
 

3. Зміст підготовки фахівців 
 

Здійснений Вченою радою юридичного факультету та його відповідними кафедрами 
самоаналіз змісту підготовки фахівців та його відповідності чинним ліцензійним і 
акредитаційним нормативам дозволяє константувати наступне: 

3.1. Для випускників фахівців-правознавців на юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича зміст підготовки фахівців визначається освітньо-кваліфікаційними 
характеристиками, які є внутрівузівськими нормативними документами. У них 
відображено цілі вищої юридичної освіти та професійної підготовки, передбачено на основі 
чинних в Україні класифікаторів професій місце відповідних фахівців в структурі галузей 
економіки та суспільних відносин України і вимоги до їх компетентності, інші їх соціально 
важливі властивості та якості. ОКХ є своєрідними стандартами підготовки фахівців-
правників і виступають водночас певною складовою стандартів вищої освіти в цілому, у яких 
узагальнюються вимоги з боку споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ 
відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної 
діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку окремих замовників фахівців. Наявні на 
юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича ОКХ визначають кваліфікаційні вимоги до 
соціально-виробничої діяльності випускників факультету: з напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»; спеціальності 7.03040101 
«Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»; спеціальності 8.03040101 
«Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» та вимоги до властивостей і 
якостей особи, яка здобула відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. 

На юридичному факультеті є розроблені та апробовані, а також у належному порядку 
узгоджені та затверджені: ОКХ з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»; ОКХ зі 
спеціальності 7.03040101 «Правознавство»; ОКХ зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство». 

3.2. На юридичному факультеті розроблено та апробовано, у належному порядку 
узгоджено та затверджено освітньо-професійні програми з підготовки фахівця: ОПП з 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»; ОПП зі спеціальності 7.03040101 
«Правознавство»; ОПП зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство». 

Аналіз усіх трьох вище зазначених ОПП та перевірка їх дотримання кафедрами та 
викладачами факультету у безпосередньому здійсненні навчально-виховного процесу 
переконує, що дані освітньо-професійні програми насправді є нормативним документом 
юридичного факультету Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича, 
у якому визначається нормативний термін і безпосередній зміст навчання, форми державної 
атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освіти і професійної підготовки 
фахівців-правознавців  з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» та спеціальностей 
7.03040101 «Правознавство» і 8.03040101 «Правознавство». 

3.3. На юридичному факультеті наявні розроблені у відповідності з «Концепцією 
вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника (юриста) 
відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої (юридичної) професії на 
юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
та відповідного розвитку юридичного факультету», а також у відповідності з ОКХ і ОПП та 
затвердженні у належному порядку навчальні плани: напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство»; спеціальності 7.03040101 «Правознавство»; спеціальності 8.03040101 
«Правознавство». 

3.4. В ході самоаналізу встановлено, що на юридичному факультеті наявні усі робочі 
програми навчальних дисциплін напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»; 
спеціальності 7.03040101 «Правознавство»; спеціальності 8.03040101 «Правознавство». У 
робочих програмах навчальних дисциплін у належній мірі враховано вимоги ОКХ та ОПП 
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та вимоги «Концепції вдосконалення правничої 
(юридичної) освіти для фахової підготовки правника (юриста) відповідно до європейських 
стандартів вищої освіти та правничої (юридичної) професії на юридичному факультеті 



 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та відповідного розвитку 
юридичного факультету».  

3.5. В ході самоаналізу також встановлено стовідсоткову наявність на відповідних 
кафедрах планів лабораторних, практичних і семінарських занять, завдань для 
самостійної роботи студентів з: напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»; 
спеціальності 7.03040101 «Правознавство»; спеціальності 8.03040101 «Правознавство». 

Висновок: Проведений самоаналіз змісту підготовки фахівців дозволяє зробити 

висновок, що він  відповідає чинним ліцензійним та акредитаційним вимогам. 
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ВСТУП 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича є нормативним документом, в 
якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої 
освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей 
економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих 
властивостей та якостей. 

Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються 
вимоги з боку споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає 
соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної 
діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку окремих замовників фахівців. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика визначає кваліфікаційні вимоги до 
соціально-виробничої діяльності випускників Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та вимоги до властивостей та 
якостей особи, яка здобула певний освітній рівень даного фахового спрямування. 

Стандарт використовується під час: 
− визначення цілей освіти та професійної підготовки; 
− визначення первинних посад випускників юридичного факультету 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та умов їх 
використання; 

− розроблення та корегування складових Стандарту вищої освіти 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (нормативно-
варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців і 
засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми 
навчальних дисциплін); 

− визначення змісту навчання в системі перепідготовки і підвищення 
кваліфікації; 

− професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв 
професійного відбору; 

− прогнозування потреби у фахівцях напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», плануванні 
їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки 
фахівців; 

− розподілу та аналізу використання випускників Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича. 
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         Чинний від 30.08.2012 р. 

 
 

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Цей стандарт поширюється на Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича, де готують фахівців: 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, 
галузі знань: 0304 «Право», 
напряму підготовки: 6.030401 «Правознавство», 
освітнього рівня: базова вища освіта, 
кваліфікації: бакалавр права, 
з узагальненим об’єктом діяльності: діяльність у сфері права. 

 

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної 
діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами 



 

 

професійної діяльності бакалавра з права є: 
– діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша 

юридична діяльність, надання інших комерційних послуг  – К. 69.10;  
– консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22; 
– проведення розслідувань - К. 80.30; 
– управління у сферах фінансової та податкової діяльності – К. 84.11; 
– діяльність у сфері юстиції та правосуддя  – К. 84.23; 
– діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки - К. 84.24; 
– діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування – К. 84.30. 
 
Фахівець за кваліфікацією бакалавр права згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 здатний виконувати зазначену 
професійну роботу і може займати наступні первинні посади: 

Код КП 
Код 

ЗКППТР 
Професійна назва роботи 

3432  

Відповідальний секретар колегії судової; 
державний виконавець; конторський (офісний) 
службовець (недержавні установи 
юриспруденції); конторський (офісний) 
службовець (страхування); секретар судового 
засідання; секретар суду. 

3432 24673 Секретар колегії судової. 
3432 24890 Судовий виконавець. 
3432 24893 Судовий розпорядник. 

3435.1  Організатори діловодства (державні установи). 

3435.2  
Організатори діловодства (види економічної 
діяльності). 

3435.3  Організатори діловодства (система судочинства). 

3436.9  
Помічник адвоката;  помічник нотаріуса; 
помічник нотаріуса державного; помічник судді; 
помічник юриста. 

3450  Помічник приватного детектива. 

3451  
Дізнавач; дільничний інспектор міліції; інспектор 
(органи внутрішніх справ); інспектор з дізнання; 
оперуповноважений. 

3452  

Відповідальний (старший) по корпусу 
(корпусному відділенню) (пенітенціарна 
система); інспектор (пенітенціарна система) (з 
дипломом бакалавра); інструктор з професійної 
підготовки (пенітенціарна система). 

 



 

 

Цей стандарт установлює: 
– професійне призначення та умови використання випускників юридичного 

факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр», у вигляді  переліку первинних посад, виробничих функцій і 
типових задач діяльності; 

– освітні і кваліфікаційні вимоги до випускників Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича у вигляді переліку здатностей та умінь 
вирішувати задачі діяльності, вимоги до атестації якості освіти та 
професійної підготовки випускників; 

– відповідальність за якість освіти та професійної підготовки. 
 
Стандарт є обов’язковим для Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича та його відокремлених структурних 
підрозділів, що готують фахівців даного профілю. Стандарт є обов’язковим 
для цілей ліцензування та акредитації Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича. 

 
Основними користувачами стандарту є: 

– науково-педагогічні працівники Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича; 

– студенти, які відповідальні за ефективну реалізацію своєї навчальної 
діяльності; 

– керівництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 
яке відповідає за якість підготовки;  

– особи, що проходять атестацію після закінчення навчання в Чернівецькому 
національному університеті ім. Ю. Федьковича; 

– фахівці, що проходять сертифікацію. 
 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
• Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ «Про вищу освіту»; 
• Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 «Про 

перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»;  

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 787 «Про перелік 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і 
магістра»;  

• Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної 
діяльності» ДК 009:2010; 

• Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010; 



 

 

• Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві 
випуски; 

• Комплекс нормативних документів для розробки складових системи 
стандартів вищої освіти: Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 
31.07.1998 р. № 285; 

• Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи 
стандартів вищої освіти: додаток до листа МОН України від 31.07.2008 р. № 
1/9-484; 

• Наказ МОНмолодьспорту України №1377 від 29.11.2011 р. «Про ліцензійні 
вимоги до підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у 
вищих навчальних закладах – додаток С5; 

• Наказ МОНмолодьспорту України №689 від 13.06.2012 р. «Про 
затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу». 

 
3. ВИЗНАЧЕННЯ 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що 
подані у Комплексі нормативних документів для розроблення складових 
системи стандартів вищої освіти (Додаток до листа МОН України від 
31.07.2008 р. № 1/9484), а також визначення, які формулюють: 

− The Bologna Declaration on the European space for Higher education an 
explanation; 

− Міжнародна Стандартна Класифікація Занять (ISCO – 88: International 
Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva); 

− Міжнародна класифікація занять для країн – членів ЕС (ISCO – 88 
(COM); 

− Класифікатор видів економічної діяльності Статистичної Комісії 
Європейського Союзу (NACE); 

− Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної 
діяльності Організації Об’єднаних Націй (ISIC); 

− Конвенція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському 
регіоні: Рада Європи та ЮНЕСКО. – Лісабон, 1997; 

− Стислі описувачі рівнів Європейської кваліфікаційної рамки та 
Дублінських дескрипторів (Towards a european qualifications framework 
for lifelong learning – ANNEX 3 Complementarity, Dublin descriptors and 
EQF descriptors – Commission of the european communities, Brussels, 
8.7.2005, SEC(2005) 957, Commission Staff W orking Document, 2005). 

 
У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні 

визначення, що подані у комплексі нормативних документів: 



 

 

Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладові певного 
типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та 
кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до 
державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-
технічного забезпечення. 

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні 
заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти 
вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, 
спеціальністю. 

Вид діяльності (людини) - характеристика діяльності залежно від способів і 
форм її здійснення. 

Виробнича функція (трудова, службова) - сукупність обов'язків, що виконує 
фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою 
інструкцією або кваліфікаційною характеристикою. 

Розрізняють такі виробничі функції: 
- Дослідницька - функція спрямована на збір, обробку, аналіз і 

систематизацію науково-технічної інформації з напрямку роботи. 
- Проектувальна - функція спрямована на здійснення цілеспрямованої 

послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка 
документації, яка необхідна для втілення та використання об'єктів та процесів. 

- Організаційна - функція спрямована на упорядкування структури й 
взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а 
також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим 
процесом організації діяльності можна вважати планування - часове 
впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх, послідовності, 
тривалості та строків виконання). 

- Управлінська - функція спрямована на досягнення поставленої мети, 
забезпечення сталого функціонування і розвитку систем завдяки 
інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через 
зворотні зв'язки, до об'єкта управління - у вигляді директивних рішень). 

- Технологічна - функція спрямована на втілення поставленої мети за 
відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент 
(ланка) певної технології. 

- Контрольна - функція спрямована на здійснення контролю в межах своєї 
професійної діяльності в обсязі посадових обов'язків. 

- Прогностична - функція, яка дозволяє на основі аналізу здійснювати 
прогнозування в професійній діяльності. 

- Технічна - функція спрямована на виконання технічних робіт в 
професійній діяльності. 

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому 
навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого 
процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній 



 

 

середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками 
державної атестації; 

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який 
заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до 
наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними 
освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, 
виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, 
здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює 
наукову та науково-технічну діяльність. 

Галузь знань - група напрямів підготовки, споріднених за ознакою 
спільності узагальнених структур діяльності. 

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного 
контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, 
які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та 
виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій. 

Дія - одиниця діяльності, що не розкладається на більш прості, в наслідок 
якої досягається конкретна усвідомлена мета. 

Задача діяльності - потреба, що виникає в певних умовах і може бути 
задоволена в результаті визначеної структури діяльності, до якої належить: 

Є три види задач діяльності: 
- професійні задачі - задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані на 

виконання завдання (завдань), що поставлено(і) перед фахівцем як 
професіоналом; 

- соціально-виробничі задачі - задачі діяльності, що пов'язані з діяльністю 
фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі (наприклад, 
інтерактивне та комунікативне спілкування тощо); 

- соціально-побутові задачі - задачі діяльності, що виникають у 
повсякденному житті і пов'язані з домашнім господарством, відпочинком, 
родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть 
впливати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих 
задач. 

Здатність - властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що-
небудь, поводити себе певним чином; в тому числі психічний та фізичний стан 
індивіда, в якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної 
діяльності. 

Здібність - природній нахил до чого-небудь, талант; в тому числі 
особливості індивіда, що є суб'єктивними умовами успішного здійснення 
певного виду продуктивної діяльності. 

Зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система 
знань, умінь і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в 
процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, 
техніки, технології, культури та мистецтва. 



 

 

Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння 
якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. 
Зміст навчання поділяється на: 

- нормативну частину змісту навчання - обов'язковий для засвоєння зміст 
навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики як змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а 
також форм державної атестації; 

- вибіркову частину змісту навчання - рекомендований для засвоєння зміст 
навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм 
атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, 
регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з 
урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних закладів. 

Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднані за ознакою 
відповідності певному навчальному об'єктові. 

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною 
практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання 
- категорія, яка віддзеркалює зв'язок між пізнавальною й практичною 
діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та 
образів, орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання 
можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь 
виконувати відповідні розумові або фізичні дії. 

Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм 
діяльності особи, основа її освіти та професійної підготовки. Фундаментальні 
знання формують здатність особи опановувати нові знання, орієнтуватися у 
проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що прогнозуються. 
Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях: напрями підготовки до 
певної галузі освіти; спеціальності до напряму підготовки; спеціалізації 
спеціальності до спеціальності. 

Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної 
роботи. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний 
рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та 
складності професійних завдань та обов'язків. У документах про освіту, чи 
інших документах про професійну підготовку, кваліфікація визначається через 
професійну назву роботи за класифікацією професії. 

Клас задачі діяльності - ознака рівня складності задач діяльності, що 
вирішуються фахівцем. Усі задачі діяльності розподіляються на три класи: 
стереотипні задачі діяльності - передбачають діяльність відповідно до заданого 
алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, раніше 
відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів 
оперативної та раніше засвоєної інформації; діагностичні задачі діяльності - 
передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить 



 

 

процедуру часткового конструювання рішення із застосування раніше 
відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів 
оперативної та раніше засвоєної інформації; евристичні задачі діяльності - 
передбачають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру 
конструювання раніше не відомих рішень і потребує використання великих 
масивів оперативної та раніше засвоєної інформації. 

Компетентність - інтегрована характеристика якостей особистості, 
результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних 
професійних та соціально-особистістних предметних областях (компетенціях), 
який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді 
діяльності. 

Компетенція - включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної 
області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне 
застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як 
невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному 
контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в якій він 
проявляє готовність до виконання діяльності. 

Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює третя 
сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника 
вищого навчального закладу, та їх порівняння з установленими вимогами й 
визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти. 

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) - обсяг 
навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами 
окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм 
засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та 
контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин 
аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень). 

Кредит ECTS (заліковий кредит) - одиниця Європейської кредитно-
трансферної та акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає 
навчальне навантаження необхідне для засвоєння змістових модулів 

Ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального 
закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов'язану із здобуттям 
вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а 
також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та 
матеріально-технічного забезпечення. 

Навичка - уміння, що внаслідок численних повторень стають 
автоматичними і виконуються без свідомого контролю. 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно 
адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи 
тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із 
визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної 
сукупності умінь і навичок. 



 

 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної 
інформації, що зберігає властивості навчального об'єкта. 

Навчальний об'єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має 
самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією 
у процесі розумової діяльності. 

Навчальний план - складова стандартів вищої освіти вищих навчальних 
закладів, яка розробляється на основі освітньо-професійної програми та 
структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, 
перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін (практик), види 
навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення 
підсумкового контролю. 

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті - група 
спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки. 

Норматив - розрахункова величина витрат освітянських ресурсів, що 
характеризує оптимальний стан освітянського процесу. 

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) 
формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин 
змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти. 

Об'єкт діяльності - процеси, або(та) явища, або(та) матеріальні об'єкти, на 
які спрямована діяльність суб'єкта діяльності (наприклад, двигун внутрішнього 
згоряння, організаційно-економічна система, технологія галузі тощо). 
Узагальнений об'єкт діяльності фахівця з вищою освітою - загальна назва 
природних чи штучних систем, на зміну властивостей яких спрямована 
діяльність суб'єкта. Певні етапи циклу існування систем (об'єктів діяльності) 
визначають типи діяльності фахівців. 

Орієнтовна основа дії - система уявлень людини про мету, план та засоби 
виконання дії. 

Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками 
ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття 
кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню; 

Освітні рівні: Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, 
який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають 
розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Базова вища освіта - 
освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її 
інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра. Повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який 
характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають 
розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. 



 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - освітньо-кваліфікаційний 
рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня 
сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність 
виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності 

Освітньо-кваліфікаційні рівні: Молодший спеціаліст - освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної 
середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, 
достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної 
діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 
діяльності. Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому 
професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може 
присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 
відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка 
робітників високого рівня кваліфікації. Особи, які мають базову загальну 
середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною 
програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну 
середню освіту. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, 
яка на основі повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти 
здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо 
узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та 
обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для 
первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих 
навчальних закладах другого - четвертого рівнів акредитації припинили 
подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із 
спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або 
іншому акредитованому вищому навчальному закладі. Спеціаліст - освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння 
та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня 
професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 
економічної діяльності. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти 
особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну 
вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних 
завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної 
діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 
діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може 
здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Особи, які 
в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра 



 

 

припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою 
здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або 
спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому 
навчальному закладі. 

Освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття 
вищої освіти, з видачею відповідного документа. 

Первинна посада - посада, що не потребує від випускників навчального 
закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності. 

Показник якості вищої освіти - кількісна характеристика якості 
особистості випускника вищого навчального закладу, що розглядається 
стосовно до певних умов його навчання та сфери майбутньої соціальної 
діяльності. 

Професія - набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу 
основних завдань та обов'язків, що виконуються чи мають бути виконані 
працівником. Професія вимагає від працівника визначеного кола знань та умінь. 

Професійна підготовка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом 
підготовки або спеціальністю. 

Рівень професійної діяльності - характеристика професійної діяльності за 
ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), що 
виконує працівник. У сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності: 
стереотипний рівень (рівень використання) - уміння використовувати 
налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час виконання конкретних задач 
діяльності, та знання призначення об'єкта і його основних (характерних) 
властивостей; операторський рівень - уміння готувати (налагоджувати) систему 
і керувати нею під час виконання конкретних задач діяльності та знання 
принципу (основних особливостей) побудови й принципу дії системи на 
структурно-функціональному рівні; експлуатаційний рівень - уміння під час 
виконання конкретних задач діяльності тестувати та аналізувати роботу системи 
з метою виявлення та усунення пошкоджень і знання методів аналізу 
функціонування системи та методів аналізу, пошуку та усунення пошкоджень; 
технологічний рівень - уміння під час виконання конкретних задач діяльності 
здійснювати розробку систем, що відповідають заданим характеристикам 
(властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем та 
способів їх моделювання; дослідницький рівень - уміння проводити 
дослідження систем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, 
уміння вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно 
вирішувати задачі діяльності, знання методики дослідження систем та методів 
оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач 
діяльності. 

Рівень якості вищої освіти - відносна характеристика якості вищої освіти, 
що ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі 
діагностичних іспитів випускників вищого навчального закладу, із 



 

 

критеріально-орієнтованим еталоном, що репрезентується стандартом вищої 
освіти. 

Робота - певні завдання та обов'язки, які виконуються чи мають бути 
виконані однією особою (працівником). Робота є статистичною одиницею, що 
класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання. 

Сертифікація фахівця - процедура визначення відповідності професійно 
важливих властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у 
нормативних документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації. 

Система вищої освіти - це сукупність взаємодіючих: послідовних 
стандартів вищої освіти; вищих навчальних закладів усіх форм власності; інших 
юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; органів, які 
здійснюють управління у галузі вищої освіти. 

Спеціальність - категорія, що характеризує: у сфері праці - особливості 
спрямованості й специфіку роботи в межах професії (зміст задач професійної 
діяльності, що відповідають кваліфікації); у сфері освіти - спрямованість і зміст 
навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об'єкт 
діяльності або виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, 
насамперед, вид його діяльності й сферу застосування його праці). 
Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням наявної у сфері праці 
спеціальності (кваліфікації). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або 
спеціаліста, або магістра передбачає вивчення узагальненого об'єкта діяльності 
фахівця, виробничих функцій та типових складових структури професійної 
діяльності таких, що задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності. 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста передбачає вивчення виробничих функцій та типових складових 
структури професійної діяльності. 

Спеціалізація за спеціальністю - категорія, що характеризує відмінності 
окремих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, 
або(та) умов діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з 
необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи 
устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами 
і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та 
обов'язків. 

Стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти) - сукупність 
норм, що визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики 
якості вищої освіти та нормативний термін навчання. Стандарти вищої освіти є 
основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян 
незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг 
стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих 
навчальних закладів. 



 

 

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої 
освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих 
навчальних закладів. 

Структурно-логічна схема підготовки - наукове й методичне 
обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 
Структурно-логічна схема підготовки надається у вигляді мережі 
міждисциплінарних зв'язків за напрямом підготовки або спеціальністю і діє на 
протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної програми 
підготовки. 

Тест - стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для 
встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У 
психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 

Тести критеріально-орієнтовані - типи тестів, що призначені для 
визначення рівня індивідуальних досягнень щодо певного критерію на основі 
логіко-функціонального аналізу змісту завдань. Як критерій (або об'єктивний 
еталон)., звичайно, розглядаються конкретні знання, уміння, навички, що 
необхідні для успішного виконання тієї чи іншої задачі діяльності. 

Тест ситуаційний - критеріально-орієнтований тест досягнень, який 
складається з цілеспрямованого набору тестових завдань, призначених для 
оцінювання рівня сформованості знань щодо орієнтовних основ дій, які є 
адекватними діяльності вирішення проблемних ситуацій, що властиві майбутній 
діяльності (соціальній, виробничій) випускників вищих навчальних закладів. 

Технологія навчання - сукупність форм, методів, прийомів та засобів 
передавання соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання. 

Технологія освіти - процес та результат створення (проектування) 
адекватної потребам і можливостям особи та суспільства системи соціалізації, 
особистісного та професійного розвитку людини в закладі освіти, що 
складається з спеціальним чином сконструйованих відповідно до заданої мети 
методологічних, дидактичних, психологічних, інтелектуальних, інформаційних 
та практичних дій, операцій, прийомів, кроків, які гарантують досягнення цілей, 
що визначені учасниками освітянського процесу, та свободу їх усвідомленого 
вибору. 

Тип діяльності - характеристика професійної діяльності залежно від 
способів і форм її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об'єктом 
діяльності - системою, що характеризується однаковою узагальненою метою 
(продуктом) діяльності. 

Типова задача діяльності - узагальнена задача діяльності, що є 
характерною для більшості виробничих або соціальних ситуацій і не містить 
конкретних даних, а отже, не має конкретного вирішення (можуть бути 
визначені тільки шляхи вирішення). 

Уміння - здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань 
та навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції. 



 

 

Уміння поділяються за видами. Предметно-практичні - уміння виконувати дії 
щодо переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у 
регулюванні предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що 
відображають просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують 
керування робочими рухами відповідно до властивостей об'єкта та завдань 
діяльності. Предметно-розумові - уміння щодо виконання операцій з 
розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи 
уявлень і здатність до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, 
узагальнення, порівняння тощо). Знаково-практичні - уміння щодо виконання 
операцій зі знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, 
прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв тощо. Знаково-

розумові - уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками та знаковими 
системами. Наприклад, дії, що є необхідні для виконання логічних та 
розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в 
узагальненому вигляді. 

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної 
підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за 
ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного 
напряму. 

Якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що 
відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну 
спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і 
матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 

. 
4. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв: 

а) види типових задач 

діяльності: 
ПФ - професійна, 
СВ - соціально-виробнича, 

СП - соціально-побутова; 

 

б) класи задач діяльності: 
С - стереотипна, 
Д - діагностична, 
Е - евристична; 

в) види уміння: 
ПП - предметно-практичне, 
ПР - предметно-розумове, 
ЗП - знаково-практичне, 
ЗР - знаково-розумове; 

г) рівні сформованості уміння: 
О - здатність виконувати дію, спираючись на 

матеріальні носії інформації щодо неї, 
Р - здатність виконувати дію, спираючись на 

постійний розумовий контроль без допомоги 
матеріальних носіїв інформації,  

Н - здатність виконувати дію автоматично, на 

рівні навички; 

д) компетенції:  



 

 

КСО- соціально-особистісні, 
КЗН – загальнонаукові, 
КІ – інструментальні, 
КЗП – загально-професійні, 
КСП – спеціалізовано-професійні. 

 
 

5. КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ЗАДАЧ  

СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ  

І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ЗАДАЧ ТА УМІННЯ,  

ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ЦИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

5.1. Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича як соціальних особистостей 

подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і 

задач соціальної діяльності, інструментальних, загальнонаукових і професійних 

компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій, 

визначені у таблиці Додатку А. 

5.2. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича готує 

випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і 

задачі діяльності за умови оволодіння системою умінь і компетенцій, що 

визначені у таблиці Додатка В.
 

 

Примітка. У таблиці Додатка Б абревіатури компетенцій та шифри умінь 

наведені за структурами: 

 

Шифр компетенції 

  -------------------- 

|              |       номер компетенції 

|              ------------------------------------- 

|                      абревіатура компетенції 

---------------------------------------------------- 

Шифр уміння 

|КХХ-Х    |ХХ  |Х  |ХХ   номер уміння, наскрізний для даної 

|         |    |   |     компетенції 

|         |    |   ----------------------------------------------- 

|         |    |         рівень сформованості уміння 

|         |    --------------------------------------------------- 

|         |              вид уміння 



 

 

|         -------------------------------------------------------- 

|                        шифр компетенції 

------------------------------------------------------------------ 

6. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
6.1. Відповідно до посад, що можуть займати випускники Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича, вони придатні до виконання 
виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної 
функції задач професійної діяльності. Кожній типовій задачі відповідає 
компетенція, яка формується системою умінь щодо вирішення цієї задачі 
діяльності. 

6.2. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 
забезпечує опанування (досягнення) випускниками системи умінь і набуття 
відповідних компетенцій, які дозволять вирішувати типові задачі діяльності під 
час здійснення певних виробничих функцій, що визначені у таблиці Додатка Б 

 

Примітка. У графі 3 і графі 5 таблиці Додатка Б шифри типових задач 

діяльності та умінь наведені за структурами: 

 

Шифр типової задачі діяльності 

|ХХ  |ХХ  |Х                 |ХХ   номер задачі, наскрізний для 

|    |    |                  |     даної виробничої функції 

|    |    |                  ------------------------------------- 

|    |    |                        клас типової задачі діяльності 

|    |    -------------------------------------------------------- 

|    |                             вид типової задачі діяльності 

|    ------------------------------------------------------------- 

|                                  Номер виробничої функції 

------------------------------------------------------------------ 

Шифр уміння 

|ХХ.Х.ХХ  |ХХ  |Х  |ХХ   номер уміння задачі, наскрізний для 

|         |    |   |     даної виробничої функції 

|         |    |   ----------------------------------------------- 

|         |    |         рівень сформованості уміння 

|         |    --------------------------------------------------- 

|         |              вид уміння 

|         -------------------------------------------------------- 

|                        шифр типової задачі діяльності 

------------------------------------------------------------------. 
 

7. ПОПЕРЕДНІЙ ОСВІТНІЙ АБО (ТА) ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ 



 

 

РІВЕНЬ І ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ 
7.1. Попередній рівень освіти або (та) професійної підготовки: повна 

загальна середня освіта або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста. 

7.2. Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або (та) 
професійну підготовку встановленого зразка (свідоцтво про повну загальну 
середню освіту або диплом молодшого спеціаліста) 
 

8. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ  
У ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

8.1. Державна атестація осіб, які навчаються на юридичному факультеті, 
проводиться на підставі аналізу успішності навчання, оцінювання якості 
вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня 
сформованості здатностей вирішувати задачі діяльності, які можуть виникнути. 

8.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється в СВО ЧНУ-
12 «Стандарт вищої освіти Чернівецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича. Освітньо-професійна програма». 

8.3. Атестація якості підготовки бакалавра з права щодо становлення 
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється 
Державною екзаменаційною комісією, затвердженою Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України, після виконання студентами у повному обсязі 
навчального плану. 

