області: правова характеристика джерел права інтелектуальної
власності України та ЄС; правовий статус суб’єктів права інтелектуальної власності
відповідно до права України та ЄС; об’єкти права інтелектуальної власності відповідно до
права України та ЄС; порядок і способи захисту особистих немайнових прав та майнових
прав на твір відповідно до права України та права ЄС.
Практичні вміння та навички: застосовувати отриманні знання для розв’язання
практичних завдань; правильно здійснювати застосування норм національного права та права
ЄС; письмово й усно представляти науковий та практичний матеріал та його аргументувати.
Загальні вміння та навички: самостійна робота з джерелами національного права та права
ЄС.
Знання з предметної області: знає поняття, сутність, особливості транспортного права ЄС.
Положення норм первинного і вторинного права ЄС, угод між ЄС (його державами-членами)
з третіми країнами у сфері транспортного регулювання. Специфічні ознаки угод у сфері
транспортного регулювання. Порядок укладення, дію та припинення дії транспортних угод.
Підстави відповідальності за неналежне виконання зобов’язань у сфері регулювання
транспортних перевезень в ЄС.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє сутність транспорних перевезень в межах ЄС;
права та обов’язки сторін у правовідносинах транспортних перевезень; різновиди
транспортних перевезень та їхні особливості; вміє застосовувати ці знання для розв’язання
практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички роботи з регіональними міжнародними актами,
що регулюють порядок транспортних перевезень у ЄС; вміє тлумачити норми первинного і
вторинного права ЄС у зазначеній галузі і надавати консультативні послуги.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою.
Знання з предметної області: поняття, сутність, джерела суб’єкти правового регулювання
соціальної сфери ЄС. Правова регламентація соціальної політики в ЄС.
Охорона
громадського здоров’я. Правова регламентація освітянської сфери, професійного навчання,
розвитку молоді. Політика у сфері захисту прав споживачів. Цивільний захист. Захист
трудових прав. Повноваження інститутів, посадових осіб та органів щодо захисту соціальних
прав в ЄС.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє джерельну правову базу регулювання
соціальної сфери ЄС, його складових, суб’єктний склад; усвідомлює значення і роль
інституцій ЄС у регулюванні соціальної сфери ЄС.
Практичні вміння та навички: володіє навичками роботи з актами первинного та
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вторинного права ЄС у галузі регулювання соціальної сфери ЄС.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися етичних принципів; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; сприймає інформацію іноземною мовою

Голова Вченої ради юридичного факультету, декан

Т. Є. Кагановська
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