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ВСТУП 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньо-професійної 

програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів здобувачів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації бакалаврів спеціальності 081 Право; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку ступеня бакалавр 

спеціальності 081 Право; 

– приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, що 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня бакалавр спеціальності 081 

«Право». 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
1.1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

інститут (факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

Навчально-науковий інститут гуманітарних i соціальних наук 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр права 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Право 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиночний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл, 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти. Особливості вступу 

на освітню програму визначаються Правилами прийому 

Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка», що затверджені Вченою Радою.  

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 3 роки 10 місяців та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://cgp.nmu.org.ua/ua/. Інформаційний пакет за спеціальністю. 

1.2 Мета освітньої програми 

Підготовка конкурентоздатного фахівця-юриста через розвиток його компетентностей, що 

формуються в різних навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах, а також 

сфокусованих на утвердженні у суспільстві верховенства права та розвиток правової 

свідомості й правової культури громадян 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  08 Право / 081 Право 

ОПП «Право» 
Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна, прикладна 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна підготовка фахівців у галузі 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право», здатних розуміти природу та функції 

права. 

Ключові слова: закон, тлумачення права, правозастосування, 

верховенство права, захист прав і свобод людини. 

Особливості програми Перша, друга та третя юридичні практики обов’язкові 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за 

ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 

242 – Професіонали в галузі правознавства, прокурорського 

нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності; 

2429 – Інші професіонали в галузі правознавства; 

3432 – Секретар судового засідання; 

3432 – Секретар суду; 
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3450 – Помічник приватного детектива; 

3436.9 – Помічник судді; 

3436.9 – Помічник юриста; 

2429 – Юрисконсульт; 

5169 – Працівники захисних та охоронних служб; 

3451 – Оперуповноважений тощо. 

Бакалаври права можуть бути працевлаштовані в державних 

органах, підприємствах, установах, організаціях різних сфер 

громадського життя, де потрібні правники 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: 

HPK України – 8 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень  

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемноорієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для перенесення кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, уміння, 

комунікація, автономність і відповідальність) та результатів 

навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним 

рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та 

вимірюються під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, 

що корелюються з дескрипторами Національної рамки 

кваліфікацій і характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням виконання 

комплексної контрольної роботи або/та усних відповідей. 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

атестаційного екзамену 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності за першим рівнем вищої освіти відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (п. 30). 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти 

відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності 

для першого рівня вищої освіти відповідно до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 
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1.7 Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 

подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Забезпечується відповідно до угод про міжнародну академічну 

мобільність, про тривалі міжнародні проекти, що передбачають 

навчання студентів, тощо. На основі двосторонніх договорів між НТУ 

«Дніпровська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти, викладання 

українською мовою 

 

2. НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Шифр Компетентності 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на підставі логічних 

аргументів та перевірених фактів 

ЗК2 Здатність застосовувати отримані знання у професійній діяльності, а також до 

безперервного та активного навчання, самовдосконалення та підвищення кваліфікації 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області, професійної діяльності; основних концепцій 

права, фундаментальних положень, базових категорій і юридичних понять 

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою, вміння правильно, логічно, ясно будувати 

усне й писемне мовлення 

ЗК5 Уміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології з метою 

збирання інформації, її інтерпретації, аналізу і використання в професійній діяльності 

ЗК6 Здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми у професійній 

діяльності та приймати обґрунтовані рішення 

ЗК7 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів господарської діяльності) 

ЗК8 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; уміння  працювати в 

команді, мотивувати людей на досягнення спільної мети; розуміння та повага до 

різноманітності та мультикультурності 

ЗК9 Володіння навичками професійного спілкування другою (іноземною) мовою 

ЗК10 Здатність діяти з дотриманням етичних принципів, як з точки зору професійної 

гідності, так і з точки зору соціальної відповідальності правника та його громадських 

зобов’язань, поважати закон та право  

ЗК11 Здатність до поліпшення та постійного вдосконалення фізичного розвитку, зміцнення 

здоров’я та підвищення стійкості організму до дії несприятливих факторів 

зовнішнього середовища 

ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК13 Прагнення до збереження навколишнього середовища 
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Шифр Компетентності 

ЗК14 Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності 

відповідно до майбутнього профілю, галузевих норм і правил, а також необхідного 

рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Здатність вичерпно, логічно і послідовно викладати інформацію в усній і письмовій 

формі; ґрунтовно висловлюватися та дискутувати, пов’язуючи при цьому 

теоретичний матеріал з правозастосовною практикою 

СК2 Здатність здійснювати професійну діяльність на основі розвинутої правової культури 

та приймати обґрунтовані рішення відповідно до норм чинного законодавства 

СК3 Здатність реалізовувати норми матеріального і процесуального права в професійній 