8.4. Атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, 
умінь і навиків випускників, передбачених даною освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою, з використанням загальнодержавних методів комплексної 
діагностики  (державного екзамену та захисту бакалаврської роботи). 

8.5. Кваліфікацію «Бакалавр права» присвоює Державна екзаменаційна 
комісія. 

 
9. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ  
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Особливі вимоги щодо освітньої та професійної підготовки випускників 
юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича визначаються Законами України «Про прокуратуру», «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про судоустрій та статус суддів», «Про 
міліцію», «Про службу безпеки України», «Про державну виконавчу службу». 

 
Додаток А

 

Таблиця  
СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ,  

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ТА ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 
 



 

 

Компетенція 
Шифр  

компетенції 
1 2 

Формування світогляду, адекватного сприйняття 
сучасних проблем розвитку суспільства, людського 
буття, духовної культури, креативності, толерантності, 
здатності до критики та самокритики 

КСО 

Постійне підвищення наукового рівня, розвиток 
загальнонаукового мислення, розширення знань з 
психології педагогіки, філософії і їх використання в 
професійній діяльності 

КЗН 

Організація особистої діяльності як складової 
колективної діяльності, здатність до письмової й усної 
комунікації рідною мовою 

КІ 

Формування здатності до безперервної професійної 
освіти, оволодіння методами спостереження та опису 

КЗП 

Постійне удосконалення спеціально-професійних навиків 
інноваційного характеру 

КСП 

 

 



 

 

Додаток Б 
 

Таблиця 
ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ, УМІННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ,  

ЯКИМИ ПОВИННІ ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИКИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (БАКАЛАВР) 
 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

Правозастосовн
а (застосування 

норм 
матеріального і 
процесуального 

права) 

1.1. Вивчення 
обставин справи; 
правова 
кваліфікація; 
прийняття 
юридичного 
рішення; 
виконання рішення 

ПФ.Д.01 1.1.1. Тлумачити і правильно застосовувати 
норми матеріального та процесуального 
права; 
1.1.2. Вивчати, аналізувати й оцінювати 
обставини справи; 
1.1.3. Здійснювати правильну юридичну 
класифікацію; 
1.1.4. Відповідно чинного законодавства 
виносити рішення по юридичній справі; 
1.1.5. Здійснювати процесуально-
документальне оформлення результатів 
розгляду юридичної справи, іншої 
юридичної документації; 
1.1.6. Вести юридичну статистику, 
здійснювати аналіз статистичних даних. 

ПФ.Д.01.ПР.Н.01 
 
 

ПФ.Д.01.ПР.Р.02 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.03 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.04 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.05 
 
 
 

ПФ.Д.01.ЗП.Р.06 

КСП5 

1.2. Запобігання 
правопорушенням 

ПФ.Д.02 1.2.1. Здійснювати заходи щодо усунення 
умов і причин юридичних деліктів у межах 
професійних обов’язків; 
1.2.2. Розробляти та формувати пропозиції 
щодо усунення недоліків у правовому 
забезпеченні діяльності юридичних, 
фізичних осіб, об’єднань громадян тощо. 

ПФ.Д.02.ЗП.0.01 
 
 

ПФ.Д.02.ЗП.Р.02 

Наглядова 
(контроль  

законності) 

1.1. Здійснення 
контролю 
юридичних рішень, 
їх реалізації 

СВ.С.01 1.1.1. Здійснення контролю за відповідністю 
юридичних рішень чинному законодавству; 
1.1.2. Здійснювати повноваження відповідно 
до компетенції; 

СВ.С.01.ПП.Р.01 
 

СВ.С.01.ЗР.Р.02  
 

КЗП4 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

1.1.3. Здійснювати контроль за реалізацією 
юридичних рішень; 
1.1.4. Використовувати стандартні форми та 
методи контролю; 
1.1.5. Застосовувати визначені юридичні 
процедури контролю. 

СВ.С.01.ПП.Р.03 
 

СВ.С.01.ПП.Р.04 
 

СВ.С.01.ПП.Р.05 

1.2. Здійснення 
контролю за 
законністю 
діяльності 
громадян, 
юридичних осіб, 
об’єднань громадян 
та організацій 

СВ.С.02 1.2.1. Визначати межі правосуб’єктності 
юридичних і фізичних осіб, об’єднань, 
громадських організацій у конкретних 
правовідносинах; 
1.2.2. Здійснювати заходи контролю 
відповідно до компетенції; 
1.2.3. Розробляти пропозиції щодо усунення 
недоліків у правовому  забезпеченні 
діяльності установ, підприємств, 
організацій; 
1.2.4. Забезпечувати реалізацію Конституції 
та законів України у випадку посягань на 
права і свободи, честь і гідність громадян, 
права держави, права юридичних осіб, 
об’єднань громадян тощо 

СВ.С.02.ПР.Р.01 
 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.02 
 

СВ.С.02.ПП.Р.03 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.04 

Установча 
(утворення 

органів 
державної влади 

і місцевого 
самоврядування; 

реєстрація 
юридичних 

станів, прав і 
фактів) 

1.1. Вирішення 
оперативних 
завдань організації 
підготовки і 
проведення виборів 
народних депутатів 
України, 
Президента 
України, органів 
місцевого 
самоврядування, 

СВ.С.01 1.1.1. Здійснювати оперативні  
організаційно-правові заходи щодо 
забезпечення виборчого процесу; 
1.1.2. Проводити оцінку легітимності  
юридичних процедур виборчого процесу; 
1.1.3 Сприяти  реалізації правосуб’єктності 
учасників виборчого процесу щодо 
повноважень. 

СВ.С.01.ПП.0.01 
 
 

СВ.С.01.ПП.0.02 
 

СВ.С.01.ПП.Р.03 

КСП5 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

сільських, 
селищних і міських 
голів 
1.2. Легалізація 
суб’єктів права; 
посвідчення 
правового стану, 
прав і фактів 

СВ.С.02 1.2.1. Здійснювати легалізацію  суб’єктів 
господарської та підприємницької 
діяльності, підприємств, установ 
організацій, громадських і благодійних 
організацій тощо; 
1.2.2. Здійснювати юридичне оформлення 
суб’єктивних прав і фактів; 
1.2.3. Посвідчувати акти громадянського 
стану. 

СВ.С.02.ПП.Р.01 
 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.02 
 

СВ.С.02.ПП.Р.03 

Правотворча 
(локальна 

правотворчість) 

1.1. Здійснення 
прийняття 
нормативного акта; 
забезпечення 
дотримання 
процедури набрання 
нормативним актом 
чинності 

ПФ.Д.01 1.1.1. Використовуючи стандартні методи, 
здійснювати аналіз стану, системи  
локальних нормативних актів; 
1.1.2. На основі даних статистичної 
звітності, бухгалтерського обліку та аналізу 
стану локальної правотворчості оцінювати 
ефективність локальних нормативних актів;  
1.1.3. Складати проекти  локальних 
нормативних актів відповідно до визначених 
засад регулювання;  
1.1.4. Проведення експертизи локального 
нормативного акта;  
1.1.5. Організаційно-технічний супровід 
погодження проекту локального 
нормативного акта та набрання локальними 
нормативними актами юридичної сили 
нормативного акта;  
1.1.6. Здійснювати систематизацію  
локальних нормативних актів. 

ПФ.Д.01.ЗР.0.01 
 
 

ПФ.Д.01.ЗП.0.02 
 
 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.03 
 
 

ПФ.Д.01.ПП.0.04 
 

ПФ.Д.01.ЗР.Р.05 
 
 
 

ПФ.Д.01.ЗР.Р.06 

КСП5 

Надання 1.1. Сприяння СВ.С.01 1.1.1. Давати консультації та роз’яснення з СВ.С.01.ПР.Р.01 КСП5 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

правових 
послуг 

(надання 
адвокатських і 
нотаріальних 

послуг) 

захисту прав і 
свобод та 
представництво 
законних інтересів 
фізичних та 
юридичних осіб 

юридичних питань відповідно до 
компетенції; 
1.1.2. Складати проекти заяв, скарг та інших 
документів правового характеру. 

 
 

СВ.С.01.ПР.Р.02 

1.2. Надання 
правам, фактам, 
документам 
юридичної 
вірогідності 

СВ.С.02 1.2.1. Давати консультації та роз’яснення з 
питань нотаріальної діяльності та вчинення 
нотаріальних дій відповідно до компетенції; 
1.2.2. Складати проекти нотаріальних та 
інших документів нотаріального 
провадження; 
1.2.3. Ведення діловодства та нотаріального 
архіву. 

СВ.С.02.ПР.Р.01 
 
 

СВ.С.02.ПР.Р.02 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.03 

Організаційна 
(забезпечення 
професійної 
діяльності) 

1.1. Наукова 
організація праці 

СВ.Д.01 1.1.1. Забезпечувати дотримання вимог і 
стандартів до організації праці, галузевих 
нормативних актів; 
1.1.2. Впроваджувати у професійну 
діяльність нові методики і науково-технічні 
досягнення; 
1.1.3. Використовувати комп’ютерні 
технології та спеціальну техніку; 
1.1.4. Формувати інформаційно-пошукові, 
реєстраційні та статистичні документи. 

СВ.Д.01.ПР.Р.02 
 
 

СВ.Д.01.ЗП.Р.04 
 
 

СВ.Д.01.ПП.Р.05 
 

СВ.Д.01.ПР.Р.06 

КЗП4 

1.2. Ведення 
діловодства 
 

ПФ.С.02 1.2.1. Використовуючи оргтехніку, 
документально оформляти управлінські 
рішення, вести кореспонденцію; 
1.2.2. Давати відповіді на заяви та скарги 
громадян; 
1.2.3. Підтримувати раціональний рух 
документів в організації “підрозділів”; 
1.2.4. Документально оформляти рух кадрів. 

ПФ.С.02.ПР.0.01 
 
 

ПФ.С.02.ПП.0.02 
 

ПФ.С.02.ПР.0.03 
 

ПФ.С.02.ПР.0.04 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

 
 
 

Деонтологічна 
(інтеріоризація 

стандартів 
професійної 
діяльності) 

1.1. Реалізація 
соціальних якостей 
професійної 
діяльності 

СВ.С.01 1.1.1. Діяти в дусі поваги до своєї професії; 
1.1.2. Виконувати професійні обов’язки 
відповідно до принципів незалежності, 
верховенства права, законності, 
конфіденційності тощо; 
1.1.3. Діяти в дусі справедливості, 
гуманності, доброзичливості, лояльності, 
великодушності щодо суб’єктів права; 
1.1.4. Діяти відповідно до вимог презумпції 
добропорядності до суб’єктів права. 

СВ.С.01.ПР.0.01 
СВ.С.01.ПР.0.02 

 
 
 

СВ.С.01.ЗП.0.03 
 
 

СВ.С.01.ЗП.0.04 

КЗП4 

1.2. Реалізація  
соціальних якостей 
при спілкуванні з 
колегами 

СВ.С.02 1.2.1. Сприяти здійсненню ідеї правосуддя у 
правовій державі; 
1.2.2. Ставитися з повагою до колег при 
здійсненні професійної діяльності; 
1.2.3. Застосовувати і виконувати правила 
етики юриста. 

СВ.С.02.ЗП.0.01 
 

СВ.С.02.ПР.0.02 
 

СВ.С.02.ЗП.0.03 



 

 

Додаток В
 

Таблиця  
КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, 

ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, ТА СИСТЕМА УМІНЬ, ЩО ЇХ ВІДОБРАЖАЄ 
 

Компетенція щодо вирішення проблем  
і задач соціальної діяльності,  

інструментальних,  
загальнонаукових і професійних задач  

Шифр 
компетенції 

Зміст уміння 
Шифр  
уміння 

1 2 3 4 

Формування світогляду, адекватного 
сприйняття сучасних проблем розвитку 
суспільства, людського буття, духовної 
культури, креативності, толерантності, 
здатності до критики та самокритики 

 
 
 

КСО1 

1.1. Критично 
оцінювати політичні, 
економічні, 
екологічні, культурні 
та інші події та явища 
1.2. Визначати 
сутність явищ і 
процесів реального 
світу, використо-
вувати наукові знання 
у пізнавальній і 
професійній 
діяльності 
1.3. Вшановувати 
традиції і звичаї свого 
народу та 
культурного надбання  
людства 

КСО1.ПР.Р.1.1. 
 
 
 
 
КСО1.ПР.Н.1.2. 
 
 
 
 
 
 
КСО1.ПР.Р.1.3. 
 

Постійне підвищення наукового рівня, 
розвиток загальнонаукового мислення, 
розширення знань з психології 
педагогіки, філософії і їх використання 
в професійній діяльності 

 
 
 

КЗН2 

2.1. Добирати   та   
використовувати   
психолого-
педагогічні   
технології   у 
професійній та інших 
сферах 
життєдіяльності 
 
2.2. Залежно від 
ситуації обирати 
найбільш відповідні 
інформаційні засоби 
та канали комунікації 

КЗН2.3Р.0.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
КЗН2.3Р.0.2.2. 

Організація особистої діяльності як 
складової колективної діяльності, 
здатність до письмової й усної 
комунікації рідною мовою 

КІ3 3.1 Дотримуватися 
етики ділового 
спілкування 
 
3.2. Створювати 
власний імідж, 
вдосконалювати 
його  складові:  

КІЗ.ЗП.Н.3.1. 
 
 
 
КІЗ.ЗП.Р.3.2. 



 

 

зовнішній вигляд, 
манери, впевненість у 
собі 

Формування здатності до безперервної 
професійної освіти, оволодіння 
методами спостереження та опису 

КЗП4 

4.1. Використовувати 
джерела інформації 
для власного 
розвитку 

КЗП4. ПР.0.4.1. 

Постійне удосконалення спеціально-
професійних навиків інноваційного 
характеру 

КСП5 5.1. Визначати та 
усвідомлювати межі 
своїх знань та 
проблеми 
практичної 
діяльності 
 
5.2. Використовувати 
різні форми 
підвищення власної 
кваліфікації 

КСП5.ПП.Р.5.1. 
 
 
 
 
 
КСП5.ПП.Н.5.2. 
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ВСТУП 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича є нормативним документом, в 
якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої 
освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей 
економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих 
властивостей та якостей. 

Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються 
вимоги з боку споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає 
соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної 
діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку окремих замовників фахівців. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика визначає кваліфікаційні вимоги до 
соціально-виробничої діяльності випускників Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та вимоги до властивостей та 
якостей особи, яка здобула певний освітній рівень даного фахового спрямування. 

Стандарт використовується під час: 
− визначення цілей освіти та професійної підготовки; 
− визначення первинних посад випускників юридичного факультету 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та умов їх 
використання; 

− розроблення та корегування складових Стандарту вищої освіти 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (нормативно-
варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців і 
засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми 
навчальних дисциплін); 

− визначення змісту навчання в системі перепідготовки і підвищення 
кваліфікації; 

− професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв 
професійного відбору; 

− прогнозування потреби у фахівцях спеціальності 7.03040101 
«Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», плануванні 
їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки 
фахівців; 

− розподілу та аналізу використання випускників Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича. 
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         Чинний від 30.08.2012 р. 
 

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Цей стандарт поширюється на Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича, де готують фахівців: 
освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, 
галузі знань: 0304 «Право», 
спеціальності: 7.03040101 «Правознавство», 
освітнього рівня: повна вища освіта, 
кваліфікації: юрист 
з узагальненим об’єктом діяльності: діяльність у сфері права. 

 

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної 



 

 

діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами 
професійної діяльності спеціаліста з права є: 

– діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша 
юридична діяльність, надання інших  комерційних послуг  – К. 69.10;  

– консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22; 
– проведення розслідувань - К. 80.30; 
– управління у сферах фінансової та податкової діяльності – К. 84.11; 
– діяльність у сфері юстиції та правосуддя  – К. 84.23; 
– діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки - К. 84.24; 
– діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування – К. 84.30. 
 
Фахівець за кваліфікацією юрист згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 здатний виконувати зазначену 
професійну роботу і може займати наступні первинні посади: 

Код КП 
Код 

ЗКППТР 
Професійна назва роботи 

2419.3  Спеціаліст-юрисконсульт. 

2421.1  
Молодший науковий співробітник (правознавство); 
науковий співробітник-консультант (правознавство). 

2421.1 23667 Науковий співробітник (правознавство). 
2421.2 20059 Адвокат. 
2421.2  Консультант науковий (правознавство). 
2421.2 24450 Прокурор. 
2421.2 24451 Прокурор-криміналіст. 
2421.2  Юрист; юрист-міжнародник. 
2423  Дізнавач (з дипломом спеціаліста). 

2423  

Експерт (органи внутрішніх справ); інспектор (з 
дипломом спеціаліста); оперуповноважений (з дипломом 
спеціаліста); професіонал з охоронної діяльності та 
безпеки; слідчий (органи внутрішніх справ); спеціаліст-
криміналіст; старший дізнавач з особливих доручень; 
старший інспектор з особливих доручень; старший 
оперуповноважений в особливо важливих справах. 

2424  

Інспектор (пенітенціарна система); оперуповноважений 
(пенітенціарна система); старший інспектор з особливих 
доручень (пенітенціарна система); старший 
оперуповноважений в особливо важливих справах 
(пенітенціарна система). 

2429 25392 Експерт. 

2429  
Інспектор праці (правовий); приватний детектив; 
судовий експерт. 



 

 

2429 24173 Нотаріус. 
2429 24176 Нотаріус державний. 
2429 24758 Радник. 
2429 24740 Слідчий. 
2429 24743 Слідчий в особливо важливих справах. 
2429 25500 Юрисконсульт. 

2442.1  
Молодший науковий співробітник (кримінологія); 
науковий співробітник-консультант (кримінологія). 

2442.1 23667 Науковий співробітник (кримінологія). 
2442.2  Кримінолог. 

 
Цей стандарт установлює: 

– професійне призначення та умови використання випускників юридичного 
факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
спеціальності 7.03040101 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст», у вигляді  переліку первинних посад, виробничих функцій та 
типових задач діяльності; 

– освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича у вигляді переліку здатностей 
та умінь вирішувати задачі діяльності, вимоги до атестації якості освіти та 
професійної підготовки випускників; 

– відповідальність за якість освіти та професійної підготовки. 
 
Стандарт є обов’язковим для Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича та його відокремлених структурних 
підрозділів, що готують фахівців даного профілю. Стандарт є обов’язковим 
для цілей ліцензування та акредитації Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича. 

 
Основними користувачами стандарту є: 

– науково-педагогічні працівники Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича; 

– студенти, які відповідальні за ефективну реалізацію своєї навчальної 
діяльності; 

– керівництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 
яке відповідає за якість підготовки;  

– особи, що проходять атестацію після закінчення навчання в Чернівецькому 
національному університеті ім. Ю. Федьковича; 

– фахівці, що проходять сертифікацію. 
 

 



 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
• Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ «Про вищу освіту»; 
• Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 «Про 

перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»;  

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 787 «Про перелік 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і 
магістра»;  

• Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної 
діяльності» ДК 009: 2010; 

• Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010; 
• Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві 

випуски; 
• Комплекс нормативних документів для розробки складових системи 

стандартів вищої освіти: Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 
31.07.1998 р. № 285; 

• Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи 
стандартів вищої освіти: додаток до листа МОН України від 31.07.2008 р. № 
1/9-484; 

• СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 6.030401-2012. Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика бакалавра галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 
6.030401 «Правознавство»; 

• СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 6.030401-2012. Освітньо-професійна програма 
бакалавра галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство»; 

• Наказ МОНмолодьспорту України №1377 від 29.11.2011 р. «Про ліцензійні 
вимоги до підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у 
вищих навчальних закладах – додаток С5; 

• Наказ МОНмолодьспорту України №689 від 13.06.2012 р. «Про 
затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу». 

 
3. ВИЗНАЧЕННЯ 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що 
подані у Комплексі нормативних документів для розроблення складових 
системи стандартів вищої освіти (Додаток до листа МОН України від 
31.07.2008 р. № 1/9484), а також визначення, які формулюють: 

− The Bologna Declaration on the European space for Higher education an 
explanation; 

− Міжнародна Стандартна Класифікація Занять (ISCO – 88: International 



 

 

Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva); 
− Міжнародна класифікація занять для країн – членів ЕС (ISCO – 88 

(COM); 
− Класифікатор видів економічної діяльності Статистичної Комісії 

Європейського Союзу (NACE); 
− Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної 

діяльності Організації Об’єднаних Націй (ISIC); 
− Конвенція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському 

регіоні: Рада Європи та ЮНЕСКО. – Лісабон, 1997; 
− Стислі описувачі рівнів Європейської кваліфікаційної рамки та 

Дублінських дескрипторів (Towards a european qualifications framework 
for lifelong learning – ANNEX 3 Complementarity, Dublin descriptors and 
EQF descriptors – Commission of the european communities, Brussels, 
8.7.2005, SEC(2005) 957, Commission Staff Working Document, 2005); 

 
У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні 

визначення, що подані у комплексі нормативних документів: 
Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладові певного 

типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та 
кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до 
державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-
технічного забезпечення. 

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні 
заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти 
вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, 
спеціальністю. 

Вид діяльності (людини) - характеристика діяльності залежно від способів і 
форм її здійснення. 

Виробнича функція (трудова, службова) - сукупність обов'язків, що виконує 
фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою 
інструкцією або кваліфікаційною характеристикою. 

Розрізняють такі виробничі функції: 
- Дослідницька - функція спрямована на збір, обробку, аналіз і 

систематизацію науково-технічної інформації з напрямку роботи. 
- Проектувальна - функція спрямована на здійснення цілеспрямованої 

послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка 
документації, яка необхідна для втілення та використання об'єктів та процесів. 

- Організаційна - функція спрямована на упорядкування структури й 
взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а 
також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим 
процесом організації діяльності можна вважати планування - часове 



 

 

впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх, послідовності, 
тривалості та строків виконання). 

- Управлінська - функція спрямована на досягнення поставленої мети, 
забезпечення сталого функціонування і розвитку систем завдяки 
інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через 
зворотні зв'язки, до об'єкта управління - у вигляді директивних рішень). 

- Технологічна - функція спрямована на втілення поставленої мети за 
відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент 
(ланка) певної технології. 

- Контрольна - функція спрямована на здійснення контролю в межах своєї 
професійної діяльності в обсязі посадових обов'язків. 

- Прогностична - функція, яка дозволяє на основі аналізу здійснювати 
прогнозування в професійній діяльності. 

- Технічна - функція спрямована на виконання технічних робіт в 
професійній діяльності. 

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому 
навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого 
процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній 
середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками 
державної атестації; 

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який 
заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до 
наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними 
освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, 
виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, 
здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює 
наукову та науково-технічну діяльність. 

Галузь знань - група напрямів підготовки, споріднених за ознакою 
спільності узагальнених структур діяльності. 

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного 
контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, 
які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та 
виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій. 

Дія - одиниця діяльності, що не розкладається на більш прості, в наслідок 
якої досягається конкретна усвідомлена мета. 

Задача діяльності - потреба, що виникає в певних умовах і може бути 
задоволена в результаті визначеної структури діяльності, до якої належить: 

Є три види задач діяльності: 
- професійні задачі - задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані на 

виконання завдання (завдань), що поставлено(і) перед фахівцем як 
професіоналом; 



 

 

- соціально-виробничі задачі - задачі діяльності, що пов'язані з діяльністю 
фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі (наприклад, 
інтерактивне та комунікативне спілкування тощо); 

- соціально-побутові задачі - задачі діяльності, що виникають у 
повсякденному житті і пов'язані з домашнім господарством, відпочинком, 
родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть 
впливати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих 
задач. 

Здатність - властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що-
небудь, поводити себе певним чином; в тому числі психічний та фізичний стан 
індивіда, в якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної 
діяльності. 

Здібність - природній нахил до чого-небудь, талант; в тому числі 
особливості індивіда, що є суб'єктивними умовами успішного здійснення 
певного виду продуктивної діяльності. 

Зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система 
знань, умінь і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в 
процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, 
техніки, технології, культури та мистецтва. 

Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння 
якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. 
Зміст навчання поділяється на: 

- нормативну частину змісту навчання - обов'язковий для засвоєння зміст 
навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики як змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а 
також форм державної атестації; 

- вибіркову частину змісту навчання - рекомендований для засвоєння зміст 
навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм 
атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, 
регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з 
урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних закладів. 

Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднані за ознакою 
відповідності певному навчальному об'єктові. 

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною 
практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання 
- категорія, яка віддзеркалює зв'язок між пізнавальною й практичною 
діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та 
образів, орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання 
можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь 
виконувати відповідні розумові або фізичні дії. 

Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм 
діяльності особи, основа її освіти та професійної підготовки. Фундаментальні 



 

 

знання формують здатність особи опановувати нові знання, орієнтуватися у 
проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що прогнозуються. 
Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях: напрями підготовки до 
певної галузі освіти; спеціальності до напряму підготовки; спеціалізації 
спеціальності до спеціальності. 

Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної 
роботи. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний 
рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та 
складності професійних завдань та обов'язків. У документах про освіту, чи 
інших документах про професійну підготовку, кваліфікація визначається через 
професійну назву роботи за класифікацією професії. 

Клас задачі діяльності - ознака рівня складності задач діяльності, що 
вирішуються фахівцем. Усі задачі діяльності розподіляються на три класи: 
стереотипні задачі діяльності - передбачають діяльність відповідно до заданого 
алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, раніше 
відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів 
оперативної та раніше засвоєної інформації; діагностичні задачі діяльності - 
передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить 
процедуру часткового конструювання рішення із застосування раніше 
відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів 
оперативної та раніше засвоєної інформації; евристичні задачі діяльності - 
передбачають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру 
конструювання раніше не відомих рішень і потребує використання великих 
масивів оперативної та раніше засвоєної інформації. 

Компетентність - інтегрована характеристика якостей особистості, 
результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних 
професійних та соціально-особистістних предметних областях (компетенціях), 
який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді 
діяльності. 

Компетенція - включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної 
області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне 
застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як 
невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному 
контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в якій він 
проявляє готовність до виконання діяльності. 

Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює третя 
сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника 
вищого навчального закладу, та їх порівняння з установленими вимогами й 
визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти. 

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) - обсяг 
навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами 



 

 

окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм 
засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та 
контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин 
аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень). 

Кредит ECTS (заліковий кредит) - одиниця Європейської кредитно-
трансферної та акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає 
навчальне навантаження необхідне для засвоєння змістових модулів 

Ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального 
закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов'язану із здобуттям 
вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а 
також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та 
матеріально-технічного забезпечення. 

Навичка - уміння, що внаслідок численних повторень стають 
автоматичними і виконуються без свідомого контролю. 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно 
адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи 
тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із 
визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної 
сукупності умінь і навичок. 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної 
інформації, що зберігає властивості навчального об'єкта. 

Навчальний об'єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має 
самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією 
у процесі розумової діяльності. 

Навчальний план - складова стандартів вищої освіти вищих навчальних 
закладів, яка розробляється на основі освітньо-професійної програми та 
структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, 
перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін (практик), види 
навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення 
підсумкового контролю. 

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті - група 
спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки. 

Норматив - розрахункова величина витрат освітянських ресурсів, що 
характеризує оптимальний стан освітянського процесу. 

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) 
формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин 
змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти. 

Об'єкт діяльності - процеси, або(та) явища, або(та) матеріальні об'єкти, на 
які спрямована діяльність суб'єкта діяльності (наприклад, двигун внутрішнього 
згоряння, організаційно-економічна система, технологія галузі тощо). 
Узагальнений об'єкт діяльності фахівця з вищою освітою - загальна назва 
природних чи штучних систем, на зміну властивостей яких спрямована 



 

 

діяльність суб'єкта. Певні етапи циклу існування систем (об'єктів діяльності) 
визначають типи діяльності фахівців. 

Орієнтовна основа дії - система уявлень людини про мету, план та засоби 
виконання дії. 

Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками 
ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття 
кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню; 

Освітні рівні: Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, 
який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають 
розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Базова вища освіта - 
освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її 
інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра. Повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який 
характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають 
розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - освітньо-кваліфікаційний 
рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня 
сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність 
виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності 

Освітньо-кваліфікаційні рівні: Молодший спеціаліст - освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної 
середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, 
достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної 
діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 
діяльності. Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому 
професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може 
присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 
відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка 
робітників високого рівня кваліфікації. Особи, які мають базову загальну 
середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною 
програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну 
середню освіту. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, 
яка на основі повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти 
здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо 
узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та 
обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для 
первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період 



 

 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих 
навчальних закладах другого - четвертого рівнів акредитації припинили 
подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із 
спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або 
іншому акредитованому вищому навчальному закладі. Спеціаліст - освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння 
та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня 
професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 
економічної діяльності. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти 
особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну 
вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних 
завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної 
діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 
діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може 
здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Особи, які 
в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра 
припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою 
здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або 
спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому 
навчальному закладі. 

Освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття 
вищої освіти, з видачею відповідного документа. 

Первинна посада - посада, що не потребує від випускників навчального 
закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності. 

Показник якості вищої освіти - кількісна характеристика якості 
особистості випускника вищого навчального закладу, що розглядається 
стосовно до певних умов його навчання та сфери майбутньої соціальної 
діяльності. 

Професія - набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу 
основних завдань та обов'язків, що виконуються чи мають бути виконані 
працівником. Професія вимагає від працівника визначеного кола знань та умінь. 

Професійна підготовка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом 
підготовки або спеціальністю. 

Рівень професійної діяльності - характеристика професійної діяльності за 
ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), що 
виконує працівник. У сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності: 
стереотипний рівень (рівень використання) - уміння використовувати 
налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час виконання конкретних задач 
діяльності, та знання призначення об'єкта і його основних (характерних) 
властивостей; операторський рівень - уміння готувати (налагоджувати) систему 



 

 

і керувати нею під час виконання конкретних задач діяльності та знання 
принципу (основних особливостей) побудови й принципу дії системи на 
структурно-функціональному рівні; експлуатаційний рівень - уміння під час 
виконання конкретних задач діяльності тестувати та аналізувати роботу системи 
з метою виявлення та усунення пошкоджень і знання методів аналізу 
функціонування системи та методів аналізу, пошуку та усунення пошкоджень; 
технологічний рівень - уміння під час виконання конкретних задач діяльності 
здійснювати розробку систем, що відповідають заданим характеристикам 
(властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем та 
способів їх моделювання; дослідницький рівень - уміння проводити 
дослідження систем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, 
уміння вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно 
вирішувати задачі діяльності, знання методики дослідження систем та методів 
оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач 
діяльності. 

Рівень якості вищої освіти - відносна характеристика якості вищої освіти, 
що ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі 
діагностичних іспитів випускників вищого навчального закладу, із 
критеріально-орієнтованим еталоном, що репрезентується стандартом вищої 
освіти. 

Робота - певні завдання та обов'язки, які виконуються чи мають бути 
виконані однією особою (працівником). Робота є статистичною одиницею, що 
класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання. 

Сертифікація фахівця - процедура визначення відповідності професійно 
важливих властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у 
нормативних документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації. 

Система вищої освіти - це сукупність взаємодіючих: послідовних 
стандартів вищої освіти; вищих навчальних закладів усіх форм власності; інших 
юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; органів, які 
здійснюють управління у галузі вищої освіти. 

Спеціальність - категорія, що характеризує: у сфері праці - особливості 
спрямованості й специфіку роботи в межах професії (зміст задач професійної 
діяльності, що відповідають кваліфікації); у сфері освіти - спрямованість і зміст 
навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об'єкт 
діяльності або виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, 
насамперед, вид його діяльності й сферу застосування його праці). 
Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням наявної у сфері праці 
спеціальності (кваліфікації). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або 
спеціаліста, або магістра передбачає вивчення узагальненого об'єкта діяльності 
фахівця, виробничих функцій та типових складових структури професійної 
діяльності таких, що задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності. 



 

 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста передбачає вивчення виробничих функцій та типових складових 
структури професійної діяльності. 

Спеціалізація за спеціальністю - категорія, що характеризує відмінності 
окремих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, 
або(та) умов діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з 
необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи 
устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами 
і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та 
обов'язків. 

Стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти) - сукупність 
норм, що визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики 
якості вищої освіти та нормативний термін навчання. Стандарти вищої освіти є 
основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян 
незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг 
стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих 
навчальних закладів. 

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої 
освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих 
навчальних закладів. 

Структурно-логічна схема підготовки - наукове й методичне 
обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 
Структурно-логічна схема підготовки надається у вигляді мережі 
міждисциплінарних зв'язків за напрямом підготовки або спеціальністю і діє на 
протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної програми 
підготовки. 

Тест - стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для 
встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У 
психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 

Тести критеріально-орієнтовані - типи тестів, що призначені для 
визначення рівня індивідуальних досягнень щодо певного критерію на основі 
логіко-функціонального аналізу змісту завдань. Як критерій (або об'єктивний 
еталон)., звичайно, розглядаються конкретні знання, уміння, навички, що 
необхідні для успішного виконання тієї чи іншої задачі діяльності. 

Тест ситуаційний - критеріально-орієнтований тест досягнень, який 
складається з цілеспрямованого набору тестових завдань, призначених для 
оцінювання рівня сформованості знань щодо орієнтовних основ дій, які є 
адекватними діяльності вирішення проблемних ситуацій, що властиві майбутній 
діяльності (соціальній, виробничій) випускників вищих навчальних закладів. 

Технологія навчання - сукупність форм, методів, прийомів та засобів 
передавання соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання. 



 

 

Технологія освіти - процес та результат створення (проектування) 
адекватної потребам і можливостям особи та суспільства системи соціалізації, 
особистісного та професійного розвитку людини в закладі освіти, що 
складається з спеціальним чином сконструйованих відповідно до заданої мети 
методологічних, дидактичних, психологічних, інтелектуальних, інформаційних 
та практичних дій, операцій, прийомів, кроків, які гарантують досягнення цілей, 
що визначені учасниками освітянського процесу, та свободу їх усвідомленого 
вибору. 

Тип діяльності - характеристика професійної діяльності залежно від 
способів і форм її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об'єктом 
діяльності - системою, що характеризується однаковою узагальненою метою 
(продуктом) діяльності. 

Типова задача діяльності - узагальнена задача діяльності, що є 
характерною для більшості виробничих або соціальних ситуацій і не містить 
конкретних даних, а отже, не має конкретного вирішення (можуть бути 
визначені тільки шляхи вирішення). 

Уміння - здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань 
та навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції. 
Уміння поділяються за видами. Предметно-практичні - уміння виконувати дії 
щодо переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у 
регулюванні предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що 
відображають просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують 
керування робочими рухами відповідно до властивостей об'єкта та завдань 
діяльності. Предметно-розумові - уміння щодо виконання операцій з 
розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи 
уявлень і здатність до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, 
узагальнення, порівняння тощо). Знаково-практичні - уміння щодо виконання 
операцій зі знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, 
прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв тощо. Знаково-

розумові - уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками та знаковими 
системами. Наприклад, дії, що є необхідні для виконання логічних та 
розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в 
узагальненому вигляді. 

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної 
підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за 
ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного 
напряму. 

Якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що 
відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну 
спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і 
матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 

 



 

 

 
4. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв: 

а) види типових задач 

діяльності: 
ПФ - професійна, 
СВ - соціально-виробнича, 

СП - соціально-побутова; 

 

б) класи задач діяльності: 
С - стереотипна, 
Д - діагностична, 
Е - евристична; 

в) види уміння: 
ПП - предметно-практичне, 
ПР - предметно-розумове, 
ЗП - знаково-практичне, 
ЗР - знаково-розумове; 

г) рівні сформованості уміння: 
О - здатність виконувати дію, спираючись на 

матеріальні носії інформації щодо неї, 
Р - здатність виконувати дію, спираючись на 

постійний розумовий контроль без допомоги 
матеріальних носіїв інформації,  

Н - здатність виконувати дію автоматично, на 

рівні навички; 
д) компетенції: 

КСО- соціально-особистісні, 
КЗН – загальнонаукові, 
КІ – інструментальні, 
КЗП – загально-професійні, 
КСП – спеціалізовано-професійні. 

 

 
5. КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ЗАДАЧ  

СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ  

І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ЗАДАЧ ТА УМІННЯ,  

ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ЦИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

5.1. Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича як соціальних особистостей 

подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і 

задач соціальної діяльності, інструментальних, загальнонаукових і професійних 

компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій, 

визначені у таблиці Додатку А. 

5.2. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича готує 

випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і 

задачі діяльності за умови оволодіння системою умінь і компетенцій, що 

визначені у таблиці Додатка В. 



 

 

 

Примітка. У таблиці Додатка Б абревіатури компетенцій та шифри умінь 

наведені за структурами: 

 

Шифр компетенції 

  -------------------- 

|              |       номер компетенції 

|              ------------------------------------- 

|                      абревіатура компетенції 

---------------------------------------------------- 

Шифр уміння 

|КХХ-Х    |ХХ  |Х  |ХХ   номер уміння, наскрізний для даної 

|         |    |   |     компетенції 

|         |    |   ----------------------------------------------- 

|         |    |         рівень сформованості уміння 

|         |    --------------------------------------------------- 

|         |              вид уміння 

|         -------------------------------------------------------- 

|                        шифр компетенції 

------------------------------------------------------------------ 

 
6. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

6.1. Відповідно до посад, що можуть займати випускники Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича, вони придатні до виконання 
виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної 
функції задач професійної діяльності. Кожній типовій задачі відповідає 
компетенція, яка формується системою умінь щодо вирішення цієї задачі 
діяльності. 

6.2. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 
забезпечує опанування (досягнення) випускниками системи умінь і набуття 
відповідних компетенцій, які дозволять вирішувати типові задачі діяльності під 
час здійснення певних виробничих функцій, що визначені у таблиці Додатка Б 

 

Примітка. У графі 3 і графі 5 таблиці Додатка Б шифри типових задач 

діяльності та умінь наведені за структурами: 

 

Шифр типової задачі діяльності 

|ХХ  |ХХ  |Х                 |ХХ   номер задачі, наскрізний для 

|    |    |                  |     даної виробничої функції 



 

 

|    |    |                  ------------------------------------- 

|    |    |                        клас типової задачі діяльності 

|    |    -------------------------------------------------------- 

|    |                             вид типової задачі діяльності 

|    ------------------------------------------------------------- 

|                                  Номер виробничої функції 

------------------------------------------------------------------ 

Шифр уміння 

|ХХ.Х.ХХ  |ХХ  |Х  |ХХ   номер уміння задачі, наскрізний для 

|         |    |   |     даної виробничої функції 

|         |    |   ----------------------------------------------- 

|         |    |         рівень сформованості уміння 

|         |    --------------------------------------------------- 

|         |              вид уміння 

|         -------------------------------------------------------- 

|                        шифр типової задачі діяльності 

------------------------------------------------------------------. 
 

7. ПОПЕРЕДНІЙ ОСВІТНІЙ АБО (ТА) ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ 
РІВЕНЬ І ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ 

7.1. Попередній рівень освіти або (та) професійної підготовки: освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра з правознавства. 

7.2. Абітурієнти повинні мати державний документ про базову вищу 
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з правознавства.  

  
8. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ  

У ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
8.1. Державна атестація осіб, які навчаються на юридичному факультеті, 

проводиться на підставі аналізу успішності навчання, оцінювання якості 
вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня 
сформованості здатностей вирішувати задачі діяльності, які можуть виникнути. 

8.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється в СВО ЧНУ-
12 «Стандарт вищої освіти Чернівецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича. Освітньо-професійна програма». 

8.3. Атестація якості підготовки спеціаліста з права щодо становлення 
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється 
Державною екзаменаційною комісією, затвердженою Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України, після виконання студентами у повному обсязі 
навчального плану. 

8.4. Атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, 
умінь і навиків випускників, передбачених даною освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою, з використанням загальнодержавних методів комплексної 



 

 

діагностики  (державного екзамену та захисту дипломної роботи). 
8.5. Кваліфікацію “Юрист” присвоює Державна екзаменаційна комісія. 
 

 
9. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ  
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Особливі вимоги щодо освітньої та професійної підготовки випускників 
юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича визначаються Законами України «Про прокуратуру», «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про судоустрій та статус суддів», «Про 
міліцію», «Про службу безпеки України», «Про державну виконавчу службу». 

 



 

 

Додаток А 
 

Таблиця  
СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ,  

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ТА ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 
 

Компетенція 
Шифр  

компетенції 
1 2 

Формування світогляду, адекватного сприйняття 
сучасних проблем розвитку суспільства, людського 
буття, духовної культури, креативності, толерантності, 
здатності до критики та самокритики 

КСО 

Постійне підвищення наукового рівня, розвиток 
загальнонаукового мислення, розширення знань з 
психології педагогіки, філософії і їх використання в 
професійній діяльності 

КЗН 

Організація особистої діяльності як складової 
колективної діяльності, здатність до письмової й усної 
комунікації рідною мовою 

КІ 

Формування здатності до безперервної професійної 
освіти, оволодіння методами спостереження та опису 

КЗП 

Постійне удосконалення спеціально-професійних навиків 
інноваційного характеру 

КСП 

 

 



 

 

Додаток Б 
 

Таблиця 
ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ, УМІННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ,  

ЯКИМИ ПОВИННІ ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИКИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (СПЕЦІАЛІСТ) 
 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

Правозастосовн
а  

(застосування 
норм 

матеріального і 
процесуального 

права) 

1.1. Вивчення 
обставин справи; 
правова 
кваліфікація; 
прийняття 
юридичного 
рішення; 
виконання рішення 

ПФ.Д.01 1.1.1. Тлумачити і правильно застосовувати 
норми матеріального та процесуального 
права; 
1.1.2. Вивчати, аналізувати й оцінювати 
обставини справи; 
1.1.3. Здійснювати правильну юридичну 
класифікацію; 
1.1.4. Відповідно чинного законодавства 
виносити рішення по юридичній справі; 
1.1.5. Здійснювати процесуально-
документальне оформлення результатів 
розгляду юридичної справи, іншої 
юридичної документації; 
1.1.6. Вести юридичну статистику, 
здійснювати аналіз статистичних даних. 

ПФ.Д.01.ПР.Н.01 
 
 

ПФ.Д.01.ПР.Р.02 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.03 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.04 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.05 
 
 
 

ПФ.Д.01.ЗП.Р.06 

КСП5 

1.2. Запобігання 
правопорушенням 

ПФ.Д.02 1.2.1. Здійснювати заходи щодо усунення 
умов і причин юридичних деліктів у межах 
професійних обов’язків; 
1.2.2. Розробляти та формувати пропозиції 
щодо усунення недоліків у правовому 
забезпеченні діяльності юридичних, 
фізичних осіб, об’єднань громадян тощо. 

ПФ.Д.02.ЗП.0.01 
 
 

ПФ.Д.02.ЗП.Р.02 

Наглядова 
(контроль  

законності) 

1.1. Здійснення 
контролю 
юридичних рішень, 
їх реалізації 

СВ.С.01 1.1.1. Здійснення контролю за відповідністю 
юридичних рішень чинному законодавству; 
1.1.2. Здійснювати повноваження відповідно 
до компетенції; 

СВ.С.01.ПП.Р.01 
 

СВ.С.01.ЗР.Р.02  
 

КЗП4 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

1.1.3. Здійснювати контроль за реалізацією 
юридичних рішень; 
1.1.4. Використовувати стандартні форми та 
методи контролю; 
1.1.5. Застосовувати визначені юридичні 
процедури контролю. 

СВ.С.01.ПП.Р.03 
 

СВ.С.01.ПП.Р.04 
 

СВ.С.01.ПП.Р.05 

1.2. Здійснення 
контролю за 
законністю 
діяльності 
громадян, 
юридичних осіб, 
об’єднань громадян 
та організацій 

СВ.С.02 1.2.1. Визначати межі правосуб’єктності 
юридичних і фізичних осіб, об’єднань, 
громадських організацій у конкретних 
правовідносинах; 
1.2.2. Здійснювати заходи контролю 
відповідно до компетенції; 
1.2.3. Розробляти пропозиції щодо усунення 
недоліків у правовому  забезпеченні 
діяльності установ, підприємств, 
організацій; 
1.2.4. Забезпечувати реалізацію Конституції 
та законів України у випадку посягань на 
права і свободи, честь і гідність громадян, 
права держави, права юридичних осіб, 
об’єднань громадян тощо 

СВ.С.02.ПР.Р.01 
 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.02 
 

СВ.С.02.ПП.Р.03 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.04 

Установча 
(утворення 

органів 
державної влади 

і місцевого 
самоврядування; 

реєстрація 
юридичних 

станів, прав і 
фактів) 

1.1. Вирішення 
оперативних 
завдань організації 
підготовки і 
проведення виборів 
народних депутатів 
України, 
Президента 
України, органів 
місцевого 
самоврядування, 

СВ.С.01 1.1.1. Здійснювати оперативні  
організаційно-правові заходи щодо 
забезпечення виборчого процесу; 
1.1.2. Проводити оцінку легітимності  
юридичних процедур виборчого процесу; 
1.1.3 Сприяти  реалізації правосуб’єктності 
учасників виборчого процесу щодо 
повноважень. 

СВ.С.01.ПП.0.01 
 
 

СВ.С.01.ПП.0.02 
 

СВ.С.01.ПП.Р.03 

КСП5 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

сільських, 
селищних і міських 
голів 
1.2. Легалізація 
суб’єктів права; 
посвідчення 
правового стану, 
прав і фактів 

СВ.С.02 1.2.1. Здійснювати легалізацію  суб’єктів 
господарської та підприємницької 
діяльності, підприємств, установ 
організацій, громадських і благодійних 
організацій тощо; 
1.2.2. Здійснювати юридичне оформлення 
суб’єктивних прав і фактів; 
1.2.3. Посвідчувати акти громадянського 
стану. 

СВ.С.02.ПП.Р.01 
 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.02 
 

СВ.С.02.ПП.Р.03 

Правотворча 
(локальна 

правотворчість) 

1.1. Здійснення 
прийняття 
нормативного акта; 
забезпечення 
дотримання 
процедури набрання 
нормативним актом 
чинності 

ПФ.Д.01 1.1.1. Використовуючи стандартні методи, 
здійснювати аналіз стану, системи  
локальних нормативних актів; 
1.1.2. На основі даних статистичної 
звітності, бухгалтерського обліку та аналізу 
стану локальної правотворчості оцінювати 
ефективність локальних нормативних актів;  
1.1.3. Складати проекти  локальних 
нормативних актів відповідно до визначених 
засад регулювання;  
1.1.4. Проведення експертизи локального 
нормативного акта;  
1.1.5. Організаційно-технічний супровід 
погодження проекту локального 
нормативного акта та набрання локальними 
нормативними актами юридичної сили 
нормативного акта;  
1.1.6. Здійснювати систематизацію  
локальних нормативних актів. 

ПФ.Д.01.ЗР.0.01 
 
 

ПФ.Д.01.ЗП.0.02 
 
 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.03 
 
 

ПФ.Д.01.ПП.0.04 
 

ПФ.Д.01.ЗР.Р.05 
 
 
 

ПФ.Д.01.ЗР.Р.06 

КСП5 

Надання 1.1. Сприяння СВ.С.01 1.1.1. Давати консультації та роз’яснення з СВ.С.01.ПР.Р.01 КСП5 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

правових 
послуг 

(надання 
адвокатських і 
нотаріальних 

послуг) 

захисту прав і 
свобод та 
представництво 
законних інтересів 
фізичних та 
юридичних осіб 

юридичних питань відповідно до 
компетенції; 
1.1.2. Складати проекти заяв, скарг та інших 
документів правового характеру. 

 
 

СВ.С.01.ПР.Р.02 

1.2. Надання 
правам, фактам, 
документам 
юридичної 
вірогідності 

СВ.С.02 1.2.1. Давати консультації та роз’яснення з 
питань нотаріальної діяльності та вчинення 
нотаріальних дій відповідно до компетенції; 
1.2.2. Складати проекти нотаріальних та 
інших документів нотаріального 
провадження; 
1.2.3. Ведення діловодства та нотаріального 
архіву. 

СВ.С.02.ПР.Р.01 
 
 

СВ.С.02.ПР.Р.02 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.03 

Організаційна 
(забезпечення 
професійної 
діяльності) 

1.1. Наукова 
організація праці 

СВ.Д.01 1.1.1. Забезпечувати дотримання вимог і 
стандартів до організації праці, галузевих 
нормативних актів; 
1.1.2. Впроваджувати у професійну 
діяльність нові методики і науково-технічні 
досягнення; 
1.1.3. Використовувати комп’ютерні 
технології та спеціальну техніку; 
1.1.4. Формувати інформаційно-пошукові, 
реєстраційні та статистичні документи. 

СВ.Д.01.ПР.Р.02 
 
 

СВ.Д.01.ЗП.Р.04 
 
 

СВ.Д.01.ПП.Р.05 
 

СВ.Д.01.ПР.Р.06 

КЗП4 

1.2. Ведення 
діловодства 
 

ПФ.С.02 1.2.1. Використовуючи оргтехніку, 
документально оформляти управлінські 
рішення, вести кореспонденцію; 
1.2.2. Давати відповіді на заяви та скарги 
громадян; 
1.2.3. Підтримувати раціональний рух 
документів в організації “підрозділів”; 
1.2.4. Документально оформляти рух кадрів. 

ПФ.С.02.ПР.0.01 
 
 

ПФ.С.02.ПП.0.02 
 

ПФ.С.02.ПР.0.03 
 

ПФ.С.02.ПР.0.04 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

 
 
 

Деонтологічна 
(інтеріоризація 

стандартів 
професійної 
діяльності) 

1.1. Реалізація 
соціальних якостей 
професійної 
діяльності 

СВ.С.01 1.1.1. Діяти в дусі поваги до своєї професії; 
1.1.2. Виконувати професійні обов’язки 
відповідно до принципів незалежності, 
верховенства права, законності, 
конфіденційності тощо; 
1.1.3. Діяти в дусі справедливості, 
гуманності, доброзичливості, лояльності, 
великодушності щодо суб’єктів права; 
1.1.4. Діяти відповідно до вимог презумпції 
добропорядності до суб’єктів права. 

СВ.С.01.ПР.0.01 
СВ.С.01.ПР.0.02 

 
 
 

СВ.С.01.ЗП.0.03 
 
 

СВ.С.01.ЗП.0.04 

КЗП4 

1.2. Реалізація  
соціальних якостей 
при спілкуванні з 
колегами 

СВ.С.02 1.2.1. Сприяти здійсненню ідеї правосуддя у 
правовій державі; 
1.2.2. Ставитися з повагою до колег при 
здійсненні професійної діяльності; 
1.2.3. Застосовувати і виконувати правила 
етики юриста. 

СВ.С.02.ЗП.0.01 
 

СВ.С.02.ПР.0.02 
 

СВ.С.02.ЗП.0.03 



 

 

Додаток В 
 

Таблиця  
КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, 

ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, ТА СИСТЕМА УМІНЬ, ЩО ЇХ ВІДОБРАЖАЄ 
 

Компетенція щодо вирішення проблем  
і задач соціальної діяльності,  

інструментальних,  
загальнонаукових і професійних задач  

Шифр 
компетенції 

Зміст уміння 
Шифр  
уміння 

1 2 3 4 

Формування світогляду, адекватного 
сприйняття сучасних проблем розвитку 
суспільства, людського буття, духовної 
культури, креативності, толерантності, 
здатності до критики та самокритики 

 
 
 

КСО1 

1.1. Критично 
оцінювати політичні, 
економічні, 
екологічні, культурні 
та інші події та явища 
1.2. Визначати 
сутність явищ і 
процесів реального 
світу, використо-
вувати наукові знання 
у пізнавальній і 
професійній 
діяльності 
1.3. Вшановувати 
традиції і звичаї свого 
народу та 
культурного надбання  
людства 

КСО1.ПР.Р.1.1. 
 
 
 
 
КСО1.ПР.Н.1.2. 
 
 
 
 
 
 
КСО1.ПР.Р.1.3. 
 

Постійне підвищення наукового рівня, 
розвиток загальнонаукового мислення, 
розширення знань з психології 
педагогіки, філософії і їх використання 
в професійній діяльності 

 
 
 

КЗН2 

2.1. Добирати   та   
використовувати   
психолого-
педагогічні   
технології   у 
професійній та інших 
сферах 
життєдіяльності 
2.2. Залежно від 
ситуації обирати 
найбільш відповідні 
інформаційні засоби 
та канали комунікації 

КЗН2.3Р.0.2.1. 
 
 
 
 
 
 
КЗН2.3Р.0.2.2. 

Організація особистої діяльності як 
складової колективної діяльності, 
здатність до письмової й усної 
комунікації рідною мовою 

КІ3 3.1 Дотримуватися 
етики ділового 
спілкування 
 
3.2. Створювати 
власний імідж, 
вдосконалювати 
його  складові:  
зовнішній вигляд, 

КІЗ.ЗП.Н.3.1. 
 
 
 
КІЗ.ЗП.Р.3.2. 



 

 

манери, впевненість у 
собі 

Формування здатності до безперервної 
професійної освіти, оволодіння 
методами спостереження та опису 

КЗП4 

4.1. Використовувати 
джерела інформації 
для власного 
розвитку 

КЗП4. ПР.0.4.1. 

Постійне удосконалення спеціально-
професійних навиків інноваційного 
характеру 

КСП5 5.1. Визначати та 
усвідомлювати межі 
своїх знань та 
проблеми 
практичної 
діяльності 
 
5.2. Використовувати 
різні форми 
підвищення власної 
кваліфікації 

КСП5.ПП.Р.5.1. 
 
 
 
 
 
КСП5.ПП.Н.5.2. 
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ВСТУП 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича є нормативним документом, в 
якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої 
освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей 
економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих 
властивостей та якостей. 

Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються 
вимоги з боку споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає 
соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної 
діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку окремих замовників фахівців. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика визначає кваліфікаційні вимоги до 
соціально-виробничої діяльності випускників Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» та вимоги до властивостей та якостей 
особи, яка здобула певний освітній рівень даного фахового спрямування. 

Стандарт використовується під час: 
− визначення цілей освіти та професійної підготовки; 
− визначення первинних посад випускників юридичного факультету 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та умов їх 
використання; 

− розроблення та корегування складових Стандарту вищої освіти 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (нормативно-
варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців і 
засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми 
навчальних дисциплін); 

− визначення змісту навчання в системі перепідготовки і підвищення 
кваліфікації; 

− професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв 
професійного відбору; 

− прогнозування потреби у фахівцях спеціальності 8.03040101 
«Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», плануванні їх 
підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки 
фахівців; 

− розподілу та аналізу використання випускників Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича. 
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         Чинний від 30.08.2012 р. 

 
 

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Цей стандарт поширюється на Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича, де готують фахівців: 
освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр, 
галузі знань: 0304 «Право», 
спеціальності: 8.03040101 «Правознавство», 
освітнього рівня: повна вища освіта, 
кваліфікації: магістр права, 
з узагальненим об’єктом діяльності: діяльність у сфері права. 

 

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної 
діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами 



 

 

професійної діяльності магістра з права є: 
– діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша 

юридична діяльність, надання інших  комерційних послуг  – К. 69.10;  
– консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22; 
– проведення розслідувань - К. 80.30; 
– управління у сферах фінансової та податкової діяльності – К. 84.11; 
– діяльність у сфері юстиції та правосуддя  – К. 84.23; 
– діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки - К. 84.24; 
– діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування – К. 84.30. 
 
Фахівець за кваліфікацією магістр права згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 здатний виконувати зазначену 
професійну роботу і може займати наступні первинні посади: 

Код КП 
Код 

ЗКППТР 
Професійна назва роботи 

2310.2  Викладач вищого навчального закладу. 
2419.3  Спеціаліст-юрисконсульт. 

2421.1  
Молодший науковий співробітник (правознавство); 
науковий співробітник-консультант (правознавство). 

2421.1 23667 Науковий співробітник (правознавство). 
2421.2 20059 Адвокат. 
2421.2  Консультант науковий (правознавство). 
2421.2 24450 Прокурор. 
2421.2 24451 Прокурор-криміналіст. 
2421.2  Юрист; юрист-міжнародник. 

2423  

Експерт (органи внутрішніх справ); професіонал з 
охоронної діяльності та безпеки; слідчий (органи 
внутрішніх справ); спеціаліст-криміналіст; старший 
дізнавач з особливих доручень; старший інспектор з 
особливих доручень; старший оперуповноважений в 
особливо важливих справах; старший слідчий в особливо 
важливих справах. 

2424  

Інспектор (пенітенціарна система); оперуповноважений 
(пенітенціарна система); старший інспектор з особливих 
доручень (пенітенціарна система); старший 
оперуповноважений в особливо важливих справах 
(пенітенціарна система). 

2429 25392 Експерт. 

2429  
Інспектор праці (правовий); приватний детектив; 
судовий експерт. 

2429 24173 Нотаріус. 



 

 

2429 24176 Нотаріус державний. 
2429 24758 Радник. 
2429 24740 Слідчий. 
2429 24743 Слідчий в особливо важливих справах. 
2429 25500 Юрисконсульт. 

2442.1  
Молодший науковий співробітник (кримінологія); 
науковий співробітник-консультант (кримінологія). 

2442.1 23667 Науковий співробітник (кримінологія). 
2442.2  Кримінолог. 

 
Цей стандарт установлює: 

– професійне призначення та умови використання випускників юридичного 
факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
спеціальності 8.03040101 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр», у вигляді  переліку первинних посад, виробничих функцій та 
типових задач діяльності; 

– освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича у вигляді переліку здатностей 
та умінь вирішувати задачі діяльності, вимоги до атестації якості освіти та 
професійної підготовки випускників; 

– відповідальність за якість освіти та професійної підготовки. 
 
Стандарт є обов’язковим для Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича та його відокремлених структурних 
підрозділів, що готують фахівців даного профілю. Стандарт є обов’язковим 
для цілей ліцензування та акредитації Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича. 