діяльності, правильно застосовувати нормативно-правові акти 

СК4 Володіння юридичною термінологією, здатність правильно відтворювати результати 

професійної діяльності в юридичній та іншій документації 

СК5 Здатність порівнювати та аналізувати норми законодавства 

СК6 Розуміння необхідності поваги до честі та гідності особистості, захисту прав і свобод 

людини і громадянина 

СК7 Здатність тлумачити нормативно-правові акти, надавати кваліфіковані юридичні 

висновки і консультації 

СК8 Вміння юридично правильно характеризувати факти і обставини 

СК9 Здатність здійснювати творчий пошук при розв’язанні нетипових завдань та 

проблемних питань при застосуванні норм права 

СК10 Здатність забезпечувати верховенство права, безпеку особистості, суб’єкта 

господарювання, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків 
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3. ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

3.1. Блок 1 

Шифр Компетентності 

ВК1.1 Знання теоретичних основ національного права, а також характеристики та змісту 

галузей, підгалузей, правових інститутів і норм 

ВК1.2 Розуміння доктринальних засад міжнародного права, змісту основних 

міжнародно-правових інститутів, а також міжнародних стандартів прав людини. 

ВК1.3 Знання предмета і характеру професійної діяльності, природи етичних стандартів 

та здатність діяти на їх основі 

ВК1.4 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності 

ВК1.5 Навички здійснювати професійне та відповідальне тлумачення норм права 

ВК1.6 Здатність здійснювати реалізацію норм матеріального і процесуального права 

ВК1.7 Навички продукування правових актів (локальної правотворчості), підготовку 

інноваційних проектів нормативно-правових актів 

ВК1.8 Здатність до вивчення обставин справи, правової кваліфікації, прийняття 

юридичного рішення, виконання рішення 

ВК1.9 Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації 

ВК1.10 Здатність до захисту прав, свобод і представництва законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, а також громадських організацій, держави й органів місцевого 

самоврядування 

 

3.2. Блок 2 

Шифр Компетентності 

ВК2.1 Знання доктринальних засад національного права, а також характеристики 

елементів системи вітчизняного права 

ВК2.2 Навички збору й аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка 

її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій та баз даних 

ВК2.3 Навички логічного, критичного та системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення 

ВК2.4 Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. Здатність 

застосовувати юридичну аргументацію 

ВК2.5 Навички здійснювати правоінтерпретаційну роботу 

ВК2.6 Здатність здійснювати правозастосовну роботу 

ВК2.7 Навички здійснювати правотворчу роботу, юридичне забезпечення дотримання 

процедури набрання правовим актом законної сили 

ВК2.8 Уміння застосовувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових 

ситуацій. Навички реалізації норм матеріального і процесуального права 

ВК2.9 Здатність реалізовувати права і обов’язки фізичних та юридичних осіб, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства й необхідність його сталого 

розвитку, утвердження принципу верховенства права в Україні 

ВК2.10 Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях 
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4. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Здобувач вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 081 «Право» 

повинен продемонструвати такі результати навчання. 
Шифр Результати навчання 

Соціально-гуманітарна ерудованість 

РН1 Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин 

РН2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

РН3 Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

РН4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 

РН5 Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю 

РН6 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

Дослідницькі навички 

РН7 Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами 

РН8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин 

РН9 Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій 

Комунікація 

РН10 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи правничу термінологію 

РН11 Володіти базовими навичками риторики 

РН12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій 

РН14 Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

РН15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних 

РН16 Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними 

у професійній діяльності 

РН17 Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 

Праворозуміння 

РН18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи 

РН19 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права 

РН20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів 

Правозастосування 

РН21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки 

РН22 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях 

РН23 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях 
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5. ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

5.1. Блок 1 
Шифр 

комп. 

Шифр 

ВР 
Результати навчання 

ВК1.1 ВР1.1 

Знати й уміти використовувати та застосовувати у професійній діяльності 

теоретичні основи національного права, а також характеристику та зміст 

галузей, підгалузей, правових інститутів і норм 

ВК1.2 ВР1.2 

Усвідомлювати доктринальні засади міжнародного права, зміст основних 

міжнародно-правових інститутів, а також міжнародних стандартів прав 

людини й мати здатність до їх використання та застосування. 