 
Основними користувачами стандарту є: 

– науково-педагогічні працівники Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича; 

– студенти, які відповідальні за ефективну реалізацію своєї навчальної 
діяльності; 

– керівництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 
яке відповідає за якість підготовки;  

– особи, що проходять атестацію після закінчення навчання в Чернівецькому 
національному університеті ім. Ю. Федьковича; 

– фахівці, що проходять сертифікацію. 
 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
• Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ «Про вищу освіту»; 



 

 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 «Про 
перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»;  

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 787 «Про перелік 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і 
магістра»;  

• Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної 
діяльності» ДК 009: 2010; 

• Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010; 
• Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві 

випуски; 
• Комплекс нормативних документів для розробки складових системи 

стандартів вищої освіти: Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 
31.07.1998 р. № 285; 

• Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи 
стандартів вищої освіти: додаток до листа МОН України від 31.07.2008 р. № 
1/9-484; 

• СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 6.030401-2012. Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика бакалавра галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 
6.030401 «Правознавство»; 

• СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 6.030401-2012. Освітньо-професійна програма 
бакалавра галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство»; 

• Наказ МОНмолодьспорту України №1377 від 29.11.2011 р. «Про ліцензійні 
вимоги до підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у 
вищих навчальних закладах – додаток С5; 

• Наказ МОНмолодьспорту України №689 від 13.06.2012 р. «Про 
затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу». 

 
3. ВИЗНАЧЕННЯ 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що 
подані у Комплексі нормативних документів для розроблення складових 
системи стандартів вищої освіти (Додаток до листа МОН України від 
31.07.2008 р. № 1/9484), а також визначення, які формулюють: 

− The Bologna Declaration on the European space for Higher education an 
explanation; 

− Міжнародна Стандартна Класифікація Занять (ISCO – 88: International 
Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva); 

− Міжнародна класифікація занять для країн – членів ЕС (ISCO – 88 



 

 

(COM); 
− Класифікатор видів економічної діяльності Статистичної Комісії 

Європейського Союзу (NACE); 
− Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної 

діяльності Організації Об’єднаних Націй (ISIC); 
− Конвенція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському 

регіоні: Рада Європи та ЮНЕСКО. – Лісабон, 1997; 
− Стислі описувачі рівнів Європейської кваліфікаційної рамки та 

Дублінських дескрипторів (Towards a european qualifications framework 
for lifelong learning – ANNEX 3 Complementarity, Dublin descriptors and 
EQF descriptors – Commission of the european communities, Brussels, 
8.7.2005, SEC(2005) 957, Commission Staff Working Document, 2005); 

 
У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні 

визначення, що подані у комплексі нормативних документів: 
Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладові певного 

типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та 
кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до 
державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-
технічного забезпечення. 

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні 
заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти 
вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, 
спеціальністю. 

Вид діяльності (людини) - характеристика діяльності залежно від способів і 
форм її здійснення. 

Виробнича функція (трудова, службова) - сукупність обов'язків, що виконує 
фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою 
інструкцією або кваліфікаційною характеристикою. 

Розрізняють такі виробничі функції: 
- Дослідницька - функція спрямована на збір, обробку, аналіз і 

систематизацію науково-технічної інформації з напрямку роботи. 
- Проектувальна - функція спрямована на здійснення цілеспрямованої 

послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка 
документації, яка необхідна для втілення та використання об'єктів та процесів. 

- Організаційна - функція спрямована на упорядкування структури й 
взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а 
також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим 
процесом організації діяльності можна вважати планування - часове 
впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх, послідовності, 
тривалості та строків виконання). 



 

 

- Управлінська - функція спрямована на досягнення поставленої мети, 
забезпечення сталого функціонування і розвитку систем завдяки 
інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через 
зворотні зв'язки, до об'єкта управління - у вигляді директивних рішень). 

- Технологічна - функція спрямована на втілення поставленої мети за 
відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент 
(ланка) певної технології. 

- Контрольна - функція спрямована на здійснення контролю в межах своєї 
професійної діяльності в обсязі посадових обов'язків. 

- Прогностична - функція, яка дозволяє на основі аналізу здійснювати 
прогнозування в професійній діяльності. 

- Технічна - функція спрямована на виконання технічних робіт в 
професійній діяльності. 

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому 
навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого 
процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній 
середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками 
державної атестації; 

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який 
заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до 
наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними 
освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, 
виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, 
здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює 
наукову та науково-технічну діяльність. 

Галузь знань - група напрямів підготовки, споріднених за ознакою 
спільності узагальнених структур діяльності. 

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного 
контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, 
які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та 
виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій. 

Дія - одиниця діяльності, що не розкладається на більш прості, в наслідок 
якої досягається конкретна усвідомлена мета. 

Задача діяльності - потреба, що виникає в певних умовах і може бути 
задоволена в результаті визначеної структури діяльності, до якої належить: 

Є три види задач діяльності: 
- професійні задачі - задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані на 

виконання завдання (завдань), що поставлено(і) перед фахівцем як 
професіоналом; 

- соціально-виробничі задачі - задачі діяльності, що пов'язані з діяльністю 
фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі (наприклад, 
інтерактивне та комунікативне спілкування тощо); 



 

 

- соціально-побутові задачі - задачі діяльності, що виникають у 
повсякденному житті і пов'язані з домашнім господарством, відпочинком, 
родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть 
впливати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих 
задач. 

Здатність - властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що-
небудь, поводити себе певним чином; в тому числі психічний та фізичний стан 
індивіда, в якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної 
діяльності. 

Здібність - природній нахил до чого-небудь, талант; в тому числі 
особливості індивіда, що є суб'єктивними умовами успішного здійснення 
певного виду продуктивної діяльності. 

Зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система 
знань, умінь і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в 
процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, 
техніки, технології, культури та мистецтва. 

Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння 
якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. 
Зміст навчання поділяється на: 

- нормативну частину змісту навчання - обов'язковий для засвоєння зміст 
навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики як змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а 
також форм державної атестації; 

- вибіркову частину змісту навчання - рекомендований для засвоєння зміст 
навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм 
атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, 
регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з 
урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних закладів. 

Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднані за ознакою 
відповідності певному навчальному об'єктові. 

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною 
практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання 
- категорія, яка віддзеркалює зв'язок між пізнавальною й практичною 
діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та 
образів, орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання 
можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь 
виконувати відповідні розумові або фізичні дії. 

Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм 
діяльності особи, основа її освіти та професійної підготовки. Фундаментальні 
знання формують здатність особи опановувати нові знання, орієнтуватися у 
проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що прогнозуються. 
Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях: напрями підготовки до 



 

 

певної галузі освіти; спеціальності до напряму підготовки; спеціалізації 
спеціальності до спеціальності. 

Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної 
роботи. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний 
рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та 
складності професійних завдань та обов'язків. У документах про освіту, чи 
інших документах про професійну підготовку, кваліфікація визначається через 
професійну назву роботи за класифікацією професії. 

Клас задачі діяльності - ознака рівня складності задач діяльності, що 
вирішуються фахівцем. Усі задачі діяльності розподіляються на три класи: 
стереотипні задачі діяльності - передбачають діяльність відповідно до заданого 
алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, раніше 
відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів 
оперативної та раніше засвоєної інформації; діагностичні задачі діяльності - 
передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить 
процедуру часткового конструювання рішення із застосування раніше 
відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів 
оперативної та раніше засвоєної інформації; евристичні задачі діяльності - 
передбачають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру 
конструювання раніше не відомих рішень і потребує використання великих 
масивів оперативної та раніше засвоєної інформації. 

Компетентність - інтегрована характеристика якостей особистості, 
результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних 
професійних та соціально-особистістних предметних областях (компетенціях), 
який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді 
діяльності. 

Компетенція - включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної 
області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне 
застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як 
невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному 
контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в якій він 
проявляє готовність до виконання діяльності. 

Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює третя 
сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника 
вищого навчального закладу, та їх порівняння з установленими вимогами й 
визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти. 

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) - обсяг 
навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами 
окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм 
засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та 



 

 

контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин 
аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень). 

Кредит ECTS (заліковий кредит) - одиниця Європейської кредитно-
трансферної та акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає 
навчальне навантаження необхідне для засвоєння змістових модулів 

Ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального 
закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов'язану із здобуттям 
вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а 
також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та 
матеріально-технічного забезпечення. 

Навичка - уміння, що внаслідок численних повторень стають 
автоматичними і виконуються без свідомого контролю. 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно 
адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи 
тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із 
визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної 
сукупності умінь і навичок. 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної 
інформації, що зберігає властивості навчального об'єкта. 

Навчальний об'єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має 
самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією 
у процесі розумової діяльності. 

Навчальний план - складова стандартів вищої освіти вищих навчальних 
закладів, яка розробляється на основі освітньо-професійної програми та 
структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, 
перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін (практик), види 
навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення 
підсумкового контролю. 

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті - група 
спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки. 

Норматив - розрахункова величина витрат освітянських ресурсів, що 
характеризує оптимальний стан освітянського процесу. 

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) 
формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин 
змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти. 

Об'єкт діяльності - процеси, або(та) явища, або(та) матеріальні об'єкти, на 
які спрямована діяльність суб'єкта діяльності (наприклад, двигун внутрішнього 
згоряння, організаційно-економічна система, технологія галузі тощо). 
Узагальнений об'єкт діяльності фахівця з вищою освітою - загальна назва 
природних чи штучних систем, на зміну властивостей яких спрямована 
діяльність суб'єкта. Певні етапи циклу існування систем (об'єктів діяльності) 
визначають типи діяльності фахівців. 



 

 

Орієнтовна основа дії - система уявлень людини про мету, план та засоби 
виконання дії. 

Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками 
ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття 
кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню; 

Освітні рівні: Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, 
який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають 
розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Базова вища освіта - 
освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її 
інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра. Повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який 
характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають 
розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - освітньо-кваліфікаційний 
рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня 
сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність 
виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності 

Освітньо-кваліфікаційні рівні: Молодший спеціаліст - освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної 
середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, 
достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної 
діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 
діяльності. Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому 
професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може 
присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 
відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка 
робітників високого рівня кваліфікації. Особи, які мають базову загальну 
середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною 
програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну 
середню освіту. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, 
яка на основі повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти 
здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо 
узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та 
обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для 
первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих 
навчальних закладах другого - четвертого рівнів акредитації припинили 



 

 

подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із 
спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або 
іншому акредитованому вищому навчальному закладі. Спеціаліст - освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння 
та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня 
професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді 
економічної діяльності. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти 
особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну 
вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних 
завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної 
діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 
діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може 
здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Особи, які 
в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра 
припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою 
здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або 
спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому 
навчальному закладі. 

Освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття 
вищої освіти, з видачею відповідного документа. 

Первинна посада - посада, що не потребує від випускників навчального 
закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності. 

Показник якості вищої освіти - кількісна характеристика якості 
особистості випускника вищого навчального закладу, що розглядається 
стосовно до певних умов його навчання та сфери майбутньої соціальної 
діяльності. 

Професія - набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу 
основних завдань та обов'язків, що виконуються чи мають бути виконані 
працівником. Професія вимагає від працівника визначеного кола знань та умінь. 

Професійна підготовка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом 
підготовки або спеціальністю. 

Рівень професійної діяльності - характеристика професійної діяльності за 
ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), що 
виконує працівник. У сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності: 
стереотипний рівень (рівень використання) - уміння використовувати 
налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час виконання конкретних задач 
діяльності, та знання призначення об'єкта і його основних (характерних) 
властивостей; операторський рівень - уміння готувати (налагоджувати) систему 
і керувати нею під час виконання конкретних задач діяльності та знання 
принципу (основних особливостей) побудови й принципу дії системи на 



 

 

структурно-функціональному рівні; експлуатаційний рівень - уміння під час 
виконання конкретних задач діяльності тестувати та аналізувати роботу системи 
з метою виявлення та усунення пошкоджень і знання методів аналізу 
функціонування системи та методів аналізу, пошуку та усунення пошкоджень; 
технологічний рівень - уміння під час виконання конкретних задач діяльності 
здійснювати розробку систем, що відповідають заданим характеристикам 
(властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем та 
способів їх моделювання; дослідницький рівень - уміння проводити 
дослідження систем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, 
уміння вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно 
вирішувати задачі діяльності, знання методики дослідження систем та методів 
оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач 
діяльності. 

Рівень якості вищої освіти - відносна характеристика якості вищої освіти, 
що ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі 
діагностичних іспитів випускників вищого навчального закладу, із 
критеріально-орієнтованим еталоном, що репрезентується стандартом вищої 
освіти. 

Робота - певні завдання та обов'язки, які виконуються чи мають бути 
виконані однією особою (працівником). Робота є статистичною одиницею, що 
класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання. 

Сертифікація фахівця - процедура визначення відповідності професійно 
важливих властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у 
нормативних документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації. 

Система вищої освіти - це сукупність взаємодіючих: послідовних 
стандартів вищої освіти; вищих навчальних закладів усіх форм власності; інших 
юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; органів, які 
здійснюють управління у галузі вищої освіти. 

Спеціальність - категорія, що характеризує: у сфері праці - особливості 
спрямованості й специфіку роботи в межах професії (зміст задач професійної 
діяльності, що відповідають кваліфікації); у сфері освіти - спрямованість і зміст 
навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об'єкт 
діяльності або виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, 
насамперед, вид його діяльності й сферу застосування його праці). 
Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням наявної у сфері праці 
спеціальності (кваліфікації). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або 
спеціаліста, або магістра передбачає вивчення узагальненого об'єкта діяльності 
фахівця, виробничих функцій та типових складових структури професійної 
діяльності таких, що задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності. 



 

 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста передбачає вивчення виробничих функцій та типових складових 
структури професійної діяльності. 

Спеціалізація за спеціальністю - категорія, що характеризує відмінності 
окремих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, 
або(та) умов діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з 
необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи 
устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами 
і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та 
обов'язків. 

Стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти) - сукупність 
норм, що визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики 
якості вищої освіти та нормативний термін навчання. Стандарти вищої освіти є 
основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян 
незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг 
стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих 
навчальних закладів. 

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої 
освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих 
навчальних закладів. 

Структурно-логічна схема підготовки - наукове й методичне 
обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 
Структурно-логічна схема підготовки надається у вигляді мережі 
міждисциплінарних зв'язків за напрямом підготовки або спеціальністю і діє на 
протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної програми 
підготовки. 

Тест - стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для 
встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У 
психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 

Тести критеріально-орієнтовані - типи тестів, що призначені для 
визначення рівня індивідуальних досягнень щодо певного критерію на основі 
логіко-функціонального аналізу змісту завдань. Як критерій (або об'єктивний 
еталон)., звичайно, розглядаються конкретні знання, уміння, навички, що 
необхідні для успішного виконання тієї чи іншої задачі діяльності. 

Тест ситуаційний - критеріально-орієнтований тест досягнень, який 
складається з цілеспрямованого набору тестових завдань, призначених для 
оцінювання рівня сформованості знань щодо орієнтовних основ дій, які є 
адекватними діяльності вирішення проблемних ситуацій, що властиві майбутній 
діяльності (соціальній, виробничій) випускників вищих навчальних закладів. 

Технологія навчання - сукупність форм, методів, прийомів та засобів 
передавання соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання. 



 

 

Технологія освіти - процес та результат створення (проектування) 
адекватної потребам і можливостям особи та суспільства системи соціалізації, 
особистісного та професійного розвитку людини в закладі освіти, що 
складається з спеціальним чином сконструйованих відповідно до заданої мети 
методологічних, дидактичних, психологічних, інтелектуальних, інформаційних 
та практичних дій, операцій, прийомів, кроків, які гарантують досягнення цілей, 
що визначені учасниками освітянського процесу, та свободу їх усвідомленого 
вибору. 

Тип діяльності - характеристика професійної діяльності залежно від 
способів і форм її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об'єктом 
діяльності - системою, що характеризується однаковою узагальненою метою 
(продуктом) діяльності. 

Типова задача діяльності - узагальнена задача діяльності, що є 
характерною для більшості виробничих або соціальних ситуацій і не містить 
конкретних даних, а отже, не має конкретного вирішення (можуть бути 
визначені тільки шляхи вирішення). 

Уміння - здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань 
та навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції. 
Уміння поділяються за видами. Предметно-практичні - уміння виконувати дії 
щодо переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у 
регулюванні предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що 
відображають просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують 
керування робочими рухами відповідно до властивостей об'єкта та завдань 
діяльності. Предметно-розумові - уміння щодо виконання операцій з 
розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи 
уявлень і здатність до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, 
узагальнення, порівняння тощо). Знаково-практичні - уміння щодо виконання 
операцій зі знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, 
прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв тощо. Знаково-

розумові - уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками та знаковими 
системами. Наприклад, дії, що є необхідні для виконання логічних та 
розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в 
узагальненому вигляді. 

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної 
підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за 
ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного 
напряму. 

Якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що 
відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну 
спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і 
матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 

 



 

 

4. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 
У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв: 

а) види типових задач 

діяльності: 
ПФ - професійна, 
СВ - соціально-виробнича, 

СП - соціально-побутова; 

 

б) класи задач діяльності: 
С - стереотипна, 
Д - діагностична, 
Е - евристична; 

в) види уміння: 
ПП - предметно-практичне, 
ПР - предметно-розумове, 
ЗП - знаково-практичне, 
ЗР - знаково-розумове; 

г) рівні сформованості уміння: 
О - здатність виконувати дію, спираючись на 

матеріальні носії інформації щодо неї, 
Р - здатність виконувати дію, спираючись на 

постійний розумовий контроль без допомоги 
матеріальних носіїв інформації,  

Н - здатність виконувати дію автоматично, на 

рівні навички; 
д) компетенції: 

КСО- соціально-особистісні, 
КЗН – загальнонаукові, 
КІ – інструментальні, 
КЗП – загально-професійні, 
КСП – спеціалізовано-професійні. 

 

 
5. КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ЗАДАЧ  

СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ  

І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ЗАДАЧ ТА УМІННЯ,  

ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ЦИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

5.1. Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича як соціальних особистостей 

подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і 

задач соціальної діяльності, інструментальних, загальнонаукових і професійних 

компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій, 

визначені у таблиці Додатку А. 

5.2. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 

випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і 

задачі діяльності за умови оволодіння системою умінь і компетенцій, що 

визначені у таблиці Додатка В. 

 



 

 

Примітка. У таблиці Додатка Б абревіатури компетенцій та шифри умінь 

наведені за структурами: 

 

Шифр компетенції 

  -------------------- 

|              |       номер компетенції 

|              ------------------------------------- 

|                      абревіатура компетенції 

---------------------------------------------------- 

Шифр уміння 

|КХХ-Х    |ХХ  |Х  |ХХ   номер уміння, наскрізний для даної 

|         |    |   |     компетенції 

|         |    |   ----------------------------------------------- 

|         |    |         рівень сформованості уміння 

|         |    --------------------------------------------------- 

|         |              вид уміння 

|         -------------------------------------------------------- 

|                        шифр компетенції 

------------------------------------------------------------------ 

6. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
6.1. Відповідно до посад, що можуть займати випускники Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича, вони придатні до виконання 
виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної 
функції задач професійної діяльності. Кожній типовій задачі відповідає 
компетенція, яка формується системою умінь щодо вирішення цієї задачі 
діяльності. 

6.2. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 
забезпечує опанування (досягнення) випускниками системи умінь і набуття 
відповідних компетенцій, які дозволять вирішувати типові задачі діяльності під 
час здійснення певних виробничих функцій, що визначені у таблиці Додатка Б. 

 

Примітка. У графі 3 і графі 5 таблиці Додатка Б шифри типових задач 

діяльності та умінь наведені за структурами: 

 

Шифр типової задачі діяльності 

|ХХ  |ХХ  |Х                 |ХХ   номер задачі, наскрізний для 

|    |    |                  |     даної виробничої функції 

|    |    |                  ------------------------------------- 

|    |    |                        клас типової задачі діяльності 

|    |    -------------------------------------------------------- 



 

 

|    |                             вид типової задачі діяльності 

|    ------------------------------------------------------------- 

|                                  Номер виробничої функції 

------------------------------------------------------------------ 

Шифр уміння 

|ХХ.Х.ХХ  |ХХ  |Х  |ХХ   номер уміння задачі, наскрізний для 

|         |    |   |     даної виробничої функції 

|         |    |   ----------------------------------------------- 

|         |    |         рівень сформованості уміння 

|         |    --------------------------------------------------- 

|         |              вид уміння 

|         -------------------------------------------------------- 

|                        шифр типової задачі діяльності 

------------------------------------------------------------------. 
 

7. ПОПЕРЕДНІЙ ОСВІТНІЙ АБО (ТА) ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ 
РІВЕНЬ І ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ 

7.1. Попередній рівень освіти або (та) професійної підготовки: освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста з правознавства. 

7.2. Абітурієнти повинні мати державний документ про вищу освіту за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста з правознавства.  

  
8. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ  

У ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
8.1. Державна атестація осіб, які навчаються на юридичному факультеті, 

проводиться на підставі аналізу успішності навчання, оцінювання якості 
вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня 
сформованості здатностей вирішувати задачі діяльності, які можуть виникнути. 

8.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється в СВО ЧНУ-
12 «Стандарт вищої освіти Чернівецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича. Освітньо-професійна програма». 

8.3. Атестація якості підготовки магістра з права щодо становлення 
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється 
Державною екзаменаційною комісією, затвердженою Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України, після виконання студентами у повному обсязі 
навчального плану. 

8.4. Атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, 
умінь і навиків випускників, передбачених даною освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою, з використанням загальнодержавних методів комплексної 
діагностики  (державного екзамену та захисту магістерської роботи). 

8.5. Кваліфікацію «Магістр права» присвоює Державна екзаменаційна 
комісія. 



 

 

 
9. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ  
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Особливі вимоги щодо освітньої та професійної підготовки випускників 
юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича визначаються Законами України «Про прокуратуру», «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про судоустрій та статус суддів», «Про 
міліцію», «Про службу безпеки України», «Про державну виконавчу службу». 

 



 

 

Додаток А 
 

Таблиця  
СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ,  

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ТА ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 
 

Компетенція 
Шифр  

компетенції 
1 2 

Формування світогляду, адекватного сприйняття 
сучасних проблем розвитку суспільства, людського 
буття, духовної культури, креативності, толерантності, 
здатності до критики та самокритики 

КСО 

Постійне підвищення наукового рівня, розвиток 
загальнонаукового мислення, розширення знань з 
психології педагогіки, філософії і їх використання в 
професійній діяльності 

КЗН 

Організація особистої діяльності як складової 
колективної діяльності, здатність до письмової й усної 
комунікації рідною мовою 

КІ 

Формування здатності до безперервної професійної 
освіти, оволодіння методами спостереження та опису 

КЗП 

Постійне удосконалення спеціально-професійних навиків 
інноваційного характеру 

КСП 

 

 



 

 

Додаток Б
 

Таблиця 
ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ, УМІННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ,  

ЯКИМИ ПОВИННІ ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИКИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (МАГІСТР) 
 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

Правозастосовн
а  

(застосування 
норм 

матеріального і 
процесуального 

права) 

1.1. Вивчення 
обставин справи; 
правова 
кваліфікація; 
прийняття 
юридичного 
рішення; 
виконання рішення 

ПФ.Д.01 1.1.1. Тлумачити і правильно застосовувати 
норми матеріального та процесуального 
права; 
1.1.2. Вивчати, аналізувати й оцінювати 
обставини справи; 
1.1.3. Здійснювати правильну юридичну 
класифікацію; 
1.1.4. Відповідно чинного законодавства 
виносити рішення по юридичній справі; 
1.1.5. Здійснювати процесуально-
документальне оформлення результатів 
розгляду юридичної справи, іншої 
юридичної документації; 
1.1.6. Вести юридичну статистику, 
здійснювати аналіз статистичних даних. 

ПФ.Д.01.ПР.Н.01 
 
 

ПФ.Д.01.ПР.Р.02 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.03 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.04 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.05 
 
 
 

ПФ.Д.01.ЗП.Р.06 

КСП5 

1.2. Запобігання 
правопорушенням 

ПФ.Д.02 1.2.1. Здійснювати заходи щодо усунення 
умов і причин юридичних деліктів у межах 
професійних обов’язків; 
1.2.2. Розробляти та формувати пропозиції 
щодо усунення недоліків у правовому 
забезпеченні діяльності юридичних, 
фізичних осіб, об’єднань громадян тощо. 

ПФ.Д.02.ЗП.0.01 
 
 

ПФ.Д.02.ЗП.Р.02 

Наглядова 
(контроль  

законності) 

1.1. Здійснення 
контролю 
юридичних рішень, 
їх реалізації 

СВ.С.01 1.1.1. Здійснення контролю за відповідністю 
юридичних рішень чинному законодавству; 
1.1.2. Здійснювати повноваження відповідно 
до компетенції; 

СВ.С.01.ПП.Р.01 
 

СВ.С.01.ЗР.Р.02  
 

КЗП4 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

1.1.3. Здійснювати контроль за реалізацією 
юридичних рішень; 
1.1.4. Використовувати стандартні форми та 
методи контролю; 
1.1.5. Застосовувати визначені юридичні 
процедури контролю. 

СВ.С.01.ПП.Р.03 
 

СВ.С.01.ПП.Р.04 
 

СВ.С.01.ПП.Р.05 

1.2. Здійснення 
контролю за 
законністю 
діяльності 
громадян, 
юридичних осіб, 
об’єднань громадян 
та організацій 

СВ.С.02 1.2.1. Визначати межі правосуб’єктності 
юридичних і фізичних осіб, об’єднань, 
громадських організацій у конкретних 
правовідносинах; 
1.2.2. Здійснювати заходи контролю 
відповідно до компетенції; 
1.2.3. Розробляти пропозиції щодо усунення 
недоліків у правовому  забезпеченні 
діяльності установ, підприємств, 
організацій; 
1.2.4. Забезпечувати реалізацію Конституції 
та законів України у випадку посягань на 
права і свободи, честь і гідність громадян, 
права держави, права юридичних осіб, 
об’єднань громадян тощо 

СВ.С.02.ПР.Р.01 
 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.02 
 

СВ.С.02.ПП.Р.03 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.04 

Установча 
(утворення 

органів 
державної влади 

і місцевого 
самоврядування; 

реєстрація 
юридичних 

станів, прав і 
фактів) 

1.1. Вирішення 
оперативних 
завдань організації 
підготовки і 
проведення виборів 
народних депутатів 
України, 
Президента 
України, органів 
місцевого 
самоврядування, 

СВ.С.01 1.1.1. Здійснювати оперативні  
організаційно-правові заходи щодо 
забезпечення виборчого процесу; 
1.1.2. Проводити оцінку легітимності  
юридичних процедур виборчого процесу; 
1.1.3 Сприяти  реалізації правосуб’єктності 
учасників виборчого процесу щодо 
повноважень. 

СВ.С.01.ПП.0.01 
 
 

СВ.С.01.ПП.0.02 
 

СВ.С.01.ПП.Р.03 

КСП5 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

сільських, 
селищних і міських 
голів 
1.2. Легалізація 
суб’єктів права; 
посвідчення 
правового стану, 
прав і фактів 

СВ.С.02 1.2.1. Здійснювати легалізацію  суб’єктів 
господарської та підприємницької 
діяльності, підприємств, установ 
організацій, громадських і благодійних 
організацій тощо; 
1.2.2. Здійснювати юридичне оформлення 
суб’єктивних прав і фактів; 
1.2.3. Посвідчувати акти громадянського 
стану. 

СВ.С.02.ПП.Р.01 
 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.02 
 

СВ.С.02.ПП.Р.03 

Правотворча 
(локальна 

правотворчість) 

1.1. Здійснення 
прийняття 
нормативного акта; 
забезпечення 
дотримання 
процедури набрання 
нормативним актом 
чинності 

ПФ.Д.01 1.1.1. Використовуючи стандартні методи, 
здійснювати аналіз стану, системи  
локальних нормативних актів; 
1.1.2. На основі даних статистичної 
звітності, бухгалтерського обліку та аналізу 
стану локальної правотворчості оцінювати 
ефективність локальних нормативних актів;  
1.1.3. Складати проекти  локальних 
нормативних актів відповідно до визначених 
засад регулювання;  
1.1.4. Проведення експертизи локального 
нормативного акта;  
1.1.5. Організаційно-технічний супровід 
погодження проекту локального 
нормативного акта та набрання локальними 
нормативними актами юридичної сили 
нормативного акта;  
1.1.6. Здійснювати систематизацію  
локальних нормативних актів. 

ПФ.Д.01.ЗР.0.01 
 
 

ПФ.Д.01.ЗП.0.02 
 
 
 

ПФ.Д.01.ЗР.0.03 
 
 

ПФ.Д.01.ПП.0.04 
 

ПФ.Д.01.ЗР.Р.05 
 
 
 

ПФ.Д.01.ЗР.Р.06 

КСП5 

Надання 1.1. Сприяння СВ.С.01 1.1.1. Давати консультації та роз’яснення з СВ.С.01.ПР.Р.01 КСП5 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

правових 
послуг 

(надання 
адвокатських і 
нотаріальних 

послуг) 

захисту прав і 
свобод та 
представництво 
законних інтересів 
фізичних та 
юридичних осіб 

юридичних питань відповідно до 
компетенції; 
1.1.2. Складати проекти заяв, скарг та інших 
документів правового характеру. 

 
 

СВ.С.01.ПР.Р.02 

1.2. Надання 
правам, фактам, 
документам 
юридичної 
вірогідності 

СВ.С.02 1.2.1. Давати консультації та роз’яснення з 
питань нотаріальної діяльності та вчинення 
нотаріальних дій відповідно до компетенції; 
1.2.2. Складати проекти нотаріальних та 
інших документів нотаріального 
провадження; 
1.2.3. Ведення діловодства та нотаріального 
архіву. 

СВ.С.02.ПР.Р.01 
 
 

СВ.С.02.ПР.Р.02 
 
 

СВ.С.02.ПП.Р.03 

Організаційна 
(забезпечення 
професійної 
діяльності) 

1.1. Наукова 
організація праці 

СВ.Д.01 1.1.1. Забезпечувати дотримання вимог і 
стандартів до організації праці, галузевих 
нормативних актів; 
1.1.2. Впроваджувати у професійну 
діяльність нові методики і науково-технічні 
досягнення; 
1.1.3. Використовувати комп’ютерні 
технології та спеціальну техніку; 
1.1.4. Формувати інформаційно-пошукові, 
реєстраційні та статистичні документи. 

СВ.Д.01.ПР.Р.02 
 
 

СВ.Д.01.ЗП.Р.04 
 
 

СВ.Д.01.ПП.Р.05 
 

СВ.Д.01.ПР.Р.06 

КЗП4 

1.2. Ведення 
діловодства 
 

ПФ.С.02 1.2.1. Використовуючи оргтехніку, 
документально оформляти управлінські 
рішення, вести кореспонденцію; 
1.2.2. Давати відповіді на заяви та скарги 
громадян; 
1.2.3. Підтримувати раціональний рух 
документів в організації “підрозділів”; 
1.2.4. Документально оформляти рух кадрів. 

ПФ.С.02.ПР.0.01 
 
 

ПФ.С.02.ПП.0.02 
 

ПФ.С.02.ПР.0.03 
 

ПФ.С.02.ПР.0.04 



 

 

Зміст 
виробничої 

функції 

Назва типової 
задачі 

діяльності* 

Шифр 
типової задачі 

діяльності 
Зміст уміння Шифр уміння 

Шифр 

компетенції 

 
 
 

Деонтологічна 
(інтеріоризація 

стандартів 
професійної 
діяльності) 

1.1. Реалізація 
соціальних якостей 
професійної 
діяльності 

СВ.С.01 1.1.1. Діяти в дусі поваги до своєї професії; 
1.1.2. Виконувати професійні обов’язки 
відповідно до принципів незалежності, 
верховенства права, законності, 
конфіденційності тощо; 
1.1.3. Діяти в дусі справедливості, 
гуманності, доброзичливості, лояльності, 
великодушності щодо суб’єктів права; 
1.1.4. Діяти відповідно до вимог презумпції 
добропорядності до суб’єктів права. 

СВ.С.01.ПР.0.01 
СВ.С.01.ПР.0.02 

 
 
 

СВ.С.01.ЗП.0.03 
 
 

СВ.С.01.ЗП.0.04 

КЗП4 

1.2. Реалізація  
соціальних якостей 
при спілкуванні з 
колегами 

СВ.С.02 1.2.1. Сприяти здійсненню ідеї правосуддя у 
правовій державі; 
1.2.2. Ставитися з повагою до колег при 
здійсненні професійної діяльності; 
1.2.3. Застосовувати і виконувати правила 
етики юриста. 

СВ.С.02.ЗП.0.01 
 

СВ.С.02.ПР.0.02 
 

СВ.С.02.ЗП.0.03 



 

 

Додаток В 
 

Таблиця  
КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, 

ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, ТА СИСТЕМА УМІНЬ, ЩО ЇХ ВІДОБРАЖАЄ 
 

Компетенція щодо вирішення проблем  
і задач соціальної діяльності,  

інструментальних,  
загальнонаукових і професійних задач  

Шифр 
компетенції 

Зміст уміння 
Шифр  
уміння 

1 2 3 4 

Формування світогляду, адекватного 
сприйняття сучасних проблем 
розвитку суспільства, людського 
буття, духовної культури, 
креативності, толерантності, здатності 
до критики та самокритики 

 
 
 

КСО1 

1.1. Критично 
оцінювати політичні, 
економічні, 
екологічні, культурні 
та інші події та явища 
1.2. Визначати 
сутність явищ і 
процесів реального 
світу, використо-
вувати наукові знання 
у пізнавальній і 
професійній 
діяльності 
1.3. Вшановувати 
традиції і звичаї свого 
народу та 
культурного 
надбання  людства 

КСО1.ПР.Р.1.1. 
 
 
 
 
КСО1.ПР.Н.1.2. 
 
 
 
 
 
 
КСО1.ПР.Р.1.3. 
 

Постійне підвищення наукового рівня, 
розвиток загальнонаукового мислення, 
розширення знань з психології 
педагогіки, філософії і їх використання 
в професійній діяльності 

 
 
 

КЗН2 

2.1. Добирати   та   
використовувати   
психолого-
педагогічні   
технології   у 
професійній та інших 
сферах 
життєдіяльності 
 
2.2. Залежно від 
ситуації обирати 
найбільш відповідні 
інформаційні засоби 
та канали комунікації 

КЗН2.3Р.0.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
КЗН2.3Р.0.2.2. 

Організація особистої діяльності як 
складової колективної діяльності, 
здатність до письмової й усної 
комунікації рідною мовою 

КІ3 3.1 Дотримуватися 
етики ділового 
спілкування 
 
3.2. Створювати 
власний імідж, 
вдосконалювати 
його  складові:  
зовнішній вигляд, 
манери, впевненість у 
собі 

КІЗ.ЗП.Н.3.1. 
 
 
 
КІЗ.ЗП.Р.3.2. 

Формування здатності до безперервної КЗП4 4.1. Використовувати КЗП4. ПР.0.4.1. 



 

 

професійної освіти, оволодіння 
методами спостереження та опису 

джерела інформації 
для власного 
розвитку 

Постійне удосконалення спеціально-
професійних навиків інноваційного 
характеру 

КСП5 5.1. Визначати та 
усвідомлювати межі 
своїх знань та 
проблеми 
практичної 
діяльності 
 
5.2. Використовувати 
різні форми 
підвищення власної 
кваліфікації 

КСП5.ПП.Р.5.1. 
 
 
 
 
 
КСП5.ПП.Н.5.2. 
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ВСТУП 
Освітньо-професійна програма (далі по тексту – «ОПП») є нормативним 

документом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, у 
якому визначається нормативний термін і зміст навчання, форми державної 
атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти і професійної 
підготовки фахівця ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство». 

Цей стандарт є складовою стандарту вищої освіти Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича і використовується під час: 

� розроблення складової стандарту вищої освіти Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича (нормативно-варіативної 
частини засобів діагностики якості вищої освіти); 

� розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 
практик; 

� визначенні змісту навчання як бази для опановування новими 
спеціальностями, кваліфікаціями;  

� визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації. 
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         Чинний від 30.08.2012 р. 

 
 

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Цей стандарт поширюється на Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича, де готують фахівців: 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, 
галузі знань: 0304 «Право», 
напряму підготовки: 6.030401 «Правознавство», 
освітнього рівня: базова вища освіта, 
кваліфікації: бакалавр права, 
з узагальненим об’єктом діяльності: діяльність у сфері права. 

 

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної 
діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами 
професійної діяльності бакалавра з права є: 

– діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша 
юридична діяльність, надання інших комерційних послуг  – К. 69.10;  



 

 

– консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22; 
– проведення розслідувань - К. 80.30; 
– управління у сферах фінансової та податкової діяльності – К. 84.11; 
– діяльність у сфері юстиції та правосуддя  – К. 84.23; 
– діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки - К. 84.24; 
– діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування – К. 84.30. 
 
Фахівець за кваліфікацією бакалавр права згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 здатний виконувати зазначену 
професійну роботу і може займати наступні первинні посади: 

Код КП 
Код 

ЗКППТР 
Професійна назва роботи 

3432  

Відповідальний секретар колегії судової; 
державний виконавець; конторський (офісний) 
службовець (недержавні установи 
юриспруденції); конторський (офісний) 
службовець (страхування); секретар судового 
засідання; секретар суду. 

3432 24673 Секретар колегії судової. 
3432 24890 Судовий виконавець. 
3432 24893 Судовий розпорядник. 

3435.1  Організатори діловодства (державні установи). 

3435.2  
Організатори діловодства (види економічної 
діяльності). 

3435.3  Організатори діловодства (система судочинства). 

3436.9  
Помічник адвоката;  помічник нотаріуса; 
помічник нотаріуса державного; помічник судді; 
помічник юриста. 

3450  Помічник приватного детектива. 

3451  
Дізнавач; дільничний інспектор міліції; інспектор 
(органи внутрішніх справ); інспектор з дізнання; 
оперуповноважений. 

3452  

Відповідальний (старший) по корпусу 
(корпусному відділенню) (пенітенціарна 
система); інспектор (пенітенціарна система) (з 
дипломом бакалавра); інструктор з професійної 
підготовки (пенітенціарна система). 

 
Цей стандарт установлює: 

– професійне призначення й умови використання випускників 
юридичного факультету (напрям підготовки 6.030401 



 

 

«Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») у 
вигляді  переліку первинних посад, виробничих функцій і типових 
задач діяльності; 

– освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича у вигляді переліку 
здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності; 

– вимоги до атестації якості освіти і професійної підготовки 
випускників юридичного факультету; 

– відповідальність за якість освіти і професійної підготовки. 
 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цьому стандарті є посилання на такі державні і галузеві стандарти 

України: 
– ДК 003-2010 Державний класифікатор професій; 
– ДК 009-2010 Державний класифікатор видів економічної діяльності; 
– ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними 
освітньо-кваліфікаційними рівнями; 

– ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями; 

– ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти; 
– ДСВО 04-98 Освітній рівень повної вищої освіти; 
– ДСВО 05-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста; 
– ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра; 
– ДСВО 07.1-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста; 
– ДСВО 07.2-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра; 
– СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 6.030401-2012. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика бакалавра напряму підготовки 6.030401 
«Правознавство»; 

– Наказ МОНмолодьспорту України №1377 від 29.11.2011 р. «Про 
ліцензійні вимоги до підготовки фахівців різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах»; 

– Наказ МОНмолодьспорту України №689 від 13.06.2012 р. «Про 
затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу». 

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні 
документи:  

– «Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та 
здійснення контролю за їх дотриманням», затверджений наказом МОН 
України від 10.11.2007 р. № 897 та інші діючі нормативні документи 
обов’язкового застосування. 

 



 

 

 
 

3. ВИЗНАЧЕННЯ 
У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що 

подані у: наказі МОН України від 10.11.2007 р. № 897 та інших відповідних 
діючих нормативних документах обов’язкового застосування. 

Змістовий модуль - система навчальних елементів, поєднаних за ознакою 
відповідності певному навчальному об’єктові. 

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною 
практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання 
- категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю 
людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, 
орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можливо 
ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь виконувати 
відповідні розумові або фізичні дії. 

Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм 
діяльності особи, основа її освіти та професійної підготовки. Фундаментальні 
знання формують здатність особи опанувати нові знання, орієнтуватися у 
проблемах, що виникають, вирішувати задачі діяльності, що прогнозуються. 
Фундаментальні знання інваріантні у відношеннях: напрями підготовки до 
певної галузі освіти, або спеціальності до напряму підготовки, або спеціалізації 
спеціальності до спеціальності. 

Кредит – інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням 
терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до 
психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, 
методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години 
навчального часу (сума годин аудиторної та самостійної роботи студента за 
тиждень). Як наведено у додатку 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про 
визнання кваліфікацій з вищої освіти у європейському регіоні, кредит - оцінена 
й кваліфікована мінімальна умовна одиниця виміру “вартості” якоїсь частини 
програми вищої освіти, виконаної студентом під час навчання. 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно 
адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи 
будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із 
визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної 
сукупності умінь і навичок. 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної 
інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта. 

Навчальний об’єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має 
самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією 
у процесі діяльності мислення. 



 

 

Навчальний план – складова стандартів вищої освіти вищих навчальних 
закладів, яка складається на основі освітньо-професійної програми та 
структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, 
перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні 
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби проведення 
підсумкового контролю. 

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) 
формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частини 
змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти. 

Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття 
вищої освіти, із видачею відповідного документа. 

Структурно-логічна схема підготовки - наукове й методичне 
обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної 
підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), поєднаних за 
ознаками приналежності їхнього змісту до спільного освітнього або 
професійного напряму. 

Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи вищої 
освіти та її складових, яка визначає здатність цієї системи задовольняти 
встановлені й передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства. 

 

4. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 
У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, 

до яких віднесено блоки змістових модулів: 
ГСЕП (01) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;  
ПНП (02) – природничо-наукової підготовки; 
ППП (03) – професійної та практичної підготовки. 
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика. 
ОПП – освітньо-професійна програма. 

 
5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ  

ТА НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ,  
НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Й ПРАКТИКАМИ 

У таблиці Додатка А 
1 вказується:  

– загальний навчальний час за програмою підготовки; 
– розподіл загального навчального часу за циклами підготовки в 

академічних годинах / кредитах ECTS. 
 
Ціна кредиту ЕСТS складає 36 академічних годин. Нормативна кількість 

залікових одиниць на 1 навчальний рік – 60 кредитів ЕСТS. 



 

 

Кількість кредитів ЕСТS на навчальну дисципліну визначається діленням 
загального обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту (з 
округленням до 0,5 кредиту).  

Загальний обсяг годин із навчальної дисципліни повинен включати час на 
проведення лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять і самостійну 
роботу студентів. Загальний навчальний час підготовки не враховує канікули, 
святкові дні і час, що передбачений на державну атестацію студентів, і 
складається з навчального часу засвоєння нормативної змісту ОПП (змісту 
навчання) та вибіркової частин. 

Для кожного циклу підготовки в ОПП вказують навчальний час у відсотках 
від загального навчального часу підготовки. Розробники стандарту вказують 
навчальний час у годинах і кредитах ECTS. 

Додаток А 
1 

Таблиця 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень / цикл 
Термін навчання за денною 

формою, роки 
Загальний обсяг годин-

кредити ECTS 
БАКАЛАВР 4 роки 8640 / 240 

Цикл гуманітарної та 
соціально-економічної 
підготовки 

4 роки 1116 / 31 

Цикл природничо-наукової 
підготовки 

4 роки 162 / 4,5 

Цикл професійної та 
практичної підготовки 

4 роки 7362 / 204,5 

 
 

 



 

 

Додаток Б 
1 

Таблиця  
РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ,  
НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Й ПРАКТИКАМИ  

ТА ПЕРЕЛІК СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
 

Цикл 
Навчальні цикли  

та передбачувані результати їх 
засвоєння 

Перелік дисциплін 
Загальна  

кількість годин 
Кредитів ЕСТS 

Шифри  
сформованих компетенцій 

1 2 3 4 5 6 

Гуманітарно
ї та 
соціально-
економічної 
підготовки 

Дисципліни нормативної частини 
 
Дисципліни вільного вибору студента 

7 дисциплін ∗ 
 

1 дисципліна ∗ 

648 
 

468 

18 
 

13 

КСО, КЗН, КІ 
 
КСО, КЗН, КІ 

Природничо
-наукової 
підготовки 

Дисципліни нормативної частини 
 
 

2 дисципліни ∗ 162 4,5 КСО, КЗН 

Професійної 
та 
практичної 
підготовки 

Дисципліни нормативної частини 
 
Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
 
Дисципліни вільного вибору студента 

20 дисциплін ∗ 
 

10 дисциплін ∗ 
 

4 дисципліни ∗ 

5454 
 

1440 
 

468 

151,5 
 

40 
 

13 

КЗН, КЗП, КСП 
 
КЗН, КЗП, КСП 
 
КЗН, КЗП, КСП 

 
∗ перелік дисциплін визначений навчальним планом 



 

 

6. НОРМАТИВНО-ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА  
ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 
Додаток В 

1 

Таблиця  
СИСТЕМА МОДУЛІВ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

ЗА ОКР «БАКАЛАВР » 
 

Шифри умінь та 
змістових 
модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

Дисципліни нормативної частини 
 При здійсненні виробничої або соціальної діяльності: 

З. І. 01. 01 

- за результатами аналізу історичних джерел та історіографічної 
літератури, використовуючи ознаки соціально-історичних епох 
та критерії причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів, 
визначати періоди, закономірності формування та розвитку 
етнополітичних процесів в Україні; 

З. І. 01.01.01 
Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського 
етносу. 

З. І. 01.01.02 
Основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів 
українського державотворення. 

З. І. 01.01.03 
Історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва 
незалежної України. 

З. І. 01. 02 

- аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що 
відтворюють закономірності попереднього життя українського 
народу, визначати особливості сучасного соціально-політичного 
розвитку українського суспільства та його перспективу; 

З. І. 01.02.01 
Історичні аспекти появи чисельних етносів в Україні, найбільш 
характерні риси їх спілкування між собою, в рамках держави. 

З. І. 01.02.02 
Зародження історично української соціальної системи, наявність в 
ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного. 

З. І. 01.02.03 
Об'єктивні умови і суб'єктивні фактори в процесах гуманітарного, 
політичного життя народу. 

З. І. 01.03 

- узагальнюючи наукову інформацію історичного, політичного, 
гуманітарного характеру, використовуючи методи соціальних 
досліджень, визначати належність себе та учасників спільної 
діяльності до певного етносу; 

З. І. 01.03.01 Формування і розвиток історико-етнографічних регіонів України. 
З. І. 01.03.02 Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців. 

З. І. 01.03.03 
Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації 
діяльності людини, громадянина. 

З. І. 01.03.04 Етнополітика та її особливості в різних періодах життя народу. 

З. І. 01.03.05 
Історія формування соціальних груп та їх роль в створенні 
оригінальної форми державності. 

З. І. 01.04 
- з врахуванням визначеної належності себе та оточуючих до 
певного етносу підтримувати сприятливий психологічний 
клімат при здійсненні спільної діяльності; 

З. І. 01.04.01 Основні закономірності розвитку державності, етносів в Україні. 



 

 

З. І. 01.04.02 
Визначальні тенденції розвитку освіти, науки, техніки як 
фундаментальних основ рівня життя українського етносу. 

З. І. 01.04.03 
Історія формування та діяльності громадських, культурологічних, 
освітніх, політичних організацій українського народу. 

З. І. 01.04.04 
Еволюція, закономірність, ефективність розвитку (за періодами) 
державності України. 

 В умовах виробничої або побутової діяльності: 

З. І. 02.01 
- за певними методиками проводити спостереження за 
діяльністю людини; 

З. І. 02.01.01 Діяльнісний підхід у культурології. 
З. І. 02.01.02 Культура та природа. 
З. І. 02.01.03 Культура та цивілізація. 

З. І. 02.02 

- використовуючи ознаки синхронічних та діахронічних зв’язків 
в природному та соціально-культурному просторах, за певними 
методиками класифікувати результати спостережень за 
діяльністю; 

З. І. 02.02.01 Компаративний аналіз культур. 
З. І. 02.02.02 Еволюція культури. 

З. І. 02.03 
- з урахуванням правил поведінки за певними методиками 
проводити нормування та систематизацію результатів 
спостереження за діяльністю; 

З. І. 02.03.01 Еволюція культури. 
З. І. 02.03.02 Культурний простір та зв’язки. 

З. І. 02.04 
- на основі аналізу результатів спостережень за діяльністю за 
допомогою критеріїв нормування та систематизації визначати 
культурний контекст; 

З. І. 02.04.01 Еволюція культури. 
З. І. 02.04.02 Культурний простір та зв’язки. 
З. І. 02.04.03 Ідея “прогресу”. 

З. І. 02.05 
- з урахуванням визначеного місця окремих соціо-культурних 
елементів у культурному контексті інтегрувати власну 
діяльність у культурне оточення. 

З. І. 02.05.01 Контекстуалізація. 
З. І. 02.05.02 Діяльнісний підхід у культурології. 
З. І. 02.05.03 Етнічні культури в умовах глобалізації. 

 При здійсненні виробничої або соціальної діяльності: 

З. І. 03.01 

– на основі виробничих завдань, використовуючи методику 
складання фахової документації, термінологічні словники тощо, 
дотримуючись норм сучасної української літературної мови, 
складати професійні тексти та документи; 

З. І. 03.01.01 Правила складання професійних документів. 

З. І. 03.01.02 
Лексичні норми сучасної української літературної мови в 
професійному спілкуванні. 

З. І. 03.01.03 Орфографічні норми сучасної української літературної мови. 

З. І. 03.01.04 
Морфологічні норми сучасної української літературної мови в 
професійному спілкуванні. 

З. І. 03.01.05 
Синтаксичні норми сучасної української літературної мови в 
професійному спілкуванні. 

З. І. 03.02 
– використовуючи принципи професійного спілкування на рівні 
сучасної української літературної мови здійснювати спілкування 
з учасниками трудового процесу; 



 

 

З. І. 03.02.01 Усне професійне мовлення. 

З. І. 03.02.02 
Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми 
слововживання, граматичні норми. 

З. І. 03.02.03 
Лексичні норми сучасної української літературної мови в 
професійному спілкуванні. 

З. І. 03.03 
– у виробничих умовах, працюючи з джерелами фахової 
інформації, здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до 
норм української літературної мови; 

З. І. 03.03.01 
Лексичні норми сучасної української літературної мови в 
професійному спілкуванні. 

З. І. 03.03.02 Орфографічні норми сучасної української літературної мови. 

З. І. 03.03.03 
Морфологічні норми сучасної української літературної мови в 
професійному спілкуванні. 

З. І. 03.03.04 
Синтаксичні норми сучасної української літературної мови в 
професійному спілкуванні. 

З. І. 03.04 
– складаючи тексти фахової документації, використовувати 
слова іншомовного походження, на основі певних критеріїв 
добирати українські відповідники; 

З. І. 03.04.01 Терміни, професіоналізми та фразеологізми. 
З. І. 03.04.02 Номенклатурні назви в професійній мові. 
З. І. 03.04.03 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. 
З. І. 03.04.04 Географічні назви з номенклатурними словами та без них. 

З. І. 03.05 
– працюючи з іншомовними фаховими текстами, 
використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні 
словники, перекладати тексти українською мовою. 

З. І. 03.05.01 Техніка перекладу. Комп’ютерний переклад текстів. 
З. І. 03.05.02 Складні випадки слововживання. 
З. І. 03.05.03 Синонімічний вибір слова. 
З. І. 03.05.04 Багатозначні слова і контекст. 
З. І. 03.05.05 Пароніми та омоніми. 

З. І. 03.06 
– складаючи професійні тексти та спілкуючись на професійному 
рівні, використовувати українські виробничо-професійні 
фразеологізми та номенклатурні назви. 

З. І. 03.06.01 Терміни, професіоналізми та фразеологізми. 
З. І. 03.06.02 Номенклатурні назви в професійній мові. 
З. І. 03.06.03 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. 
З. І. 03.06.04 Географічні назви з номенклатурними словами та без них. 

 
У виробничих умовах, опрацьовуючи професійно-орієнтовані 
іншомовні (друковані та електронні) джерела за допомогою 
відповідних методів: 

З. І. 04. 01 

- пристосовуватися до нових умов (нових людей, нових мовних 
засобів, нових способів дії), мобілізувати інші власні компетенції 
(шляхом спостереження, інтерпретації результатів 
спостереження, індукції, запам’ятовування тощо) та 
поповнювати лексичний і граматичний матеріал; 

З. І. 04.01.01 
Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та 
розширення лексико-граматичних навичок. 

З. І. 04.01.02 
Структура складнопідрядного речення. 
Формальні ознаки: побудовчі слова – сполучники, сполучні слова, 
відносні займенники. 



 

 

З. І. 04.02 

- використовуючи інформаційні технології (інформативні бази 
даних, гіпертексти, системи навігації, пошуку інформації тощо) 
та іншомовну інформацію (текст, звук, відео) на електронних 
носіях (включаючи CD-ROM  носії та мережу Internet), 
розширювати лексичний та граматичний мінімум. 

З. І. 04.02.01 Електронні іншомовні джерела. 
З. І. 04.02.02 Лексичний мінімум комп'ютерних (інформаційних) технологій. 
З. І. 04.02.03 Рецептивні й продуктивні навички словотворення. 

 

Застосовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі, під 
час усних ділових контактів, із використанням прийомів і 
методів усного спілкування і відповідних комунікативних 
методів: 

З. І. 04. 03 
- проводити обговорення проблем загальнонаукового та 
професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення 
порозуміння; 

З. І. 04.03.01 Структура діалогу загальнонаукового характеру. 
З. І. 04.03.02 Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру. 

З. І. 04.04 

- проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних і 
ділових контактів (ділових зустрічей, нарад тощо) з метою 
отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань 
діяльності; 

З. І. 04.04.01 Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. 

З. І. 04.04.02 
Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, 
ввічливості, вибачення, погодження тощо. 

З. І. 04.04.03 
Граматичні форми й конструкції, що означають суб’єкт дії, дію, 
об’єкт дії, характеристику дії, необхідність, бажаність, можливість 
дії, умовні дії, логіко-смислові зв’язки. 

З. І. 04.05 
- здійснювати супроводження власної (колективної) оригінальної 
розробки на міжнародній виставці; 

З. І. 04.05.01 Лексичний мінімум для характеристики оригінальних розробок.  
З. І. 04.05.02 Мовно-культурологічний аспект проведення міжнародних виставок. 

З. І. 04.05.03 
Граматичні форми й конструкції, що характерні для усних 
повідомлень за власною спеціальністю. 

З. І. 04.06 
- готувати доповідь-презентацію у певній професійно-
орієнтованій галузі; 

З. І. 04.06.01 Методика та порядок презентації. 
З. І. 04.06.02 Лексико-граматичний мінімум забезпечення презентацій. 
З. І. 04.06.03 Мовно-комунікативний рівень проведення презентацій. 

З. І. 04.07 
- розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери 
й ситуації спілкування; 

З. І. 04.07.01 Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум. 
З. І. 04.07.02 Аудіювання та говоріння. 

З. І. 04.07.03 
Монологічне повідомлення професійного характеру з визначеним 
терміном мовлення. 

З. І. 04.08 - будувати діалог за змістом тексту. 
З. І. 04.08.01 Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум. 
З. І. 04.08.02 Аудіювання та говоріння. 

З. І. 04.08.03 
Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі 
ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. 

З. І. 04.08.04 Граматика для усного мовлення та письмового викладу інформації. 



 

 

З. І. 04.08.05 
Вивчення і використання форм і конструкцій, що характерні для 
мови ділового професійного спілкування у конкретній галузі. 

 

Використовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі 
та іншомовні (друковані та електронні) джерела, в умовах 
письмових ділових контактів із використанням прийомів і 
методів письмового спілкування та відповідних методів 
оформлення ділової документації: 

З. І. 04. 09 
- робити записи, виписки, складання плану тексту, письмове 
повідомлення, що відображає певний комунікативний намір; 

З. І. 04.09.01 
Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення 
комунікативних намірів на письмі. 

З. І. 04.10 
- вести ділове листування, використовуючи фонові 
культурологічні та країнознавчі знання; 

З. І. 04.10.01 
Мовні особливості ділового листування: лексика, граматика, 
синтаксис, діловий етикет, культурологічний аспект. 

З. І. 04.11 - заповнювати анкети; 
З. І. 04.11.01 Правила та методика складання анкет. 
З. І. 04.11.02 Правила та методика заповнення анкет. 
З. І. 04. 12 - проводити анотування; 

З. І. 04.12.01 Методи анотування та реферування іншомовних джерел. 

З. І. 04.12.02 
Лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних 
джерел. 

З. І. 04.13 - фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту; 

З. І. 04.13.01 
Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій 
галузі. 

З. І. 04.14 - реалізувати комунікативні наміри на письмі. 

З. І. 04.14.01 
Методи реалізації на письмі комунікативних намірів (установлення 
ділових контактів, нагадування, вираження прохання, згоди / 
незгоди, відмови, вибачення, подяки). 

З. І. 04.15 

У виробничих умовах, на основі лексико-граматичного 
мінімуму, користуючись професійно-орієнтованими 
іншомовними (друкованими та електронними) джерелами, за 
допомогою відповідних методів здійснювати ознайомче, 
пошукове та вивчаюче читання. 

З. І. 04.15.01 Ознайомче читання з визначеною швидкістю без словника. 
З. І. 04.15.02 Пошукове читання з визначеною швидкістю. без словника. 

З. І. 04.15.03 
Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (з 
використанням словника). 