ВК1.3 ВР1.3 
Розуміти предмет і характер професійної діяльності, природу етичних 

стандартів та діяти на їх основі 

ВК1.4 ВР1.4 
Мати здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності 

ВК1.5 ВР1.5 
Уміти здійснювати професійне та відповідальне тлумачення норм права для 

подальшого використання та застосування 

ВК1.6 ВР1.6 
Мати здатність здійснювати реалізацію норм матеріального і 

процесуального права 

ВК1.7 ВР1.7 

Мати навички продукування правових актів (локальної правотворчості), 

підготовку інноваційних проектів нормативно-правових актів для 

подальшого використання і застосування у професійній діяльності 

ВК1.8 ВР1.8 
Мати здатність до вивчення обставин справи, правової кваліфікації, 

прийняття юридичного рішення, виконання рішення 

ВК1.9 ВР1.9 

Мати навички консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації 

ВК1.10 ВР1.10 

Мати здатність до захисту прав, свобод і представництва законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, а також громадських організацій, держави й 

органів місцевого самоврядування 

 

5.2. Блок 2 
Шифр 

комп. 

Шифр 

ВР 
Результати навчання 

ВК2.1 ВР2.1 

Знати доктринальні засади національного права, а також характеристику 

елементів системи вітчизняного права й уміти використовувати та 

застосовувати їх на практиці 

ВК2.2 ВР2.2 

Мати навички збору й аналізу інформації з національних і міжнародних 

джерел, оцінки її достовірності, використання сучасних інформаційних 

технологій та баз даних 

ВК2.3 ВР2.3 
Уміти логічно, критично та системно аналізувати документи, розуміти їх 

правовий характер і значення для подальшого використання 

ВК2.4 ВР2.4 
Мати здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції, застосовувати юридичну аргументацію 

ВК2.5 ВР2.5 
Мати навички правоінтерпретаційної роботи для подальшого використання 

й застосування у професійній діяльності 

ВК2.6 ВР2.6 Уміти здійснювати правозастосовну роботу 

ВК2.7 ВР2.7 
Мати навички здійснювати правотворчу роботу, юридичне забезпечення 

дотримання процедури набрання правовим актом законної сили 
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Шифр 

комп. 

Шифр 

ВР 
Результати навчання 

ВК2.8 ВР2.8 

Уміти застосовувати знання у практичній діяльності при моделюванні 

правових ситуацій та мати навички реалізації норм матеріального і 

процесуального права 

ВК2.9 ВР2.9 

Мати здатність реалізовувати права і обов’язки фізичних та юридичних 

осіб, усвідомлювати цінності громадянського суспільства й необхідність 

його сталого розвитку, утвердження принципу верховенства права в 

Україні 

ВК2.10 ВР2.10 
Уміти застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях 

 

6. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Шифр 
Програмні результати 

навчання 
Найменування освітніх компонентів 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

Соціально-гуманітарна ерудованість 

РН1 Визначати переконливість 

аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов 

та обставин 

Логіка 

Латинська мова 

Основи римського приватного права  

Державне право зарубіжних країн  

Історія вчень про державу і право  

Трудове право 

Курсова робота з трудового права 

РН2 Здійснювати аналіз 

суспільних процесів у 

контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її 

розв’язання 

Ціннісні компетенції фахівця 

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві 

Історія держави та права зарубіжних країн 

Історія держави та права України 

Конституційне право та конституційний процес 

Теорія держави та права 

Основи римського приватного права 

Адміністративне право та адміністративний процес 

Порівняльне правознавство 

РН3  Проводити збір та 

інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел 

Ціннісні компетенції фахівця 

Право Європейського Союзу 

Цивільне право (загальна частина) 

Кримінальне право (загальна частина) 

Цивільне право (особлива частина) 

Кримінальне право (особлива частина) 

Екологічне право 

РН4 Формулювати власні 
обґрунтовані судження на 
основі аналізу відомої 
проблеми 

Трудове право 
Курсова робота з трудового права  
Ціннісні компетенції фахівця 
Право соціального забезпечення 
Муніципальне право  
Житлове право 
Сімейне право 

РН5 Давати короткий висновок 
щодо окремих фактичних 
обставин (даних) з 
достатньою обґрунтованістю 

Теорія держави та права 
Цивілізаційні процеси в українському суспільстві 
Конституційне право та конституційний процес 
Перша юридична практика  
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Шифр 
Програмні результати 

навчання 
Найменування освітніх компонентів 

Друга юридична практика  
Третя юридична практика 

РН6 Оцінювати недоліки і 
переваги аргументів, 
аналізуючи відому проблему 

Господарське право 
Господарське процесуальне право Теорія держави 
та права 
Порівняльне правознавство 