 

У виробничих умовах, користуючись розширюваним лексико-
граматичним мінімумом та професійно-орієнтованими 
іншомовними (друкованими та електронними) джерелами, за 
допомогою відповідних методів проводити: 

З. І. 04.16 
- аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою 
отримання інформації, що необхідна для вирішення певних 
завдань професійно-виробничої діяльності; 

З. І. 04.16.01 Лексико-граматичні особливості оглядів наукової літератури. 
З. І. 04.16.02 Професійно-орієнтовані іншомовні джерела. 
З. І. 04.16.03 Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел. 

З. І. 04.16.04 
Робота з іншомовними джерелами наукового характеру (статті, 
монографії, реферати, трактати, дисертації тощо). 



 

 

З. І. 04.17 
- працювати з контрактами, релізами про партнерство, 
результатами патентного пошуку, рекламою з метою 
врегулювання виробничих питань. 

З. І. 04.17.01 
Робота з іншомовними джерелами професійно-виробничого 
характеру. 

З. І. 04.18 
Під час виконання професійних обов'язків, використовуючи 
комп'ютерні системи автоматизованого перекладу та електронні 
словники, робити переклад іншомовної інформації. 

З. І. 04.18.01 Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел. 
З. І. 04.18.02 Комп’ютерний переклад іншомовної інформації. 

З. І. 04.19 

У виробничих умовах під час усного та письмового спілкування 
за допомогою відповідних методів застосовувати компоненти 
соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного 
порозуміння. 

З. І. 04.19.01 
Лексичний мінімум найменувань установ, організацій, назв керівних 
посадових осіб, назв предметів, процесів та операцій, фактів тощо у 
різних сферах життя. 

З. І. 04.19.02 
Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; 
географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної 
країни світу, мова якої вивчається. 

З. І. 04.19.03 
Лексичний мінімум основ міжкультурної свідомості з визначенням 
взаємостосунків і взаємовідносин. 

З. І. 04.19.04 
Лексичний мінімум регіональних та соціальних відмінностей між 
Україною та країною, мову якої вивчають. 

 В умовах виробничої або побутової діяльності: 

З. І. 05. 01 
- використовувати фізичні вправи з метою збереження та 
зміцнення власного здоров’я і забезпечення фахової дієздатності; 

З. І. 05.01.01 Фізичне самовдосконалення. 

З. І. 05.01.02 
Методики побудови індивідуальних програм забезпечення фахової 
дієздатності (професійної діяльності). 

З. І. 05.01.03 
Методики побудови індивідуальних оздоровчо-профілактичних 
програм. 

З. І. 05.01.04 
Методи контролю власного стану в процесі виконання 
індивідуальних програм. 

З. І. 05.01.05 Різновиди фізичних вправ та принципи їх використання. 

З. І. 05. 02 

- використовувати різноманітні види фізичних вправ та 
психофізичний тренінг для профілактики захворювань, 
зміцнення здоров'я та підвищення розумової і фізичної 
працездатності; 

З. І. 05.02.01 Фізичне самовдосконалення. 

З. І. 05.02.02 
Принципи підбору фізичних вправ, їх компонування та послідовність 
використання за визначеними цілями. 

З. І. 05.02.03 
Авторські, новітні фізкультурно-оздоровчі системи та технології, їх 
використання у індивідуальних оздоровчо-профілактичних 
програмах. 

З. І. 05.02.04 Методики психофізичного тренінгу. 

З. І. 05. 03 
- використовувати засоби фізичної культури і спорту з метою 
покращення здоров’я та рухової підготовленості, як складових 
ефективної професійної діяльності; 

З. І. 05.03.01 Фізичне самовдосконалення. 
З. І. 05.03.02 Фізіологічна характеристика засобів рухової активності. 



 

 

З. І. 05.03.03 
Засоби та методики розвитку рухових якостей: сили, витривалості, 
швидкості, спритності, гнучкості, координації тощо. 

З. І. 05.03.04 
Засоби та методики розвитку професійно значущих психофізичних 
якостей: вестибулярної стійкості, стійкості до гіпоксії та вібрації, 
оперативного мислення, уваги тощо. 

З. І. 05. 04 
- дотримуватись гігієнічних вимог в процесі оздоровлення і 
тренувань; 

З. І. 05.04.01 Особиста гігієна. 
З. І. 05.04.02 Гігієнічні засади розумової праці. 
З. І. 05.04.03 Гігієна харчування. 
З. І. 05.04.04 Гігієнічні вимоги до місць занять фізичною культурою. 

З. І. 05. 05 
- використовувати природні чинники з метою зміцнення 
здоров’я, підвищення працездатності та стійкості до 
захворювань; 

З. І. 05.05.01 Фізичне самовдосконалення. 

З. І. 05.05.02 
Використання природних чинників власного загартування з метою 
протидії несприятливим факторам навколишнього середовища. 

З. І. 05. 06 

- володіти простішими прийомами масажу і самомасажу з метою 
відновлення організму після психофізичних навантажень та 
запобігання передчасної втоми при інтенсивній розумовій і 
фізичній діяльності; 

З. І. 05.06.01 Прийоми масажу й самомасажу. 

З. І. 05.06.02 
Фізіологічні механізми впливу прийомів масажу й самомасажу на 
організм. 

З. І. 05. 07 

- використовувати засоби фізичної культури з метою 
нівелювання впливу шкідливих чинників професійної 
діяльності, профілактики захворювань та протистояння хибним 
звичкам; 

З. І. 05.07.01 Фізичне самовдосконалення. 

З. І. 05.07.02 Правила запобігання фізичній перевтомі, перетренуванню, 
перенапрузі, іншим кризовим проявам. 

З. І. 05. 08 
- застосовувати методи самоконтролю за станом здоров’я, 
фізичного розвитку та діяльності функціональних систем 
організму; 

З. І. 05.08.01 
Характеристика суб’єктивних і об’єктивних показників 
самоконтролю та їх відображення у спеціальному щоденнику. 

З. І. 05.08.02 
Функціональні проби для визначення резервних можливостей систем 
організму. 

З. І. 05.08.03 Тести і контрольні нормативи рівня рухової підготовленості. 

З. І. 05.08.04 
Комплексні методики оцінювання стану соматичного (тілесного) 
здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенко КОНТРЕК-1, КОНТРЕК-2 та 
ін. 

З. І. 05.08.04 
Державні тести й нормативи оцінки фізичної підготовленості 
населення України та контрольні нормативи професійно-прикладної 
фізичної підготовленості. 

З. І. 05. 09 

- за допомогою засобів фізичної культури і спорту та дотримання 
засад здорового способу життя формувати і підтримувати 
оптимальний рівень власної психофізичної стійкості для 
забезпечення дієздатності. 

З. І. 05.09.01 Фізичне самовдосконалення. 



 

 

З. І. 05.09.02 
Фактори, які впливають на якість і тривалість індивідуального 
життя. 

З. І. 05.09.03 Методики психофізичного тренінгу. 
 При здійсненні виробничої або соціальної діяльності: 

З. І. 06.01 
- на основі власних спостережень за реальними процесами, 
використовуючи категоріальний апарат та рефлексивні 
навички, типологізувати результати спостережень; 

З. І. 06.01.01 Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної реальності. 
З. І. 06.01.02 Основний зміст пізнавальної діяльності. 

З. І. 06.02 
- використовуючи типологізовані результати спостережень за 
допомогою методологічних принципів формалізації подавати 
результати спостережень у визначеній знаковій системі; 

З. І. 06.02.01 Практичний спосіб людського буття. 
З. І. 06.02.02 Основний зміст пізнавальної діяльності. 
З. І. 06.02.03 Форми й методи наукового пізнання. 

З. І. 06.03 

- використовуючи формалізовані результати спостережень за 
допомогою наданих критеріїв оцінювання, накопичувати 
необхідний для структурування обсяг розрізненого 
інформаційного матеріалу; 

З. І. 06.03.01 Форми й методи наукового пізнання. 
З. І. 06.03.02 Основний зміст пізнавальної діяльності. 

З. І. 06.04 
- на основі аналізу розрізненого інформаційного матеріалу за 
допомогою методологічних принципів розподілу та класифікації 
структурувати інформацію. 

З. І. 06.04.01 Форми й методи наукового пізнання. 
З. І. 06.04.02 Основний зміст пізнавальної діяльності. 

З. І. 06.05 
- у процесі роботи зі структурованою інформацією, відповідно до 
визначеної мети діяльності, виявляти зв’язки між елементами 
інформаційного матеріалу; 

З. І. 06.05.01 Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної реальності. 
З. І. 06.05.02 Основний зміст пізнавальної діяльності. 

З. І. 06.06 
- у процесі роботи зі структурованою інформацією на основі 
відомостей про зв’язки між елементами інформаційного 
матеріалу визначати наявність системи; 

З. І. 06.06.01 Система філософських категорій. 
З. І. 06.06.02 Форми й методи наукового пізнання. 

З. І. 06.07 
- на основі результатів порівняльного аналізу визначеної 
системи з існуючими моделями систем установлювати її тип та 
характеристики; 

З. І. 06.07.01 Моделювання філософських проблем. 
З. І. 06.07.02 Типологія філософських систем. 

З. І. 06.08 
- на підставі відомостей про тип та характеристики визначеної 
системи встановлювати їх відповідність (невідповідність) меті 
діяльності; 

З. І. 06.08.01 Моделювання філософських проблем. 
З. І. 06.08.02 Основний зміст пізнавальної діяльності. 

З. І. 06.09 
- з урахуванням мети діяльності та визначених критеріїв 
ефективності синтезувати схему функціонування оптимальної 
системи; 

З. І. 06.09.01 Моделювання філософських проблем. 
З. І. 06.09.02 Філософське вчення про розвиток. 



 

 

З. І. 06.10 
- відповідно до мети діяльності та визначених критеріїв 
ефективності, використовуючи правила генетичної логіки, 
встановлювати зв’язки між елементами оптимальної системи; 

З. І. 06.10.01 Моделювання філософських проблем. 
З. І. 06.10.02 Філософське вчення про розвиток. 

З. І. 06.11 

- використовуючи методи діалектики здійснювати переведення 
ієрархічно структурованої інформації до вигляду синтетичної 
системної цілісності з теоретично визначеними правилами 
функціонування. 

З. І. 06.11.01 Філософське вчення про розвиток. 
З. І. 06.11.02 Закони діалектики. 

З. І. 06.12 

- використовуючи теоретично визначені правила 
функціонування системи, за певними методиками розробляти 
практичні рекомендації щодо здійснення безпечної та ефективної 
діяльності; 

З. І. 06.12.01 
Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному 
культурному просторі. 

З. І. 06.12.02 Мета і цінність людської життєдіяльності. 

З. І. 06.13 
- виконуючи практичні рекомендації щодо здійснення безпечної 
та ефективної діяльності, здійснювати діяльність; 

З. І. 06.13.01 Мета і цінність людської життєдіяльності. 
З. І. 06.13.02 Глобальні проблеми сучасності. 
З. І. 06.13.03 Соціально-екологічні наслідки глобалізації. 

З. І. 06.14 

- на основі аналізу результатів виконання практичних 
рекомендацій щодо здійснення безпечної та ефективної 
діяльності встановлювати ступінь істинності теоретично 
визначених правил. 

З. І. 06.14.01 Форми й методи наукового пізнання. 

З. І. 06.14.02 
Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному 
культурному просторі. 

 В умовах виробничої або побутової діяльності: 

З. І. 07.01 

- на основі аналізу державних нормативно-правових документів, 
довідників, сучасної політичної літератури та періодичних 
видань, використовуючи ознаки та критерії класифікації 
політичної влади, визначати форми та типи влади в конкретній 
державі; 

З. І. 07.01.01 Влада в Україні. 
З. І. 07.01.02 Види та форми влади. 
З. І. 07.01.03 Політична та державна влада. 
З. І. 07.01.04 Поділ влади. Способи досягнення й здійснення. 

З. І. 07.02 

- на основі аналізу програмних документів політичних партій, 
результатів соціологічних опитувань населення щодо довіри 
владі та конкретним політичним лідерам, за допомогою 
критеріїв легітимності і ефективності політичної влади та її 
ресурсів визначати наявність легітимності влади, її 
ефективність, а також тип легітимності влади в конкретній 
державі; 

З. І. 07.02.01 Джерела та ресурси влади. 
З. І. 07.02.02 Легітимність влади. 
З. І. 07.02.03 Типи легітимності. 



 

 

З. І. 07.03 

- на основі аналізу державних нормативно-правових документів, 
сучасної політичної літератури та періодичних видань, 
використовуючи критерії і типології політичних режимів, 
визначати тип політичного режиму конкретної держави; 

З. І. 07.03.01 Політичний режим в Україні на сучасному етапі. 
З. І. 07.03.02 Сутність і типологія. 
З. І. 07.03.03 Основні риси демократичного режиму. 
З. І. 07.03.04 Тоталітаризм та тоталітарний режим. Поняття. Основні риси. 
З. І. 07.03.05 Авторитаризм та авторитарний режим. Поняття. Основні риси. 

З. І. 07.04 

- згідно з Конституцією держави, нормативно-правовими 
документами щодо формування та функціонування інститутів 
влади, політичних партій і суспільних об’єднань, 
використовуючи критерії класифікації політичних систем, 
визначити тип політичної системи конкретної держави; 

З. І. 07.04.01 Політична система України. 
З. І. 07.04.02 Поняття, структура та функції. 
З. І. 07.04.03 Сутність і типи сучасних політичних систем. 

З. І. 07.05 

- на основі аналізу державних нормативно-правових документів, 
використовуючи критерії класифікації і типологію держави, 
визначати тип конкретної держави, форму державно-
територіального устрою та форму правління; 

З. І. 07.05.01 Формування української державності. 
З. І. 07.05.02 Ознаки та функції держави. 
З. І. 07.05.03 Механізм державної влади. 
З. І. 07.05.04 Форма державного устрою. 
З. І. 07.05.05 Форма правління. 

З. І. 07.06 

- на основі аналізу державних нормативно-правових документів, 
програмних документів політичних партій, використовуючи 
ознаки їх класифікації, а також ознаки конкретної ідеології, 
визначати тип політичної партії та її ідеологічну орієнтацію; 

З. І. 07.06.01 Класифікація, функції політичних партій. 
З. І. 07.06.02 Основні політичні течії та їх доктрини. 
З. І. 07.06.03 Основні ознаки. 

З. І. 07.07 

- на основі аналізу державних нормативно-правових документів, 
літератури про розстановку політичних сил у парламенті, 
використовуючи критерії класифікації партійних систем та їх 
ознаки, визначати тип партійної системи; 

З. І. 07.07.01 
Проблеми розвитку багатопартійності в Україні та її партійної 
системи. 

З. І. 07.07.02 Партійні системи. 
З. І. 07.07.03 Типологія сучасних партійних систем. 

З. І. 07.08 
- на основі аналізу державних нормативно-правових документів, 
використовуючи критерії класифікації та ознаки виборчих 
систем, визначати виборчу систему конкретної держави; 

З. І. 07.08.01 Сутність виборчої системи. 
З. І. 07.08.02 Типи виборчих систем. 
З. І. 07.08.03 Технологія виборчого процесу. 



 

 

З. І. 07. 09 

- за результатами аналізу державних нормативно-правових 
документів про суспільні об’єднання, програмних документів 
суспільних об’єднань, використовуючи критерії класифікації 
суспільних об’єднань і рухів, визначати тип конкретного 
суспільного об’єднання та його місце в політичному житті 
держави; 

З. І. 07.09.01 Громадські організації у політичній системі суспільства. Поняття. 
З. І. 07.09.02 Мета, головні риси, структура, функції. Типологія. 
З. І. 07.09.03 Громадські об’єднання в сучасній Україні. 

З. І. 07.10 
- на основі аналізу результатів самоспостережень, 
використовуючи ознаки конкретної ідеології, встановлювати 
власні політичні переконання; 

З. І. 07.10.01 Методи психологічних досліджень. 
З. І. 07.10.02 Основні політичні течії та їх доктрини. 

З. І. 07.11 
- на основі аналізу результатів власних спостережень, 
використовуючи ознаки конкретної ідеології, встановлювати 
політичні переконання учасників спільної діяльності. 

З. І. 07.11.01 Методи психологічних досліджень. 
З. І. 07.11.02 Основні політичні течії та їх доктрини. 

Дисципліни вільного вибору студента 

 
У виробничих умовах, опрацьовуючи  фахові професійно-
орієнтовані іншомовні оригінальні (друковані та електронні) 
джерела за допомогою відповідних методів: 

З.ІІ.08.01 

- пристосовуватися до нових умов (нових людей, нових мовних 
засобів, нових способів дії), мобілізувати інші власні компетенції 
(шляхом спостереження, інтерпретації результатів 
спостереження, індукції, запам’ятовування тощо) та 
поповнювати лексичний і граматичний матеріал; 

З.ІІ.08.01.01 
Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та 
розширення  фахових лексико-граматичних навичок. 

З.ІІ.08.01.02 
Структура  складного,  складнопідрядного речення. 
Формальні ознаки:   складні конструкції – інфінітивні конструкції, 
герундіальні конструкції, форми дієприкметників та їх конструкції. 

З.ІІ.08.02 

- використовуючи інформаційні технології (інформативні бази 
даних, гіпертексти, системи навігації, пошуку інформації тощо) 
та іншомовну інформацію (текст, звук, відео) на електронних 
носіях (включаючи CD-ROM  носії та мережу Internet), 
розширювати фаховий лексичний мінімум та застосування 
граматичного мінімуму у спілкуванні за фахом. 

З.ІІ.08.02.01 Електронні іншомовні джерела. 

З.ІІ.08.02.02 
Лексичний мінімум фахового матеріалу та застосування 
комп'ютерних (інформаційних) технологій. 

З.ІІ.08.02.03 
Рецептивні й продуктивні навички словотворення та побудови 
речень. 

 

Застосовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі, під 
час усних ділових контактів, із використанням прийомів і 
методів усного спілкування і відповідних комунікативних 
методів: 

З.ІІ.08.03 
- проводити обговорення проблем загальнонаукового та  
фахового характеру, що має на меті досягнення розуміння та 
спілкування; 



 

 

З.ІІ.08.03.01 Структура діалогу загальнонаукового характеру. 
З.ІІ.08.03.02 Особливості діалогу фахового характеру. 

З.ІІ.08.04 

- проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних і 
ділових контактів (ділових зустрічей, нарад тощо) з метою 
отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань 
діяльності; 

З.ІІ.08.04.01 Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. 

З.ІІ.08.04.02 
Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, 
ввічливості, вибачення, погодження тощо. 

З.ІІ.08.04.03 
Граматичні форми й конструкції, що означають суб’єкт дії, дію, 
об’єкт дії, характеристику дії, необхідність, бажаність, можливість 
дії, умовні дії, логіко-смислові зв’язки. 

З.ІІ.08.05 
- здійснювати супроводження власної (колективної) оригінальної 
розробки на конференціях, симпозіумах, семінарах за фахом; 

З.ІІ.08.05.01 Лексичний мінімум для характеристики оригінальних розробок.  

З.ІІ.08.05.02 
Мовно-культурологічний аспект проведення конференцій, 
симпозіумів, семінарів. 

З.ІІ.08.05.03 
Граматичні форми й конструкції, що характерні для усних 
повідомлень за власною спеціальністю. 

З.ІІ.08.06 
- готувати доповідь-презентацію у певній професійно-
орієнтованій галузі; 

З.ІІ.08.06.01 Методика та порядок презентації. 
З.ІІ.08.06.02 Лексико-граматичний мінімум забезпечення презентацій. 
З.ІІ.08.06.03 Мовно-комунікативний рівень проведення презентацій. 

З.ІІ.08.07 
- розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери 
й ситуації спілкування; 

З.ІІ.08.07.01 Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум. 
З.ІІ.08.07.02 Аудіювання та говоріння. 

З.ІІ.08.07.03 
Монологічне повідомлення професійного характеру з визначеним 
терміном мовлення. 

З.ІІ.08.08 - будувати діалог за змістом фахового тексту. 
З.ІІ.08.08.01 Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум. 
З.ІІ.08.08.02 Аудіювання та говоріння. 

З.ІІ.08.08.03 
Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі 
ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. 

З.ІІ.08.08.04 Граматика для усного мовлення та письмового викладу інформації. 

З.ІІ.08.08.05 
Вивчення і використання форм і конструкцій, що характерні для 
мови ділового професійного спілкування у конкретній галузі. 

 

Використовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі 
та іншомовні (друковані та електронні) джерела, в умовах 
письмових ділових контактів із використанням прийомів і 
методів письмового спілкування та відповідних методів 
оформлення  фахових текстів та ділової документації: 

З.ІІ.08.09 
- робити записи, виписки, складання плану тексту, письмове 
повідомлення, що відображає певний комунікативний намір; 

З.ІІ.08.09.01 
Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення 
комунікативних намірів на письмі. 

З.ІІ.08.10 
- вести ділове листування та  підготовка фахового матеріалу, збір 
матеріалу та підготовка тезисного запису, використовуючи 
фонові культурологічні та країнознавчі знання; 



 

 

З.ІІ.08.10.01 
Мовні особливості ділового листування та збору  фахового 
матеріалу: лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, 
культурологічний аспект. 

З.ІІ.08.11 
- заповнювати анкети, написання заяв, складання та запис 
повідомлень; 

З.ІІ.08.11.01 Правила та методика складання та заповнення анкет. 
З.ІІ.08.11.02 Правила та методика написання заяв, повідомлень. 
З.ІІ.08. 12 - проводити анотування; 

З.ІІ.08.12.01 Методи анотування та реферування іншомовних джерел. 

З.ІІ.08.12.02 
Лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних 
джерел. 

З.ІІ.08.13 - фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту; 

З.ІІ.08.13.01 
Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій 
галузі. 

З.ІІ.08.14 - реалізувати комунікативні наміри на письмі. 

З.ІІ.08.14.01 
Методи реалізації на письмі комунікативних намірів (установлення 
ділових контактів, нагадування, вираження прохання, згоди / 
незгоди, відмови, вибачення, подяки тощо). 

З.ІІ.08.15 

У виробничих умовах, на основі лексико-граматичного 
мінімуму, користуючись фаховими іншомовними (друкованими 
та електронними) джерелами, за допомогою відповідних методів 
здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання за 
фахом. 

З.ІІ.08.15.01 Ознайомче читання з визначеною швидкістю без словника. 
З.ІІ.08.15.02 Пошукове читання з визначеною швидкістю без словника. 

З.ІІ.08.15.03 
Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (з 
використанням словника). 

 

У виробничих умовах, користуючись розширюваним  фаховим 
лексико-граматичним мінімумом та фаховими іншомовними 
(друкованими та електронними) джерелами, за допомогою 
відповідних методів проводити: 

З.ІІ.08.16 
- аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою 
отримання інформації, що необхідна для вирішення певних 
завдань фахової діяльності; 

З.ІІ.08.16.01 
Лексико-граматичні особливості оглядів наукової  та фахової 
літератури. 

З.ІІ.08.16.02 Фахові автентичні  іншомовні джерела. 

З.ІІ.08.16.03 
Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання оригінальних 
джерел. 

З.ІІ.08.16.04 
Робота з автентичними оригінальними джерелами наукового та 
фахового характеру (статті, монографії, реферати, трактати, 
дисертації тощо). 

З.ІІ.08.17 

- працювати з контрактами, релізами про партнерство, 
результатами патентного пошуку, позовними заявами,  
законодавчими актами, угодами, декретами, нормативними 
актами. 

З.ІІ.08.17.01 
Робота з  автентичними оригінальними джерелами фахового  
характеру. 

З.ІІ.08.18 
Під час виконання професійних обов'язків, використовуючи 
комп'ютерні системи автоматизованого перекладу та електронні 
словники, робити переклад іншомовної інформації. 



 

 

З.ІІ.08.18.01 Основи перекладу фахових оригінальних іншомовних джерел. 
З.ІІ.08.18.02 Комп’ютерний переклад іншомовної інформації. 

З.ІІ.08.19 

У виробничих умовах під час усного та письмового спілкування 
за допомогою відповідних методів застосовувати компоненти 
соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного 
порозуміння. 

З.ІІ.08.19.01 
Лексичний мінімум найменувань установ, організацій, назв керівних 
посадових осіб, назв предметів, процесів та операцій, фактів тощо у 
різних сферах життя. 

З.ІІ.08.19.02 
Лексичний мінімум фахового спрямування  та застосування даної 
лексики, використання та розуміння, переклад , та конкретної країни 
світу, мова якої вивчається. 

З.ІІ.08.19.03 
Лексичний мінімум основ міжкультурної свідомості з визначенням 
взаємостосунків і взаємовідносин. 

З.ІІ.08.19.04 
Фаховий термінологічний мінімум та застосування фахової лексики 
в оригінальних, автентичних  джерелах   країни, мову якої вивчають. 

 
  



 

 

СИСТЕМА МОДУЛІВ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

ЗА ОКР «БАКАЛАВР» 
 

Шифри умінь та 
змістових 
модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

Дисципліни нормативної частини 

 

В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами 
аналізу продуктів власної діяльності та самоспостережень за 
емоціями, почуттями, станом і характером перебігу 
пізнавальних процесів, що супроводжують діяльність: 

З. ІІІ. 01.01 
- оцінювати із застосуванням відповідних методичних засобів та 
встановлених критеріїв рівень розвитку власних пізнавальних 
процесів (відчуття, сприймання, уява, пам’ять, мислення, увага); 

З. ІІІ. 01.01.01 Когнітивна підструктура особистості. Пізнавальні процеси. 
З. ІІІ. 01.01.02 Методи діагностики рівня розвитку пізнавальних процесів. 

З. ІІІ. 01.02  
- оцінювати відповідність якісних та кількісних показників 
рівня розвитку власних пізнавальних процесів за встановленими 
виробничих нормами та вимогами; 

З. ІІІ. 01.02.01 Пізнавальні процеси і професійна діяльність. 
З. ІІІ. 0102.02 Характеристика пізнавальних процесів. 

З. ІІІ. 01.02.03 
Індивідуальні особливості пізнавальних процесів, форми їх 
виявлення. 

З. ІІІ. 01.03 
- визначати характер впливу рівня розвитку власних 
пізнавальних процесів на ефективність виконання професійних 
та соціально-виробничих завдань різного рівня складності; 

З. ІІІ. 01.03.01 Пізнавальні процеси і професійна діяльність. 
З. ІІІ. 01.03.02 Характеристика пізнавальних процесів. 

З. ІІІ. 01.03.03 
Індивідуальні особливості пізнавальних процесів, форми їх 
виявлення. 

З. ІІІ. 01.03.04 Модель “людина-техніка-середовище”. 

З. ІІІ. 01.04 
- застосовувати спеціальні прийоми підвищення ефективності 
пізнавальних процесів, що супроводжують діяльність; 

З. ІІІ. 01.04.01 Методи підвищення ефективності пізнавальних процесів. 
З. ІІІ. 01.04.02 Сенсорно-перцептивний рівень пізнання. 

З. ІІІ. 01.04.03 
Індивідуальні розбіжності. Структурні компоненти пам’яті, режими 
запам’ятовування; мнемонічні прийоми. 

З. ІІІ. 01.04.04 Професійний інтелект. 

З. ІІІ. 01.05 

- оцінювати за характеристиками власних психологічних станів 
та почуттів рівень задоволення умовами, характером та 
результатами професійної та побутової діяльності; 

З. ІІІ. 01.05.01 
Компоненти поняття “психологічний комфорт” у застосуванні до 
характеристики саморегуляції особистості. 

З. ІІІ. 01.05.02 Афективна сфера особистості. Емоції, почуття, стани. 
З. ІІІ. 01.05.03 Регулююча функція емоцій. 

З. ІІІ. 01.06 
- із застосуванням відповідних методичних засобів визначати 
фактори, що порушують відчуття психологічного комфорту в 
процесі життєдіяльності, та зменшувати рівень їх впливу; 

З. ІІІ. 01.06.01 
Компоненти поняття “психологічний комфорт” у застосуванні до 
характеристики саморегуляції особистості. 
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З. ІІІ. 01.06.02 Афективна сфера особистості. Емоції, почуття, стани. 
З. ІІІ. 01.06.03 Регулююча функція емоцій. 

З. ІІІ. 01.07 

- встановлювати рівень відповідності власних індивідуально-
типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, 
переконань та цінностей наявним умовам професійної і 
побутової діяльності; 

З. ІІІ. 01.07.01 Методи психологічних досліджень. 
З. ІІІ. 01.07.02 Індивід. Особистість. Індивідуальність. Я – концепція. 
З. ІІІ. 01.07.03 Темперамент. Характер. Здібності. 
З. ІІІ. 01.07.04 Спрямованість особистості. 
З. ІІІ. 01.07.05 Емоційні стани, механізми їх виникнення. 

З. ІІІ. 01.08 

- за допомогою спеціальних методичних прийомів здійснювати 
корекцію власних індивідуально-типологічних особливостей, рис 
характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей при 
виникненні ознак фрустрації, депресії, психоемоційної напруги 
та інших негативних переживань. 

З. ІІІ. 01.08.01 Методи психологічних досліджень. 