Дослідницькі навички 

РН7 Складати та узгоджувати 

план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали 

за визначеними джерелами 

Трудове право 

Курсова робота з трудового права 

Перша юридична практика 

Друга юридична практика 

Третя юридична практика 

РН8 Використовувати 

різноманітні інформаційні 

джерела для повного та 

всебічного встановлення 

певних обставин 

Теорія держави та права 

Конституційне право та конституційний процес 

Основи римського приватного права 

Цивільний процес 

Кримінальний процес 

Порівняльне правознавство 

РН9 Самостійно визначати ті 

обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих 

рекомендацій 

Курсова робота з цивільного права  

Криміналістика  
Муніципальне право  
Житлове право 
Сімейне право 

Комунікація 

РН10 Вільно спілкуватися 

державною та іноземною 

мовами як усно, так і 

письмово, правильно 

вживаючи правничу 

термінологію 

Українська мова 

Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

РН11 Володіти базовими 

навичками риторики 

Риторика 

Українська мова 

Латинська мова 

РН12 Доносити до респондента 

матеріал з певної 

проблематики доступно і 

зрозуміло 

Риторика 

Українська мова 

Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

Латинська мова 
РН13 Пояснювати характер певних 

подій та процесів з 
розумінням професійного та 
суспільного контексту 

Історія держави та права зарубіжних країн 
Історія держави та права України 
Конституційне право та конституційний процес 
Теорія держави та права 
Цивільне право (загальна частина) 
Право Європейського Союзу 
Освітнє право 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій 

РН14 Належно використовувати 

статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності 

Адміністративне право та адміністративний процес 
Муніципальне право  
Цивільний процес 

Кримінальний процес 

Господарське процесуальне право 
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Шифр 
Програмні результати 

навчання 
Найменування освітніх компонентів 

Інформаційне право 

РН15 Вільно використовувати для 

професійної діяльності 

доступні інформаційні 

технології і бази даних 

Криміналістика 
Муніципальне право 
Інформаційне право  

РН16 Демонструвати вміння 

користуватися 

комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній 

діяльності 

Інформаційне право  

Криміналістика 

РН17 Працювати в групі, 
формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи 

Організація судових та правоохоронних органів 
Перша юридична практика 
Друга юридична практика 
Третя юридична практика 
Освітнє право 
Криміналістика 
Трудове право 
Фізична культура і спорт 

Праворозуміння 

РН18 Виявляти знання і розуміння 
основних сучасних правових 
доктрин, цінностей та 
принципів функціонування 
національної правової 
системи 

Державне право зарубіжних країн 
Історія держави та права України 
Конституційне право та конституційний процес 
Теорія держави та права 
Право Європейського Союзу 
Основи римського приватного права 
Порівняльне правознавство 
Перша юридична практика 

РН19 Демонструвати необхідні 
знання та розуміння сутності 
та змісту основних правових 
інститутів і норм 
фундаментальних галузей 
права 

Екологічне право 
Цивільне право (загальна частина) 
Кримінальне право (загальна частина) 
Адміністративне право та адміністративний процес 
Цивільне право (особлива частина) 
Кримінальне право (особлива частина) 
Трудове право 
Право соціального забезпечення  
Господарське право  

РН20 Пояснювати природу та зміст 
основних правових явищ і 
процесів 

Трудове право 
Право соціального забезпечення 
Екологічне право 
Господарське право 
Друга юридична практика 

Правозастосування 

РН21 Застосовувати набуті знання 

у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові 

висновки 

Адміністративна відповідальність 

Цивільний процес 

Кримінальний процес 

Господарське процесуальне право  

Перша юридична практика 

Друга юридична практика 

Третя юридична практика 

РН22 Готувати проекти необхідних 

актів застосування права 

Адміністративна відповідальність 

Цивільний процес 
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Шифр 
Програмні результати 

навчання 
Найменування освітніх компонентів 

відповідно до правового 

висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях 

Кримінальний процес 

Господарське процесуальне право  

Третя юридична практика 

Трудове право 

Екологічне право 

Цивільне право (особлива частина) 

Кримінальне право (особлива частина) 

РН23 Надавати консультації щодо 

можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях 

Організація судових та правоохоронних органів 

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ВР1.n Блок 1 

ВР1.1 

Знати й уміти 

використовувати та 

застосовувати у професійній 

діяльності теоретичні основи 

національного права, а також 

характеристику та зміст 

галузей, підгалузей, правових 

інститутів і норм 

Перша клінічна практика 

Фінансове право 

Земельне право 

Виконавче право 

Податкове право 

Друга клінічна практика 

Міжнародне право 

Міжнародне приватне право 

Кримінологія 

Судова медицина та психіатрія  

Підприємницьке право 

Право власності 
ВР1.2 

Усвідомлювати доктринальні 

засади міжнародного права, 

зміст основних міжнародно-

правових інститутів, а також 

міжнародних стандартів прав 

людини й мати здатність до 

їх використання та 

застосування. 

ВР1.3 

Розуміти предмет і характер 

професійної діяльності, 

природу етичних стандартів 

та діяти на їх основі 

Перша клінічна практика  

Етика ділового спілкування  

Друга клінічна практика 

Міжнародне приватне право 

Адміністративна відповідальність 

ВР1.4 

Мати здатність до 

критичного та системного 

аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у 

професійній діяльності 

Земельне право 

Виконавче право 

Податкове право 

Друга клінічна практика 

Адміністративна відповідальність 

Кримінологія 

Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотаріат) 

Судова медицина та психіатрія 

Підприємницьке право 

Право власності 

Транспортне право 

Правова статистика 

ВР1.5 

Уміти здійснювати 

професійне та відповідальне 

тлумачення норм права для 

подальшого використання та 

застосування 

ВР1.6 

Мати здатність здійснювати 

реалізацію норм 

матеріального і 

Фінансове право 

Земельне право 

Виконавче право 
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Шифр 
Програмні результати 

навчання 
Найменування освітніх компонентів 

процесуального права Податкове право 

Друга клінічна практика 

Міжнародне право 

Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотаріат) 

Підприємницьке право 

Транспортне право 

ВР1.7 

Мати навички продукування 

правових актів (локальної 

правотворчості), підготовку 

інноваційних проектів 

нормативно-правових актів 

для подальшого 

використання і застосування 

у професійній діяльності 

ВР1.8 

Мати здатність до вивчення 

обставин справи, правової 

кваліфікації, прийняття 

юридичного рішення, 

виконання рішення 

Фінансове право 

Земельне право 

Виконавче право 

Податкове право 

Міжнародне право 

Міжнародне приватне право 

Кримінологія 

Судова медицина та психіатрія 

Підприємницьке право 

Право власності 

Транспортне право 

Правова статистика 

ВР1.9 

Мати навички 

консультування з правових 

питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно 

до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм 

щодо нерозголошення 

персональних даних та 

конфіденційної інформації 

Перша клінічна практика 

Риторика 

Етика ділового спілкування 

Міжнародне право 

ВР1.10 

Мати здатність до захисту 

прав, свобод і 

представництва законних 

інтересів фізичних та 

юридичних осіб, а також 

громадських організацій, 

держави й органів місцевого 

самоврядування 

Міжнародне приватне право  

Адміністративна відповідальність  

Кримінологія 

Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотаріат)  

Судова медицина та психіатрія  

Підприємницьке право 

Право власності 

Транспортне право 

ВР2.n Блок 2 

ВР2.1 

Знати доктринальні засади 

національного права, а також 

характеристику елементів 

системи вітчизняного права й 

уміти використовувати та 

застосовувати їх на практиці 

Митне право 

Конкурентне право  

Кооперативне право  

Кримінально-виконавче право  

Спадкове право 

Кримінальна правотворчість  

Договірне та зобов’язальне право  

Біржове право 

Інвестиційне право  
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Шифр 
Програмні результати 

навчання 
Найменування освітніх компонентів 

Судова експертологія 

ВР2.2 

Мати навички збору й аналізу 

інформації з національних і 

міжнародних джерел, оцінки 

її достовірності, 

використання сучасних 

інформаційних технологій та 

баз даних 

Складання процесуальних документів у цивільних 

справах  

Юридичний менеджмент  

Правові основи реєстрації актів цивільного стану 

Кримінальна правотворчість  

Професійні функції і задачі юриста (Складання 

процесуальних документів у кримінальних справах) 

Правопорушення у сфері господарської діяльності 

Судова експертологія 

ВР2.3 

Уміти логічно, критично та 

системно аналізувати 

документи, розуміти їх 

правовий характер і значення 

для подальшого 

використання 

Правові основи реєстрації актів цивільного стану 

Правопорушення у сфері господарської діяльності 

Професійні функції і задачі юриста (Складання 

процесуальних документів у кримінальних справах) 

Психологія 

Юридичний менеджмент 

ВР2.4 

Мати здатність аналізувати 

правові проблеми та 

формувати правові позиції, 

застосовувати юридичну 

аргументацію 

Професійні функції і задачі юриста (Складання 

процесуальних документів у кримінальних справах) 

Психологія 

Юридичний менеджмент 

ВР2.5 

Мати навички 

правоінтерпретаційної 

роботи для подальшого 

використання й застосування 

у професійній діяльності 

Біржове право 

Інвестиційне право 

Конкурентне право 

Кооперативне право 

Митне право 

Політологія 

Психологія 

Релігієзнавство 

Спадкове право 

Судова експертологія 

ВР2.6 

Уміти здійснювати 

правозастосовну роботу 

Кримінально-виконавче право  

Правопорушення у сфері господарської діяльності 

Професійні функції і задачі юриста (Складання 

процесуальних документів у кримінальних справах) 