З. ІІІ. 01.08.02 Індивід. Особистість. Індивідуальність. Я – концепція. 
З. ІІІ. 01.08.03 Темперамент. Характер. Здібності. 
З. ІІІ. 01.08.04 Спрямованість особистості. 
З. ІІІ. 01.08.05 Емоційні стани, механізми їх виникнення. 

 

В умовах виробничої або побутової діяльності на основі 
результатів аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів 
діяльності, спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного 
підходу: 

З. ІІІ. 01.09 
- формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, 
державних і виробничих інтересів; 

З. ІІІ. 01.09.01 Мета й мотиви діяльності. 
З. ІІІ. 01.09.02 Діяльність та її структура. 
З. ІІІ. 01.09.03 Вплив мотивації на безпеку життєдіяльності 

З. ІІІ. 01.10 - визначати структуру власної діяльності; 
З. ІІІ. 01.10.01 Діяльність та її структура. 

З. ІІІ. 01.11 - приймати рішення щодо здійснення діяльності. 
З. ІІІ. 01.11.01 Мета і мотиви діяльності. 
З. ІІІ. 01.11.02 Активність особистості та її джерела. 

 

В умовах виробничої або побутової діяльності, з урахуванням 
мети спільної діяльності на основі усвідомлених цілей власної 
діяльності та її структури за допомогою спостережень за 
ознаками міжособистісних відносин: 

З. ІІІ. 01.12 
- діагностувати власний стан та стан і настрої інших людей, 
рівень психологічної напруги, вирішуючи завдання діяльності 
різної складності; 

З. ІІІ. 01.12.01 Міжособистісні стосунки в групі. 
З. ІІІ. 01.12.02 Психологічна сумісність і конфлікти у міжособистісних стосунках. 

З. ІІІ. 01.13 
- визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів 
у міжособистісному спілкуванні, та зменшувати рівень їх 
впливу; 

З. ІІІ. 01.13.01 Міжособистісні стосунки в групі. 
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З. ІІІ. 01.13.02 Психологічна сумісність і конфлікти у міжособистісних стосунках. 

З. ІІІ. 01.14 

- організувати та контролювати власну поведінку з метою 
забезпечення гармонійних стосунків з учасниками спільної 
діяльності, враховуючи психологічні особливості її членів, 
зумовлені віком, статтю, політичними та релігійними 
уподобаннями, рівнем розвитку психічних функцій, можливими 
життєвими кризами тощо. 

З. ІІІ. 01.14.01 Міжособистісні стосунки в групі. 
З. ІІІ. 01.14.02 Різновиди спілкування, його функції. 
З. ІІІ. 01.14.03 Соціальна функція спілкування. 

 
В умовах виробничої або побутової діяльності на основі 
усвідомленої мети діяльності та її структури, спираючись на 
принципи суб’єктно-діяльнісного підходу: 

З. ІІІ. 01.15 - формувати орієнтовну основу власних дій; 
З. ІІІ. 01.15.01 Діяльність та її структура. 
З. ІІІ. 01.15.02 Мета і мотиви діяльності. 
З. ІІІ. 01.15.03 Активність особистості та її джерела. 

З. ІІІ. 01.16 
- оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення 
часткових та загальних цілей діяльності; 

З. ІІІ. 01.16.01 Діяльність та її структура. 
З. ІІІ. 01.16.02 Мета і мотиви діяльності. 
З. ІІІ. 01.16.03 Мотиви трудової діяльності. 
З. ІІІ. 01.16.04 Активність особистості та її джерела. 

З. ІІІ. 01.17 
- коригувати цілі діяльності та її структуру з метою підвищення 
безпеки та ефективності діяльності. 

З. ІІІ. 01.17.01 Принципи суб’єктно-діяльнісного підходу в психологічної практиці. 
З. ІІІ. 01.17.02 Різновиди діяльності. 
З. ІІІ. 01.17.03 Особистість як суб’єкт діяльності. 

З. ІІІ. 01.17.04 
Вимоги до людини з точки зору безпечного та ефективного 
виконання процедур трудового процесу. 

 
На основі відомостей та власних уявлень щодо етапів розвитку 
особистості, засобів уникнення життєвих криз, особливостей 
фахової і соціально-виробничої та побутової діяльності: 

З. ІІІ. 

01.18 

- застосовувати спеціальні методики корекції власного 
психічного стану залежно від психофізичних навантажень; 

З. ІІІ. 01.18.01 Методи корекції психічного та психофізичного стану людини. 
З. ІІІ. 01.18.02 Засоби регуляції емоційних станів. 
З. ІІІ. 01.18.03 Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. 
З. ІІІ. 01.18.04 Вираження емоцій і почуттів. 
З. ІІІ. 01.18.05 Форми переживання емоцій і почуттів. 

З. ІІІ. 01.19 
- користуватися прийомами саморегулювання та самоконтролю, 
розвитку вольових властивостей особистості; 

З. ІІІ. 01.19.01 Методи корекції психічного та психофізичного стану людини. 
З. ІІІ. 01.19.02 Поняття про волю. 
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З. ІІІ. 01.19.03 Основні якості волі. 
З. ІІІ. 01.19.04 Безвілля, його причини і боротьба з ним. 

З. ІІІ. 01.20 

- підтримувати сприятливий психологічний клімат у родині, 
враховуючи психологічні особливості її членів, зумовлені віком, 
статтю, політичними та релігійними уподобаннями, рівнем 
розвитку психічних функцій, можливими життєвими кризами 
тощо. 

З. ІІІ. 01.20.01 Психологічний клімат у родині. 
З. ІІІ. 01.20.02 Конфлікти в родині, їх чинники та шляхи подолання. 
З. ІІІ. 01.20.03 Диференційно-психологічні розбіжності. 
З. ІІІ. 01.20.04 Вікові етапи розвитку особистості, поняття вікової кризи. 
З. ІІІ. 01.20.05 Життєві кризи особистості. 

 В умовах виробничої або побутової діяльності: 

З. ІІI. 02.01 

- на основі аналізу результатів власних спостережень за 
навколишнім середовищем, використовуючи типові ознаки 
виникнення небезпек, ідентифікувати джерела і типи небезпек, 
шкідливі та небезпечні чинники; 

З.ІІI.02.01.01 Безпека в системі “людина – техніка - середовище”. 
З.ІІI.02.01.02 Поняття про людській чинник та його роль у виникненні небезпек. 
З.ІIІ.02.01.03 Шкідливі і небезпечні чинники життєвого середовища. 
З.ІІI.02.01.04 Безпосередні причини події, випадку, інциденту. 
З.ІІI.02.01.05 Загальні поняття аналізу та оцінки ризиків. 

З. ІІI. 02.02 
- на основі результатів аналізу характеру діяльності людини та 
моделей типових небезпечних ситуацій прогнозувати можливість 
виникнення небезпек, шкідливих та небезпечних чинників; 

З.ІІI.02.02.01 Узагальнена модель забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 
З.ІІI.02.02.02 Методологічні основи визначення небезпечних об’єктів та процесів. 
З.ІІI.02.02.03 Засоби та заходи забезпечення безпеки. 
З.ІІI.02.02.04 Логічна побудова дерева подій. 
З.ІІI.02.02.05 Якість – категорія безпеки. 

З. ІІI. 02.03 

- на основі інформації про наявність або можливість виникнення 
шкідливих і небезпечних чинників та про їх кількісні 
характеристики за допомогою моделей типових небезпечних 
ситуацій визначати рівень індивідуального ризику; 

З.ІІI.02.03.01 Узагальнена модель забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 
З.ІІI.02.03.02 Якісний і кількісний аналіз рівня ризиків. 
З.ІІI.02.03.03 Прийнятний рівень ризику. 
З.ІІI.02.03.04 Якість – категорія безпеки. 

З. ІІI. 02.04 

- використовуючи інформацію про допустимий рівень 
індивідуального ризику та типові рекомендації щодо адекватних 
дій у разі виникнення ознак небезпечної ситуації, зменшувати 
ризик до допустимих значень; 

З.ІІI.02.04.01 Управління безпекою життєдіяльності. 
З.ІІI.02.04.02 Якісний і кількісний аналіз рівня ризиків. 
З.ІІI.02.04.03 Бар’єри для попередження і захисту. 

З.ІІI.02.04.04 
Класифікація та характеристика типових видів небезпечних 
ситуацій. 

З.ІІI.02.04.05 Поняття про причинно-наслідкові зв’язки виникнення випадків та 
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інцидентів з урахуванням кореневих та безпосередніх причин. 

З. ІІI. 02.05 

- на основі аналізу результатів власних спостережень за 
навколишнім середовищем та використовуючи типові ознаки 
шкідливих і небезпечних чинників, своєчасно визначати 
наявність небезпечної ситуації, її вид та резерв часу; 

З.ІІI.02.05.01 Управління безпекою життєдіяльності. 
З.ІІI.02.05.02 Бар’єри для попередження і захисту. 

З.ІІI.02.05.03 
Класифікація та характеристика типових видів небезпечних 
ситуацій. 

З. ІІI. 02.06 

- за результатами прогнозу можливості виникнення небезпек, 
шкідливих та небезпечних чинників, або на основі інформації 
про наявність і вид небезпечної ситуації, резерву часу, а також 
типових рекомендацій щодо адекватних дій визначати план 
індивідуальних дій з метою попередження або зменшення рівня 
вірогідного пошкодження; 

З.ІІI.02.06.01 Управління безпекою життєдіяльності. 
З.ІІI.02.06.02 Шкідливі і небезпечні чинники життєвого середовища. 

З.ІІI.02.06.03 
Класифікація та характеристика типових видів надзвичайних 
ситуацій. 

З.ІІI.02.06.04 Логічна побудова дерева подій. 

З. ІІI. 02.07 
- використовуючи штатні та допоміжні засоби, реалізовувати 
попередньо розроблений план дій щодо попередження або 
зменшення можливого пошкодження; 

З.ІІI.02.07.01 Управління безпекою життєдіяльності. 
З.ІІI.02.07.02 Шкідливі і небезпечні чинники життєвого середовища. 
З.ІІI.02.07.03 Засоби та заходи забезпечення безпеки. 

З. ІІI. 02.08 

- на основі положень нормативно-правових актів та індикаторів 
сталого розвитку розробляти і оформляти вимоги до відповідних 
органів виконавчої влади та об’єктів господарювання щодо 
визначення фактичного та забезпечення допустимого рівня 
небезпеки та створення нешкідливих умов для життєдіяльності; 

З.ІІI.02.08.01 Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. 

З.ІІI.02.08.02 
Положення про розслідування та облік випадків та інцидентів 
невиробничого характеру. 

З.ІІI.02.08.03 
Поняття про індикатори сталого розвитку. Індекс людського 
розвитку. 

З.ІІI.02.08.04 Безпека - базовий чинник сталого людського розвитку. 
З.ІІI.02.08.05 Культура безпеки. Декларація про безпеку. 

З. ІІI. 02.09 

- на основі аналізу результатів спостережень за навколишнім 
середовищем, використовуючи адекватні методи та методики 
давати оцінку екологічних та соціальних наслідків випадків та 
інцидентів. 

З.ІІI.02.09.01 
Методи та методики кількісної оцінки екологічних та соціальних 
наслідків випадків та інцидентів. 

З.ІІI.02.09.02 Аналіз видів, наслідків та критичності відмов елементів системи. 
З.ІІI.02.09.03 Прямі та непрямі оцінки шкоди для людей та довкілля. 

З.ІІI.02.09.04 
Оцінка екологічних та соціальних ризиків виникнення 
несприятливого впливу. 



 

 

Шифри умінь та 
змістових 
модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

З.ІІI.02.09.05 Паспорт безпеки речовин, матеріалів. Паспорт ризику об’єкту. 
 

  



 

 

СИСТЕМА МОДУЛІВ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

ЗА ОКР «БАКАЛАВР» 
 

Шифри умінь та 
змістових 
модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

Дисципліни нормативної частини 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.IV.01.01 
- на основі системи наукових знань, новітніх досягнень теорети-
ко-правової науки, на основі аналізу Декларації про державний 
суверенітет України і Конституції України висвітлити: 

З.IV.01.01.01 
предмет і метод теорії держави і права, її особливості як науки і 
навчальної дисципліни; 

З.IV.01.01.02 походження держави, поняття, ознаки і сутність держави; 
З.IV.01.01.03 функції і типи держави; 

З.IV.01.01.04 
види форм державного правління, види форм державного устрою, 
види форм державного режиму; 

З.IV.01.01.05 
механізм і апарат держави, принципи організації та діяльності 
державного апарату. 

З.IV.01.02 
- на основі дослідження державно-правової реальності, врахову-
ючи тенденції державно-правового розвитку та виходячи з лю-
диноцентристського праворозуміння розкрити: 

З.IV.01.02.01 
поняття і структуру політичної системи суспільства, місце держави у 
політичній системі суспільства; 

З.IV.01.02.02 концепції правової держави та шляхи її формування в Україні; 

З.IV.01.02.03 
поняття і ознаки громадянського суспільства, становлення гро-
мадянського суспільства в Україні; 

З.IV.01.02.04 
правовий статус особи, види прав, свобод і обов'язків людини і 
громадянина, гарантії прав і свобод людини і громадянина. 

З.IV.01.03 
- на основі переорієнтації дослідження правової реальності з 
огляду на загальновизнані взірці демократії, з урахуванням 
плюралізму типів праворозуміння проаналізувати: 

З.IV.01.03.01 
основні підходи до праворозуміння, походження права, поняття і 
ознаки права; 

З.IV.01.03.02 право в системі соціального регулювання; 
З.IV.01.03.03 функції та принципи права; 
З.IV.01.03.04 формування права та його джерела. 

З.IV.01.04 
- виходячи зі сприйняття права як універсального способу регу-
лювання суспільних відносин, розв'язання конфліктів, досяг-
нення соціальної злагоди дослідити: 

З.IV.01.04.01 норми права, види та структуру норм права; 

З.IV.01.04.02 
систему права і систему законодавства, систематизацію законо-
давства; 

З.IV.01.04.03 
поняття та етапи правоутворення, поняття, види і стадії право-
творчості. 

 

В умовах виробничої або соціальної діяльності:  

З. ІV. 02. 01 

- на основі аналізу нормативно-правових актів, які відносяться 
до різних періодів розвитку держави та права на прикладі 
провідних країн світу, давати характеристику державно-



 

 

правовим явищам та процесам; 

З.ІV.02.01.01 
Різноманітні наукові концепції історії держави та права зарубіжних 
країн. 

З.ІV.02.01.02 
Утворення первинних форм державності та права у країнах 
Стародавнього Сходу. 

З.ІV.02.01.03 Особливості античної держави та права. 
З.ІV.02.01.04 Ранньофеодальна держава та право в країнах Західної Європи.  

З. ІV. 02. 02 

- використовуючи загально-наукові та конкретно-наукові 
методи історико-правової науки для аналізу сучасного 
законодавства та пам’яток права, визначати головні характерні 
риси й закономірності сучасного права, виходячи з розуміння 
генезису основних галузей права у державах Європи, Азії та 
Америки. 

З.ІV.02.02.01 Закони Хамурапі як пам’ятка права Стародавнього Вавілону. 

З.ІV.02.02.02 
Джерела права стародавнього Риму: Закони ХІІ таблиць, Інституції 
Гая. 

З.ІV.02.02.03 Салічна Правда – пам’ятка права держави франків. 

З.ІV.02.02.04 
Кодекс Наполеона 1804 р. – пам’ятка класичного буржуазного 
цивільного права. Кримінальний кодекс Франції 1810 р. 

З.ІV.02.02.05 

Веймарська конституція Німеччини. 

З. ІV. 02. 03 

- на основі порівняльно-правового аналізу пам’яток права та 
сучасного законодавства, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки між історико-правовими явищами та визначати загальні 
закономірності розвитку державності та права в зарубіжних 
країнах; 

З.ІV.02.03.01 
Особливості формування державності та права Стародавнього 
Вавілону.  

З.ІV.02.03.02 Становлення держави у стародавній Індії. 

З.ІV.02.03.03 
Особливості виникнення та формування держави у Стародавніх 
Афінах та Стародавній Спарті. 

З.ІV.02.03.04 
Еволюція системи органів державної влади та управління 
середньовічної Франції. 

З. ІV. 02. 04 

- згідно з конституційними актами минулого держав Європи, Азії 
та Америки, використовуючи критерії класифікації держави, 
давати характеристику діяльності органів державної влади та 
управління в центрі та на місцях, органів самоврядування. 

З.ІV.02.04.01 Еволюція феодальної державності країн Західної Європи. 

З.ІV.02.04.02 
Загальне та особливе у процесі виникнення буржуазної держави та 
права.  

З.ІV.02.04.03 
Встановлення тоталітарних режимів (перша половина ХХ ст.). 
Італійський фашизм та німецький нацизм: загальне та особливе. 

З. ІV. 02. 05 

- на основі аналізу сукупності юридичних явищ та процесів, які 
мали місце в різні історичні періоди, використовуючи 
порівняльно-правовий та конкретно-юридичний методи, 
визначати особливості правозастосувальної діяльності органів 
державної влади зарубіжних країн; 

З.ІV.02.05.01 Практика роз’їзних судів у середньовічній Англії. 
З.ІV.02.05.02 Судовий процес у країнах західної Європи у середні віки. 

З.ІV.02.05.03 
Прокуратура за часів Великої Французької буржуазної революції 
кінця ХVІІІ ст. 



 

 

З.ІV.02.05.04 

Генезис національних поліцейських систем у країнах західної 
Європи (к. ХVІІІ – ХХ ст.). 

З. ІV. 02. 06 

- за результатами аналізу сукупності юридичних явищ та 
процесів, використовуючи методологічну базу історико-правової 
науки, визначати основні напрямки та принципи 
правозастосувальної діяльності органів державної влади 
зарубіжних країн. 

З.ІV.02.06.01 
Система органів державної влади та управління Франції за часів ІІІ 
та IV республіки. 

З.ІV.02.06.02 
Британська колоніальна імперія. Нормативне забезпечення. Система, 
принципи управління.  

 

В умовах виробничої або соціальної діяльності:  

З. ІV. 03. 01 

- на основі аналізу нормативно-правових актів, які відносяться 
до різних періодів розвитку української державності та права, 
давати адекватну характеристику державно-правовим явищам 
та процесам; 

З.ІV.03.01.01 Різноманітні наукові концепції історії держави та права України. 

З.ІV.03.01.02 

Утворення первинних форм державності та права в Україні у 
стародавню добу. Античні міста-держави (поліси) Північного 
Причорномор’я (VII ст. до н.е. - VІ ст.н.е.); Боспорське царство ( 480-
438 рр. до н.е.). 

З.ІV.03.01.03 
Утворення східнослов’янської держави Київська Русь: причини, 
передумови, хід. 

З.ІV.03.01.04 
Створення української національної держави в період народно-
визвольної війни середини ХVII ст. 

З.ІV.03.01.05 Державно-правова організація України ( 1917 –1921 рр.). 

З. ІV. 03. 02 

- використовуючи загально-наукові та конкретно-наукові 
методи історико-правової науки для аналізу сучасного 
законодавства та пам’яток права, визначати головні характерні 
риси й закономірності сучасного права, виходячи з розуміння 
генезису основних галузей права в Україні; 

З.ІV.03.02.01 
Джерела та основні риси права античних держав Північного 
Причорномор’я (VII ст. до н.е. - VІ  ст.н.е.) 

З.ІV.03.02.02 
Джерела права українських земель ХІV-ХVІІ ст.: звичаєве право, 
Литовські статути, Устава на волоки, збірки норм магдебурзького 
права, збірки норм церковного права. 

З.ІV.03.02.03 

Джерела права України другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.: гетьманські 
універсали, гетьманські договірні статті, кодифікаційні акти (“Права, 
за якими судиться малоросійський народ”, “Суд і розправа в правах 
малоросійських” та ін.) 

З.ІV.03.02.04 
Джерела права УРСР періоду непу. Кодифікація 20-х років. Основні 
риси права цивільного, земельного, трудового, сімейного, 
кримінального, процесуального. 

З.ІV.03.02.05 
Право УРСР в середині 50-середині 80 – х рр. Джерела права. 
Кодифікація права. Конституція УРСР 1978 року, її призначення та 
зміст.  Продовження кодифікаційних робіт. Основні риси права. 

З. ІV. 03. 03 

- на основі порівняльно-правового аналізу пам’яток права та 
сучасного законодавства, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки між історико-правовими явищами та визначати загальні 



 

 

закономірності розвитку державності та права України; 

З.ІV.03.03.01 
Формування державності та права на території України у стародавню 
добу. 

З.ІV.03.03.02 
Становлення держави Київської Русі та формування її правової 
системи. 

З.ІV.03.03.03 
Формування української національної держави та її правової системи 
у період національно-визвольної війни українського народу середини 
ХVІІ ст. 

З.ІV.03.03.04 
Суперечливі тенденції змін у державному, цивільному, трудовому, 
колгоспному, кримінальному та  інших галузях права у середині 50-
середині 80 – х рр.  

З. ІV. 03. 04 

- згідно з конституційними актами минулого України, 
використовуючи критерії класифікації держави, давати 
характеристику діяльності органів державної влади та 
управління в центрі та на місцях, органів самоврядування. 

З.ІV.03.04.01 Земська реформа 1864 р. та особливості її здійснення в Україні. 
З.ІV.03.04.02 Міська реформа 1870 р. 

З.ІV.03.04.03 
Правова регламентація діяльності органів державної влади та 
управління в Україні у к. 20 – поч. 50-х рр. 

З. ІV. 03. 05 

- на основі аналізу сукупності юридичних явищ та процесів, які 
мали місце в різні історичні періоди, використовуючи 
порівняльно-правовий та конкретно-юридичний методи, 
визначати особливості правозастосувальної діяльності органів 
державної влади та управління; 

З.ІV.03.05.01 
Судові органи і процес в античних державах Північного 
Причорномор’я. 

З.ІV.03.05.02 
Особливості судочинства в українській державі другої половини 
ХVІІ-ХVІІІ ст. Судова реформа 1864 р. 

З.ІV.03.05.03 
Державний переворот в Україні 29 квітня 1918 р. – встановлення 
гетьманату. Повноваження  Гетьмана. Органи управління. Збройні 
сили, відродження козацтва. Державна Варта. Суд. 

З.ІV.03.05.04 

Конституція УРСР 1937 р. Її призначення, характерні риси. Органи 
влади і управління за Конституцією. Суд. Репресивні органи. 
Утвердження командно-адміністративної системи управління, її 
основні риси та наслідки.  

З.ІV.03.05.05 
Зміни і доповнення до Конституції УРСР 1978 р. Визнання і 
реалізація принципу розподілу влади. Реформи державного апарату. 

З. ІV. 03. 06 

- за результатами аналізу сукупності юридичних явищ та 
процесів, використовуючи методологічну базу історико-правової 
науки, визначати основні напрямки та принципи 
правозастосувальної діяльності органів державної влади та 
управління на різних етапах розвитку держави та права 
України; 

З.ІV.03.06.01 
Діяльність Державної варти в Українській Державі періоду 
гетьманату П.Скоропадського. 

З.ІV.03.06.02 
Діяльність судових органів, НК-ДПУ-КДБ, органів радянської міліції 
в УРСР. 

З. ІV. 03. 07 

- на основі аналізу нормативно-правових актів та 
правозастосувальної практики на різних етапах розвитку 
державності України, використовуючи методологічну базу 
історико-правової науки, визначати позитивні та негативні 
особливості діяльності органів державної влади та управління. 



 

 

З.ІV.03.07.01 
Органи Росії для управління Україною у ХVІІІ 127 т..: Сенат, 
резиденти при гетьманському уряді, малоросійські колегії. 

З.ІV.03.07.02 Положення про земських дільничних начальників 1889 р. 

З.ІV.03.07.03 
Особливості діяльності Центральної Ради (листопад 1917 – квітень 
1918 рр.) 

З.ІV.03.07.04 
Органи державної влади та управління УРСР у середині 60-х – 
середині 80-х рр. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
3. ІV. 04.01 – на основі аналізу законодавства про судові та правоохоронні 

органи України, правознавчої літератури, бази нормативно-
правових актів про судові та правоохоронні органи, визначати 
основні поняття, предмет, функції та систему дисципліни 
“Судові та правоохоронні органи”, опираючись та визначаючи 
законодавство та інші правові акти про судові та правоохоронні 
органи як правові джерела дисципліни “Судові та правоохоронні 
органи”; 

З.ІV.04.01.01 Поняття судових та правоохоронних органів.  
З.ІV.04.01.02 Поняття та основні ознаки правоохоронної діяльності, їх 

характеристика. 
З.ІV.04.01.03 Основні функції (направлення) правоохоронної діяльності та їх 

характеристика. 
З.ІV.04.01.04 Предмет, метод, функції та система дисципліни “Судові та 

правоохоронні органи”. 
З.ІV.04.01.05 Класифікація правових актів про судові та правоохоронні органи за 

їх змістом та значенням. 
З.ІV.04.01.06 Взаємовідносини судових та правоохоронних органів з органами 

державної влади та управління. 

З.ІV.04.02 
– на основі аналізу структури та змісту законодавства про судові 
та правоохоронні органи України, правознавчої літератури 
визначити поняття судової влади, суду та правосуддя в Україні, 
розкрити судову систему та її місце у системі державних органів, 
визначити поняття правосуддя та його демократичних 
принципів;  

З.ІV.04.02.01 Поняття та значення теорії про розподіл влад. Судова влада та її 
основні повноваження.  

З.ІV.04.02.02 Види судів загальної юрисдикції і порядок їх утворення.  
З.ІV.04.02.03 Поняття правосуддя.  
З.ІV.04.02.04 Судова система України.  
З.ІV.04.02.05 Ланки судової системи. 
З.ІV.04.02.06 Судова інстанція та її види. 
З.ІV.04.02.07 Демократичні принципи правосуддя. 

З.ІV.04.03 на основі аналізу законодавства про судові та правоохоронні 
органи України, правознавчої літератури, нормативно-правових 
актів про судові та правоохоронні органи України, визначати 
повноваження місцевих та військових судів, порядок їх 
утворення та структуру;    

З.ІV.04.03.01 Місцевий суд як основна ланка  судової системи України. 
З.ІV.04.03.02 Основні повноваження, склад та структура місцевого суду. 
З.ІV.04.03.03 Права та обов’язки голови місцевого суду.  
З.ІV.04.03.04 Задачі військових судів та їх місце в судовій системі України.  
З.ІV.04.03.05 Система, структура та склад військових судів.  



 

 

З.ІV.04.03.06 Особливості статусу військових судів.  
З.ІV.04.04 на основі аналізу законодавства про судові та правоохоронні 

органи України, правознавчої літератури, визначати сутність 
апеляційних судів, їх види, структуру та повноваження, дати 
поняття Касаційного Суду України та визначити Вищі 
спеціалізовані суди, визначити поняття Верховного Суду 
України, його структуру та повноваження його органів;    

З.ІV.04.04.01 Види та склад апеляційних судів.  
З.ІV.04.04.02 Основні повноваження судових палат апеляційного суду. 
З.ІV.04.04.03 Склад та повноваження Касаційного Суду України.  
З.ІV.04.04.04 Вищі спеціалізовані суди та їх види.  
З.ІV.04.04.05 Склад і структура Верховного Суду України.  
З.ІV.04.04.06 Повноваження судових палат Верховного Суду України. 
З.ІV.04.04.07 Повноваження президії і пленуму Верховного Суду України.  

З.ІV.04.05 на основі аналізу законодавства про судові та правоохоронні 
органи України, правознавчої літератури, визначати принципи 
діяльності господарських судів, повноваження Конституційного 
Суду України, а також статус професійних суддів в Україні;    

З.ІV.04.05.01 Місцеві та апеляційні господарські суди, їх види та повноваження. 
З.ІV.04.05.02 Статус Конституційного Суду України, його завдання та принципи 

діяльності. 
З.ІV.04.05.03 Порядок призначення та обрання професійних суддів в Україні.  
З.ІV.04.05.04 Судове самоврядування та його органи.  
З.ІV.04.05.05 Участь народних засідателів та присяжних у здійсненні правосуддя.  
З.ІV.04.05.06 Організація забезпечення діяльності судів. Державна судова 

адміністрація.  
З.ІV.04.06 на основі аналізу структури правоохоронних органів України, 

матеріалів правозастосовчої практики, а також законодавства 
про судові та правоохоронні органи України, розкрити 
організацію виявлення і розслідування злочинів, визначити 
систему та повноваження та систему прокуратури в Україні; 

З.ІV.04.06.01 Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та 
дізнання, їх компетенція. 

З.ІV.04.06.02 Органи судового слідства, їх компетенція.  
З.ІV.04.06.03 Система, структура та основні напрямки діяльності органів 

внутрішніх справ.    
З.ІV.04.06.04 Роль і місце прокуратури в державному механізмі.  
З.ІV.04.06.05 Основні види діяльності прокуратури, її види. 

З.ІV.04.07 на основі аналізу законодавства про судові та правоохоронні 
органи України, правознавчої літератури, інших нормативно-
правових актів, визначати поняття адвокатури  в Україні, 
нотаріату в Україні та основні повноваження органів і установ 
юстиції в Україні.  