Складання процесуальних документів у цивільних 

справах  

Судова експертологія 

Юридичний менеджмент 

ВР2.7 

Мати навички здійснювати 

правотворчу роботу, 

юридичне забезпечення 

дотримання процедури 

набрання правовим актом 

законної сили 

Біржове право 

Договірне та зобов'язальне право 

Інвестиційне право 

Конкурентне право 

Кооперативне право 

Митне право 

Спадкове право 

Судова експертологія 

ВР2.8 

Уміти застосовувати знання у 

практичній діяльності при 

моделюванні правових 

Договірне та зобов'язальне право 

Кримінальна правотворчість 

Кримінально-виконавче право  
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Шифр 
Програмні результати 

навчання 
Найменування освітніх компонентів 

ситуацій та мати навички 

реалізації норм матеріального 

і процесуального права 

Правові основи реєстрації актів цивільного стану 

Правопорушення у сфері господарської діяльності 

Професійні функції і задачі юриста (Складання 

процесуальних документів у кримінальних справах) 

Складання процесуальних документів у цивільних 

справах  

Юридичний менеджмент 

ВР2.9 

Мати здатність реалізовувати 

права і обов’язки фізичних та 

юридичних осіб, 

усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства й 

необхідність його сталого 

розвитку, утвердження 

принципу верховенства права 

в Україні 

Політологія 

Правові основи реєстрації актів цивільного стану 

Правопорушення у сфері господарської діяльності 

Професійні функції і задачі юриста (Складання 

процесуальних документів у кримінальних справах) 

Психологія 

Релігієзнавство 

Складання процесуальних документів у цивільних 

справах  

Спадкове право 

ВР2.10 

Уміти застосовувати знання в 

професійній діяльності у 

стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях 

Біржове право 

Договірне та зобов'язальне право 

Інвестиційне право 

Конкурентне право 

Кооперативне право 

Кримінально-виконавче право  

Митне право 

Спадкове право 

Судова експертологія 

 

7. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 
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Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практика, 

кваліфікаційна робота) 
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1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 179,0    

1.1 Цикл загальної підготовки (ЗП) 27,0    

З1 Українська мова 3,0 екзамен ФМК 2 

З2 
Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
3,0 диф.залік ІПТ 

4 

З3 

Іноземна мова професійного 

спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

6,0 екзамен ІнМов 

1,2,3,4 

З4 Фізична культура і спорт 6,0 диф.залік ФВС 1,2,3,4,5,6,7,8 

З5 Ціннісні компетенції фахівця 6,0 екзамен ФП 7,8 

З6 Цивільна безпека 3,0 екзамен ОП та ЦБ 14 
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Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практика, 

кваліфікаційна робота) 
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1.2 Цикл спеціальної підготовки 30,0    

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 57,0    

Б1 Інформаційне право 3,0 диф.залік ПП 1,2 

Б2 Латинська мова 3,0 диф.залік ЦГЕП 1,2 

Б3 Освітнє право 3,0 диф.залік ЦГЕП 1,2 

Б4 Теорія держави та права 6,0 екзамен ПП 1,2,3,4 

Б5 Логіка 3,0 диф.залік ФП 3 

Б6 Основи римського приватного права 3,0 диф.залік ЦГЕП 3,4 

Б7 Трудове право 5,5 екзамен ЦГЕП 5,6,7,8 

Б8 Курсова робота з трудового права 0,5 диф.залік ЦГЕП 8 

Б9 Цивільне право (загальна частина) 8,0 екзамен ЦГЕП 5,6,7,8 

Б10 
Адміністративне право та 

адміністративний процес 
6,0 екзамен ПП 

7,8,9,10 

Б11 Право соціального забезпечення 3,0 диф.залік ЦГЕП 7,8 

Б12 Цивільне право (особлива частина) 6,0 екзамен ЦГЕП 9,10,11,12 

Б13 Цивільний процес 7,0 екзамен ЦГЕП 9,10,11,12 

1.2.2 Фахові освітні компоненти за 

спеціальністю 

77,0 
  

 

Ф1 Державне право зарубіжних країн 3,0 диф.залік ПП 1,2 

Ф2 
Історія держави та права зарубіжних 

країн 
3,0 екзамен ІПТ 

1,2 

Ф3 Історія держави та права України 3,0 диф.залік ІПТ 1,2 

Ф4 
Конституційне право та конституційний 

процес 
6,0 екзамен ПП 

3,4 

Ф5 
Організація судових та правоохоронних 

органів 
3,0 екзамен ПП 

3,4 

Ф6 Історія вчень про державу та право 3,0 екзамен ФП 5 

Ф7 Муніципальне право 3,0 екзамен ПП 5,6 

Ф8 Порівняльне правознавство  3,0 диф.залік ПП 5,6 

Ф9 Право Європейського Союзу 3,0 екзамен ПП 5,6 

Ф10 Сімейне право 3,0 диф.залік ЦГЕП 5,6 

Ф11 Житлове право 3,0 диф.залік ЦГЕП 7,8 

Ф12 Кримінальне право (загальна частина) 8,0 екзамен ПП 7,8,9,10 

Ф13 Кримінальне право (особлива частина) 6,0 екзамен ПП 11,12,13,14 

Ф14 Кримінальний процес  6,0 екзамен ПП 11,12,13,14 

Ф15 Екологічне право 4,0 екзамен ЦГЕП 13,14 

Ф16 Господарське право  8,0 екзамен ЦГЕП 13,14,15,16 

Ф17 Господарське процесуальне право  4,0 диф.залік ЦГЕП 15,16 

Ф18 Криміналістика 5,0 екзамен ПП 15,16 

1.3 Практична підготовка за спеціальністю 

та атестація 

18,0 
 

  

П 01 Перша юридична практика 6,0 диф.залік ПП 4 
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П 02 Друга юридична практика 6,0 диф.залік ЦГЕП 8 

П 03 Третя юридична практика 6,0 диф.залік ПП 12 

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 61,0    

Блок 1 

В1.1 Перша клінічна практика 3,0 диф.залік ПП 5,6,7,8 

В1.2 Міжнародне право 4,0 екзамен ПП 9,10 

В1.3 Етика ділового спілкування 3,0 диф.залік ФП 9,10 

В1.4 Земельне право 3,0 диф.залік ЦГЕП 9,10 

В1.5 Друга клінічна практика 3,0 диф.залік ЦГЕП 9,10,11,12 

В1.6 Фінансове право 4,0 екзамен ЦГЕП 11,12 

В1.7 Міжнародне приватне право 3,0 диф.залік ПП 11,12 

В1.8 Виконавче право 3,0 диф.залік ПП 11,12 

В1.9 Податкове право 3,0 екзамен ЦГЕП 11,12 

В1.10 Риторика 3,0 диф.залік ФП 12 

В1.11 Кримінологія 3,0 диф.залік ПП 13,14 

В1.12 
Правоохоронне право (Суд. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат.) 
4,0 диф.залік 

ПП 13,14 

В1.13 Адміністративна відповідальність 4,0 диф.залік ПП 15,16 

В1.14 Підприємницьке право 4,0 екзамен ЦГЕП 15,16 

В1.15 Право власності 4,0 екзамен ЦГЕП 15,16 

В1.16 Правова статистика 3,0 диф.залік ПП 15,16 

В1.17 Судова медицина та психіатрія 4,0 диф.залік ПП 15,16 

В1.18 Транспортне право 4,0 диф.залік ЦГЕП 15,16 

Блок 2 

В2.1 Митне право 3,0 диф.залік ПП 5,6 

В2.2 Кооперативне право 3,0 диф.залік ЦГЕП 9,10 

В2.3 Релігієзнавство 3,0 диф.залік ФП 9,10 

В2.4 Спадкове право 3,0 диф.залік ЦГЕП 9,10 

В2.5 Юридичний менеджмент 4,0 екзамен ПП 9,10 

В2.6 Конкурентне право 3,0 екзамен ЦГЕП 11,12 

В2.7 Кримінально-виконавче право  3,0 диф.залік ПП 11,12 

В2.8 
Правові основи реєстрації актів 

цивільного стану 
3,0 диф.залік 

ЦГЕП 11,12 

В2.9 Психологія 3,0 диф.залік ФП 11,12 

В2.10 
Складання процесуальних документів у 

цивільних справах  
3,0 диф.залік 

ЦГЕП 11,12 

В2.11 Біржове право 4,0 екзамен ЦГЕП 13,14 

В2.12 

Професійні функції і задачі юриста 

(Складання процесуальних документів у 

кримінальних справах) 

4,0 диф.залік 

ПП 13,14 

В2.13 Політологія 3,0 диф.залік ІПТ 14 

В2.14 Договірне та зобов'язальне право 4,0 екзамен ЦГЕП 15,16 
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В2.15 Інвестиційне право 4,0 диф.залік ЦГЕП 15,16 

В2.16 Кримінальна правотворчість 4,0 диф.залік ПП 15,16 

В2.17 
Правопорушення у сфері господарської 

діяльності 
4,0 диф.залік 

ПП 15,16 

В2.18 Судова експертологія 3,0 диф.залік ПП 15,16 

Разом за обов’язковою та вибірковою 

частинами 

240,0 
 

    

 
Примітка: 

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ІнМов - іноземних мов; ІПТ - історії та 

політичної теорії; КФС - фізичного виховання та спорту; ОПЦБ - охорони праці та цивільної безпеки; ПП - 

публічного права; ФМК - філології та мовної комунікації; ФіП - філософії та педагогіки; ЦГЕП - цивільного, 

господарського та екологічного права. 

 

8. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

8.1. Освітні компоненти нормативної частини та блоку 1 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів 

Р
іч

н
и

й
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б
ся

г
, 

к
р

ед
и

т
и

 Кількість освітніх 

компонентів, що 

викладаються 

протягом 

ч в е р т і с е м е с т р у
 

н а в ч а л ь н о г о  р о к у
 

1 

1 
1 З3;З4;Б1;Б2; Б3;Б4;Ф1;Ф2; Ф3 

60 

9 
10 

16 
2 З1; З3;34;Б1;Б2; Б3;Б4;Ф1;Ф2; Ф3 10 

2 
3 Б5; З3;З4; Б4; Б6; Ф4; Ф5 7 

9 
4 З2; З3;З4; Б4; Б6; Ф4; Ф5; П01 8 

2 

3 
5 З4; Б7; Б9; Ф6; Ф7;Ф8; Ф9; Ф10; В1.1 

60 

9 
9 

16 
6 З4; Б7; Б9; Ф7;Ф8; Ф9; Ф10; В1.1 8 

4 
7 З4; З5; Б7; Б9; Б10; Б11;Ф11; В1.1 8 

11 
8 З4; З5; Б7; Б8; Б9;Б10;Б11; Ф11;Ф12;В1.1;П02; 11 

3 

5 9 Б12; Б13; Б10; Ф12; В1.2; В1.3; В1.4; В1.5;  

60 

8 
8 

16 
10 Б12; Б13; Б10; Ф12; В1.2; В1.3; В1.4; В1.5;  8 

6 11 Б12; Б13; Ф13; Ф14; В1.5; В1.6; В1.7;В1.8;В1.9 9 
11 

12 Б12;Б13;Ф13;Ф14;В1.5;В1.6;В1.7;1.8;В1.9;В1.10;П03 11 

4 

7 13 Ф13; Ф14; Ф15; Ф16; В1.11; В1.12;  

60 

6 
7 

15 
14 З6; Ф13; Ф14; Ф15; Ф16; В1.11; В1.12;  7 

8 15 Ф16;Ф17; Ф18; В1.13; В1.14;В1.15;В1.16;В1.17;В1.18 9 
9 

16 Ф16; Ф17;Ф18; В1.13; В1.14;В1.15;В1.16;В1.17;В1.18 9 
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8.2. Освітні компоненти нормативної частини та блоку 2 
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 Кількість освітніх 

компонентів, що 

викладаються 

протягом 

ч в е р т і с е м е с т р у
 

н а в ч а л ь н о г о  р о к у
 

1 

1 
1 З3;З4;Б1;Б2; Б3;Б4;Ф1;Ф2; Ф3 

60 

9 
10 

16 
2 З1; З3;34;Б1;Б2; Б3;Б4;Ф1;Ф2; Ф3 10 

2 
3 Б5; З3;З4; Б4; Б6; Ф4; Ф5 7 

9 
4 З2; З3;З4; Б4; Б6; Ф4; Ф5; П01 8 

2 

3 
5 З4; Б7; Б9; Ф6; Ф7;Ф8; Ф9; Ф10; В2.1; 

60 

9 
9 

15 
6 З4; Б7; Б9; Ф7;Ф8; Ф9; Ф10; В2.1; 8 

4 
7 З4; З5; Б7; Б9; Б10; Б11;Ф11;  7 

10 
8 З4; З5; Б7; Б8; Б9;Б10;Б11; Ф11;Ф12; П02; 10 

3 

5 9 Б12; Б13; Б10; Ф12; В2.2; В2.3; В2.4; В2.5; 

60 

8 
8 

16 
10 Б12; Б13; Б10; Ф12; В2.2; В2.3; В2.4; В2.5; 8 

6 11 Б12; Б13; Ф13; Ф14; В2.6; В2.7; В2.8; В2.9; В2.10; 9 
10 

12 Б12;Б13;Ф13;Ф14; В2.6; В2.7; В2.8; В2.9; В2.10;П03 10 

4 

7 13 Ф13; Ф14; Ф15; Ф16; В2.11; В2.12;  

60 

6 
8 

17 
14 З6; Ф13; Ф14; Ф15; Ф16; В2.11; В2.12; В2.13; 8 

8 15 Ф16;Ф17; Ф18; В2.14;В2.15;В2.16;В2.17;В2.18 8 
8 

16 Ф16; Ф17;Ф18; В2.14;В2.15;В2.16;В2.17;В2.18 8 
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Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому 

студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться в дію з 1-го 

вересня 2018 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до змін 

нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої 

освіти несуть завідувачі кафедр цивільного, господарського та екологічного права і 

публічного права. 
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