З.ІV.04.07.01 Поняття адвокатури в Україні та її задачі. 
З.ІV.04.07.02 Основні права та обов’язки адвоката. Види адвокатської діяльності. 
З.ІV.04.07.03 Міністерство Юстиції як центральний орган виконавчої влади та 

його завдання.  
З.ІV.04.07.04 Державна виконавча служба та її повноваження.  
З.ІV.04.07.05 Поняття нотаріату в Україні та вимоги, що ставляться до нотаріуса.  
З.ІV.04.07.06 Права та обов’язки нотаріуса.  

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 



 

 

3. ІV. 05.01 

- на основі вчення про особливості предмету і методу 
конституційного права, використовуючи критерії розмежування 
галузей права, визначати місце конституційного права України 
в національній системі права; 

З.ІV.05.01.01 Місце й роль конституційного права в системі галузей національного 
права України. Предмет конституційного права України. 

З.ІV.05.01.02 Метод правового регулювання конституційного права України, його 
особливості. 

З.ІV.05.01.03 Характеристика й структура конституційних відносин, їх види. 
Суб’єкти, об’єкти й зміст відносин. 

З.ІV.05.01.04 Джерела конституційного права України, їх взаємозв’язок, 
ієрархічність та юридичні властивості. 

З.ІV.05.01.05 Проблеми й перспективи розвитку галузі конституційного права 
України. 

3. ІV. 05.02 
- на основі аналізу Конституції України 1996 р., використовуючи 
юридичні властивості, функції та принципи конституцій, давати 
її юридичну характеристику; 

З.ІV.05.02.01 Конституційний процес в Україні: основні етапи, суб’єктний склад, 
суспільно-політичні фактори. 

З.ІV.05.02.02 Поняття Конституції України як Основного Закону держави й 
суспільства. 

З.ІV.05.02.03 Структура Конституції, зміст і призначення складових частин. 
З.ІV.05.02.04 Аналіз Конституції України з точки зору класифікаційних критеріїв, 

які використовуються в загальній теорії конституції. 
З.ІV.05.02.05 Правова охорона Конституції. 

3. ІV. 05.03 

- на основі аналізу Конституції України, використовуючи ознаки 
та форму закріплення основ конституційного ладу, визначати 
особливості взаємин між особою, громадянським суспільством та 
Українською державою на сучасному етапі; 

З.ІV.05.03.01 Особливості закріплення основ конституційного ладу в Конституції 
України. 

З.ІV.05.03.02 Загальна характеристика засад конституційного ладу. 
З.ІV.05.03.03 Охорона та захист конституційного ладу. 
З.ІV.05.03.04 Конституційно-правова відповідальність, її ознаки, суб’єкти, санкції. 

3. ІV. 05.04 

- на основі аналізу Конституції та конституційно-правових актів 
України, сучасної державознавчої літератури, використовуючи 
критерії класифікації виборчих систем, визначати типи 
виборчих систем в Україні; 

З.ІV.05.04.01 Виборче права в суб’єктивному й об’єктивному розумінні. 
Конституційні принципи виборчого права, їх характеристика. 

З.ІV.05.04.02 Види виборчих систем, їх характеристика. 
З.ІV.05.04.03 Законодавство України про вибори, його характеристика. 
З.ІV.05.04.04 Поняття виборчого процесу, його стадії. 
З.ІV.05.04.05 Тенденції вдосконалення виборчої системи України. 

3. ІV. 05.05 

- на основі аналізу Конституції та конституційно-правових актів 
України, сучасної державознавчої літератури, використовуючи 
критерії класифікації референдумів, визначати тип 
референдумів, що проводяться в Україні; 

З.ІV.05.05.01 Законодавство про референдуми, їх види. 
З.ІV.05.05.02 Принципи участі громадян у референдумах. 
З.ІV.05.05.03 Предмет всеукраїнського й місцевого референдумів, порядок їх 



 

 

призначення. 
З.ІV.05.05.04 Суб’єкти права призначення всеукраїнського й місцевого 

референдумів. 
З.ІV.05.05.05 Юридичні властивості законів, інших рішень, прийнятих на 

референдумах. 

3. ІV. 05.06 

- на основі аналізу Конституції та конституційно-правових актів 
України, сучасної літератури, використовуючи вчення про 
активне і пасивне виборче право, форми безпосередньої 
демократії, типи виборчих систем, стадії виборчого та 
референдарного процесів, визначати правовий статус учасників 
референдуму і суб’єктів виборчого процесу; 

З.ІV.05.06.01 Виборче право. 
З.ІV.05.06.02 Виборчі системи. 
З.ІV.05.06.03 Види референдумів. 
З.ІV.05.06.04 Учасники референдуму. 
З.ІV.05.06.05 Суб’єкти виборчого процесу. 

3. ІV. 05.07 

- на основі аналізу Конституції 1996 р., міжнародно-правових 
актів та національного законодавства, використовуючи ознаки 
та типологію основних прав людини, визначати основи 
правового статусу людини і громадянина в Україні;  

З.ІV.05.07.01 Класифікація прав та свобод людини й громадянина. 
З.ІV.05.07.02 Конституційне регулювання особистих, політичних, соціально-

економічних, культурних, екологічних прав громадян України. 
З.ІV.05.07.03 Співвідношення між правами, свободами й обов’язками громадян в 

Конституції України.  
З.ІV.05.07.04 Система конституційних та інших юридичних гарантій. 
З.ІV.05.07.05 Охорона та захист конституційних прав та свобод громадян України. 

3. ІV. 05.08 

- на основі аналізу Конституції та конституційного 
законодавства, використовуючи класифікацію категорій осіб, що 
належать до громадянства України, підстави набуття та 
припинення громадянства України, визначати належність до 
громадянства України;  

З.ІV.05.08.01 Основні характеристики інституту громадянства. Законодавство 
України про громадянство. 

З.ІV.05.08.02 Порядок набуття громадянства України, підстави його припинення. 
З.ІV.05.08.03 Процедури з питань громадянства. 
З.ІV.05.08.04 Виконання й оскарження рішень з питань громадянства. 

3. ІV. 05.09 

- на основі аналізу Конституції, міжнародних документів та 
конституційного законодавства, користуючись ознаками 
класифікації та переліком прав і обов’язків іноземців в Україні, 
визначати правовий режим іноземців, їх вид та основи правового 
статусу;  

З.ІV.05.09.01 Принципи правового статусу іноземців в Україні. Правові режими 
іноземців. 

З.ІV.05.09.02 Основні права, свободи, обов’язки іноземців. Відповідальність 
іноземців в Україні. 

З.ІV.05.09.03 Правовий статус біженців в Україні. 
З.ІV.05.09.04 Конституційні гарантії прав, свобод іноземців і біженців в Україні. 

3. ІV. 05.10 
- на основі аналізу Конституції та конституційного 
законодавства, використовуючи ознаки класифікації соціальних 
груп за національною ознакою, елементи правового статусу 



 

 

національних меншин, визначати зміст національно-культурної 
автономії національних меншин в Україні;  

З.ІV.05.10.01 Конституційне виділення української нації, корінних народів, 
національних меншин. 

З.ІV.05.10.02 Права національних меншин в Україні. 
З.ІV.05.10.03 Міжнародне співробітництво України в забезпеченні захисту прав і 

інтересів національних меншин. 
З.ІV.05.10.04 Конституційні гарантії прав національних меншин в Україні. 

3. ІV. 05.11 

- на основі аналізу Конституції та конституційного 
законодавства, використовуючи типологію об’єднань громадян, 
елементи їх правового статусу, визначати порядок реалізації 
права громадян на свободу об’єднань;  

З.ІV.05.11.01 Конституційно-правова регламентація статусу об’єднань громадян в 
Україні. 

З.ІV.05.11.02 Види об’єднань громадян, конституційні засади їх утворення й 
членства. 

З.ІV.05.11.03 Правові принципи організації діяльності об’єднань громадян, їх 
компетенція. 

З.ІV.05.11.04 Нагляд та контроль держави за діяльністю об’єднань громадян. 
З.ІV.05.11.05 Відповідальність об’єднань громадян за порушення законодавства. 

3. ІV. 05.12 

- на основі аналізу Конституції та конституційного 
законодавства, використовуючи ознаки та елементи правового 
статусу засобів масової інформації, визначати порядок їх 
створення, діяльності та припинення;  

З.ІV.05.12.01 Державна інформаційна політика: поняття, основні напрями, порядок 
здійснення. 

З.ІV.05.12.02 Конституційний обов’язок держави по забезпеченню інформаційної 
безпеки України. 

З.ІV.05.12.03 Види засобів масової інформації. 
З.ІV.05.12.04 Правове регулювання у сфері друкованих та аудіовізуальних засобів 

масової інформації. 
З.ІV.05.12.05 Взаємодія держави й засобів масової інформації. 

3. ІV. 05.13 

- на основі аналізу Конституції та конституційного 
законодавства, використовуючи показники (складові) 
національної безпеки, принципи її забезпечення та статус органів 
державної влади, визначати місце і роль кожного з компетентних 
державних органів у загальній системі національної безпеки 
України;  

З.ІV.05.13.01 Конституційно-правова регламентація системи забезпечення 
оборони й національної безпеки України. 

З.ІV.05.13.02 Повноваження й завдання державних органів по захисту 
суверенітету й територіальної цілісності кордону України. 

З.ІV.05.13.03 Конституційна заборона створення на території України не 
передбачених законом збройних формувань. 

З.ІV.05.13.04 Конституційний статус Ради національної безпеки й оборони. 
З.ІV.05.13.05 Тенденції й перспективи інтеграції України в Європейську систему 

безпеки. 

3. ІV. 05.14 

- на основі аналізу Конституції та конституційного 
законодавства, використовуючи вимоги до кандидатів, 
принципи та гарантії депутатської діяльності, права і обов’язки 
депутата, визначати конституційно-правовий статус народного 



 

 

депутата України у Верховній Раді України та виборчому окрузі;  
З.ІV.05.14.01 Народний депутат України, вимоги до кандидатів, принципи і 

гарантії його діяльності. Присяга народного депутата України, її 
правове значення. 

З.ІV.05.14.02 Депутатська недоторканість, її конституційні гарантії. 
З.ІV.05.14.03 Взаємовідносини народного депутата з виборцями, форми його 

роботи у виборчому окрузі. 
З.ІV.05.14.04 Повноваження народного депутата у Верховній Раді України. 
З.ІV.05.14.05 Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата 

України, його правові наслідки. 

3. ІV. 05.15 

- на основі аналізу Конституції, конституційного законодавства, 
користуючись типологією форм правління та класифікацією 
вищих органів державної влади, визначати конституційно-
правовий статус Президента, Верховної Ради та Кабінету 
Міністрів України;  

З.ІV.05.15.01 Правовий статус і повноваження Верховної Ради. 
З.ІV.05.15.02 Президент України, його повноваження. 
З.ІV.05.15.03 Кабінет Міністрів України, його повноваження. 

3. ІV. 05.16 
- на основі аналізу Конституції, конституційного законодавства, 
використовуючи ознаки структурної побудови, функції судів, 
визначати конституційний статус суддів в Україні;  

З.ІV.05.16.01 Правосуддя в Україні, його поняття і принципи. 
З.ІV.05.16.02 Конституційний статус суддів в Україні, їх система. 
З.ІV.05.16.03 Види судів загальної юрисдикції, їх компетенція. 
З.ІV.05.16.04 Верховний суд України. 
З.ІV.05.16.05 Основні засади судочинства, їх перелік. 

3. ІV. 05.17 

- на основі аналізу Конституції, конституційного законодавства, 
використовуючи ознаки структурної побудови, функції, 
визначати роль і місце прокуратури України в забезпеченні 
конституційної законності;  

З.ІV.05.17.01 Прокуратура, її завдання, функції і структура. Конституційні засади 
організації функціонування прокуратури в Україні. 

З.ІV.05.17.02 Роль і місце прокуратури в забезпеченні конституційної законності. 
З.ІV.05.17.03 Конституційний статус Генерального прокурора України, строк 

повноважень, порядок призначення й звільнення з посади, 
компетенція. 

З.ІV.05.17.04 Підстави дострокового припинення повноважень Генерального 
прокурора. 

3. ІV. 05.18 

- на основі аналізу Конституції, конституційного законодавства, 
використовуючи ознаки класифікації форм державно-терито-
ріального устрою, принципи територіального устрою України та 
види адміністративно-територіальних одиниць, визначати 
особливості Українського унітаризму;  

З.ІV.05.18.01 Державно-територіальний устрій, його поняття й види. 
З.ІV.05.18.02 Територія України. конституційні засади й принципи 

територіального устрою України.  
З.ІV.05.18.03 Види адміністративно-територіальних одиниць. 

3. ІV. 05.19 

- на основі аналізу Конституції, конституційного законодавства, 
використовуючи ознаки автономії, критерії класифікації 
автономій, права Автономної Республіки Крим у складі України, 
статус її органів, визначати особливості конституційно-



 

 

правового статусу АРК у складі унітарної України;  
З.ІV.05.19.01 Автономна Республіка Крим – невід’ємна складова частина України. 
З.ІV.05.19.02 Верховна рада АРК – представницький орган Автономної Республіки 

Крим, її юридичні властивості. 
З.ІV.05.19.03 Уряд АРК, порядок формування й повноваження, місце в системі 

виконавчої влади України. Представництво Президента України в 
Автономній Республіці Крим, його особливості. 

З.ІV.05.19.04 
Аспекти взаємодій державних органів Автономної Республіки Крим 
із державними органами України. 

3. ІV. 05.20 

- на основі аналізу Конституції, конституційного законодавства, 
використовуючи ознаки місцевого самоврядування, концепції 
ознак місцевого самоврядування в Україні, визначати 
особливості здійснення муніципальної влади в Україні;  

З.ІV.05.20.01 Основні принципи місцевого самоврядування. Система місцевого 
самоврядування. 

З.ІV.05.20.02 Повноваження місцевих рад. Порядок формування, організація 
роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

З.ІV.05.20.03 Акти рад, їх юридичні властивості й місце в системі нормативно-
правових актів. 

З.ІV.05.20.04 Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 
З.ІV.05.20.05 Аспекти взаємодії органів місцевого самоврядування й місцевих 

державних адміністрацій. 

3. ІV. 05.21 

- на основі аналізу Конституції, конституційного законодавства, 
застосовуючи ознаки державних символів та їх систему, опис 
Державних символів України, відрізняти Державні символи 
України від інших символів і їх використовувати. 

З.ІV.05.21.01 Державні символи України, їх історичні особливості. 
З.ІV.05.21.02 Державний прапор України, його опис. 
З.ІV.05.21.03 Державний герб України, його особливості й опис. 
З.ІV.05.21.04 Державний гімн України. 
З.ІV.05.21.05 Особливості нормативного регулювання державних символів в Україні. 

 В умовах виробничої або побутової діяльності: 

З. ІV. 06. 01 
- за допомогою формальних логічних процедур проводити аналіз 
наявної інформації на її відповідність умовам необхідності та 
достатності для забезпечення ефективної діяльності; 

З.ІV.06.01.01 Основні закони правильного мислення. 
З.ІV.06.01.02 Поняття, судження, умовиводи. 
З.ІV.06.01.03 Доведення і спростування. 
З.ІV.06.01.04 Гіпотеза. 

З. ІV. 06. 02 
- за допомогою формальних логічних процедур проводити аналіз 
наявної інформації на її відповідність вимогам внутрішньої 
несуперечності; 

З.ІV.06.02.01 Основні закони правильного мислення. 
З.ІV.06.02.02 Поняття, судження, умовиводи. 
З.ІV.06.02.03 Доведення й спростування. 
З.ІV.06.02.04 Гіпотеза. 

З. ІV. 06. 03 
- за допомогою формальних логічних процедур проводити 
структурування інформації; 

З.ІV.06.03.01 Основні закони правильного мислення. 
З.ІV.06.03.02 Поняття, судження, умовиводи. 
З.ІV.06.03.03 Доведення й спростування. 



 

 

З.ІV.06.03.04 Гіпотеза. 

З. ІV. 06. 04 
- за результатами структурно-логічної обробки інформації 
робити висновок щодо її придатності для здійснення заданих 
функцій;  

З.ІV.06.04.01 Дедуктивні умовиводи. 
З.ІV.06.04.02 Індуктивні умовиводи. 

З.ІV.06.04.03 Аналогія. 

З.ІV.06.04.04 Доведення й спростування. 

З. ІV. 06. 05 
- на основі результатів здійсненої діяльності за допомогою 
певних критеріїв встановлювати якість попередньо виконаних 
логічних операцій; 

З.ІV.06.05.01 Індуктивні міркування. 
З.ІV.06.05.02 Доведення й спростування. 

З. ІV. 06. 06 
- за умов негативного результату діяльності знаходити помилки 
в структурі логічних операцій. 

З.ІV.06.06.01 Індуктивні міркування. 
З.ІV.06.06.02 Доведення й спростування. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

3. ІV. 07.01 
- на основі аналізу державних нормативно-правових документів,  
використовуючи ознаки (риси) державного управління, 
визначати принципи державного управління; 

З.ІV.07.01.01 Сутність державного управління. 
З.ІV.07.01.02 Риси державного управління. 
З.ІV.07.01.03 Державне управління як соціальний інститут. 

3. ІV. 07.02 

- на основі аналізу державних нормативно-правових документів, 
періодичних видань, враховуючи ознаки виконавчої влади, 
визначати співвідношення державного управління і державної 
виконавчої влади; 

З.ІV.07.02.01 Поняття державного управління. 
З.ІV.07.02.02 Сутність державної виконавчої влади. 
З.ІV.07.02.03 Ознаки державної виконавчої влади. 
З.ІV.07.02.04 Принципи державного управління. 

3. ІV. 07.03 
- на основі аналізу державних нормативно-правових документів, 
використовуючи критерії класифікації юридичних норм, 
визначати види адміністративно-правових норм; 

З.ІV.07.03.01 Структура правової норми. 
З.ІV.07.03.02 Джерела адміністративного права 
З.ІV.07.03.03 Класифікація юридичних норм. 
З.ІV.07.03.04 Види адміністративно-правових норм. 

3. ІV. 07.04 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-право-
вими документами, що регулюють правовідносини у сфері 
функціонування органів державного управління, державної 
виконавчої влади, визначати місце і роль кожного суб'єкта 
адміністративних відносин; 

З.ІV.07.04.01 Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 
З.ІV.07.04.02 Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. 

З.ІV.07.04.03 Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права.  

З.ІV.07.04.04 
Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного 
права. 

З.ІV.07.04.05 Особливості адміністративно-правового статусу державних 



 

 

службовців. 

3. ІV. 07.05 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-право-
вими документами, що регулюють правовідносини у сфері 
функціонування органів державного управління, державної 
виконавчої влади, визначати форми та методи державного 
управління. 

З.ІV.07.05.01 Правові та неправові форми державного управління. 
З.ІV.07.05.02 Види правових форм державного управління. 
З.ІV.07.05.03 Особливості актів держаного управління, їх види, та вимоги, що до 

них пред’являються. 
З.ІV.07.05.04 Поняття та види адміністративно-правових методів. 
З.ІV.07.05.05 Адміністративний примус в держаному управлінні. 

3. ІV. 07.06 

- на основі норм чинного законодавства, яке регламентує 
адміністративну відповідальність, використовуючи інформацію 
про правопорушення, визначати підстави та порядок 
застосування адміністративних стягнень; 

З.ІV.07.06.01 Поняття та принципи адміністративної відповідальності. Підстави 
адміністративної відповідальності. 

З.ІV.07.06.02 Законодавство про адміністративні правопорушення. 
З.ІV.07.06.03 Адміністративна деліктність. 
З.ІV.07.06.04 Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення. 

3. ІV. 07.07 

- згідно з чинним законодавством, яке регламентує 
адміністративну відповідальність, враховуючи класифікацію 
сфер суспільних відносин, визначати склад адміністративних 
правопорушень, їх види.  

З.ІV.07.07.01 Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають 
на права і свободи громадян. 

З.ІV.07.07.02 Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають 
на власність. 

З.ІV.07.07.03 Адміністративна відповідальність за порушення у сфері 
господарської діяльності. 

З.ІV.07.07.04 
Адміністративна відповідальність за порушення, що посягають на 
громадський порядок і громадську безпеку. 

З.ІV.07.07.05 
Адміністративна відповідальність за порушення, що посягають на 
встановлений порядок управління. 

3. ІV. 07.08 

- на основі аналізу державних нормативно-правових документів, 
враховуючи структурну побудову механізму управління 
економікою, володіти основами адміністративно-правової 
організації управління в різних сферах державного будівництва;   

З.ІV.07.08.01 Адміністративно-правові основи державного управління 
господарською діяльністю. 

З.ІV.07.08.02 Адміністративно-правові основи управління соціально-культурним 
будівництвом. 

З.ІV.07.08.03 Адміністративно-правові основи державного управління в сфері 
адміністративно-політичної діяльності. 

3. ІV. 07.09 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-право-
вими документами, що регулюють правовідносини у сфері 
функціонування виконавчої влади, у діяльності органів 
державного управління, враховуючи зміст, характер, особливості 
застосування, юридичні наслідки, визначати способи 
забезпечення законності в державному управлінні. 



 

 

З.ІV.07.09.01 Контроль та нагляд в державному управлінні. 
З.ІV.07.09.02 Контроль органів законодавчої влади. 
З.ІV.07.09.03 Контроль спеціалізованих контролюючих органів. 
З.ІV.07.09.04 Контроль представницьких органів місцевого самоврядування. 
З.ІV.07.09.05 Судовий контроль. Громадський контроль. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

3. ІV. 08.01 

- на основі аналізу конституцій зарубіжних країн, 
державознавчої літератури, використовуючи ознаки 
класифікації конституцій, визначати їх “покоління”, особливості 
форми та змісту; 

З.ІV.08.01.01 Загальне та особливе в зарубіжних конституціях. Об’єкти 
конституційного регулювання, тенденція до розширення їх кола. 

З.ІV.08.01.02 Форма й структура конституції. Значення преамбул, перехідних, 
тимчасових та заключних положень. 

З.ІV.08.01.03 Класифікація конституцій: за формою, за порядком їх прийняття, за 
способами внесення поправок та доповнень, за строками дії. 

3. ІV. 08.02 

- на основі аналізу конституцій зарубіжних країн, 
державознавчої літератури, використовуючи елементи 
суспільного ладу та форми їх закріплення у конституційному 
праві, визначати особливості політичної, економічної та 
соціальної систем зарубіжних країн, а також тенденції їх 
розвитку; 

З.ІV.08.02.01 Економічна система і її конституційно-правове регулювання. 
Плюралізм форм власності й тенденції їх розвитку. 

З.ІV.08.02.02 Соціальна структура суспільства й тенденції її розвитку. 
Конституційно-правові принципи соціальної політики держави і їх 
реалізація. 

З.ІV.08.02.03 Форми взаємодії політичних партій з державою та іншими 
інститутами політичної системи. Інституціалізація політичних 
партій, їх конституційно-правовий статус. 

З.ІV.08.02.04 Соціально-економічні та соціально-культурні громадські об’єднання. 
Релігійні общини й церква. 

З.ІV.08.02.05 Конституційно-правове регулювання засобів масової інформації. 

3. ІV. 08.03 

- на основі аналізу конституцій та конституційного 
законодавства зарубіжних країн, державознавчої літератури, 
використовуючи критерії класифікації основних прав людини, 
ознаки цих прав, визначати основні етапи еволюції прав 
людини, а також принципи правового статусу і систему 
конституційних прав і обов’язків громадян у зарубіжних 
країнах;  

З.ІV.08.03.01 Права людини в конституційному праві. 
З.ІV.08.03.02 Особливості конституційних формувань, що проголошують права та 

свободи. 
З.ІV.08.03.03 Конституційно-правовий інститут громадянства (підданства). 
З.ІV.08.03.04 Рівноправність. 
З.ІV.08.03.05 Класифікація прав та свобод, їх конкретний зміст та можливість 

реалізації. 

3. ІV. 08.04 

- на основі аналізу конституцій, конституційного законодавства 
та політико-правової практики зарубіжних країн, враховуючи 
фактори, що визначають встановлення політичного режиму та 
його еволюцію, використовуючи ознаки класифікації політичних 



 

 

режимів, визначати особливості політичного режиму в окремо 
взятих зарубіжних країнах та тенденції їх розвитку; 

З.ІV.08.04.01 Фактори, що визначають установлення політичного режиму і його 
еволюцію. 

З.ІV.08.04.02 Вплив політичного режиму на форму державного устрою. 
З.ІV.08.04.03 Види режимів, їхні ознаки та різновиди. 

3. ІV. 08.05 

- на основі аналізу конституцій та політико-правової практики 
зарубіжних країн, враховуючи співвідношення між сутністю, 
змістом та формою держави, використовуючи ознаки 
класифікації форм правління, визначати особливості форми 
правління в окремо взятих зарубіжних країнах та тенденції їх 
розвитку; 

З.ІV.08.05.01 Різноманітність форм сучасних зарубіжних країн і їх причини. 
З.ІV.08.05.02 Поєднання принципів розподілу влад, верховенства парламенту, 

стримувань і противаг. 
З.ІV.08.05.03 Характеристика різних форм правління на прикладі конкретних 

держав. 

3. ІV. 08.06 

- на основі аналізу конституцій та політико-правової практики 
зарубіжних країн, використовуючи ознаки класифікації форм 
державного устрою, визначати особливості форми правління та 
статусу територіальних одиниць в окремо взятих зарубіжних 
країнах; 

З.ІV.08.06.01 Поняття політико-теритиріального устрою і його значення для 
соціального управління. 

З.ІV.08.06.02 Унітарна форма політико-територіального устрою, її види. 
З.ІV.08.06.03 Тенденція розвитку сучасного унітаризму. 
З.ІV.08.06.04 Федеративна форма політико-територіального устрою, ознаки, 

основні риси. 
З.ІV.08.06.05 Основні тенденції розвитку сучасної зарубіжної федерації. 

3. ІV. 08.07 

- на основі аналізу конституцій, виборчого законодавства та 
політико-правової практики зарубіжних країн, використовуючи 
ознаки класифікації виборчих цензів,  виборчих систем та стадій 
виборчого процесу, визначати особливості виборчого права та 
виборчої системи зарубіжних країн; 

З.ІV.08.07.01 Демократія й вибори. Види виборів і їх конституційно-правове 
регулювання. 

З.ІV.08.07.02 Поняття виборчого права і його основні принципи. 
З.ІV.08.07.03 Виборчий процес. Його основні стадії. 
З.ІV.08.07.04 Виборча система, її різновиди. 

3. ІV. 08.08 

- на основі аналізу конституцій, конституційного законодавства 
та політико-правової практики зарубіжних країн, 
використовуючи ознаки класифікації референдумів та стадій 
референдарного процесу, визначати особливості реалізації права 
на безпосередню участь у вирішенні суспільних справ у 
зарубіжних країнах; 

З.ІV.08.08.01 Референдум, його поняття й види.  
З.ІV.08.08.02 Соціальна функція референдуму. Конституційно-правове 

регулювання. 
З.ІV.08.08.03 Практика референдумів у різних країнах і їх оцінка. 
З.ІV.08.08.04 Опитування громадської думки, їх види. 
3. ІV. 08.09 - на основі аналізу конституцій, конституційного законодавства 



 

 

та політико-правової практики зарубіжних країн, 
використовуючи ознаки класифікації форм правління, принцип 
поділу влади та зміст компетенції державних органів, визначати 
особливості правового статусу вищих органів державної влади за 
різних форм правління; 

З.ІV.08.09.01 Складові елементи вищих органів влади, управління і 
конституційного нагляду. Основні риси й тенденції. 

З.ІV.08.09.02 Парламент. 
З.ІV.08.09.03 Глава держави. 
З.ІV.08.09.04 Уряд. 

З.ІV.08.09.05 
Органи конституційного нагляду й контролю, конституційна 
юстиція. 

3. ІV. 08.10 

- на основі аналізу конституцій, конституційного законодавства 
та політико-правової практики зарубіжних країн, 
використовуючи ознаки класифікації систем організації 
публічної влади на місцях, визначати особливості місцевого 
врядування та самоврядування в окремо взятих зарубіжних 
країнах; 

З.ІV.08.10.01 Поняття місцевого врядування та самоврядування, їх соціальне 
призначення й політична роль. 

З.ІV.08.10.02 Основні системи організації влади на місцях. Порядок організації й 
функції органів місцевого врядування та самоврядування. 

З.ІV.08.10.03 Взаємовідносини органів місцевого врядування та самоврядування з 
центральною владою. 

З.ІV.08.10.04 Форми й способи контролю з боку центральної влади. 

3. ІV. 08.11 

- на основі аналізу конституцій, конституційного законодавства 
та політико-правової практики зарубіжних країн, 
використовуючи ознаки класифікації правоохоронних органів, 
принципів їх організації та діяльності, визначати особливості 
судової системи, конституційного контролю та слідчо-
прокурорського апарату зарубіжних країн; 

З.ІV.08.11.01 Конституційно-правові принципи забезпечення законності й способи 
її охорони. 

З.ІV.08.11.02 Соціальна функція й політична роль судової влади, її структура. 
З.ІV.08.11.03 Адміністративна юрисдикція та адміністративна юстиція, їх 

соціальне призначення й політична роль. 
З.ІV.08.11.04 Прокуратура й адвокатура, їх організація і роль у правоохоронній 

діяльності. 

З.ІV.08.11.05 
Конституційний контроль і нагляд, їх форми і органи. Конституційна 
юрисдикція і юстиція. 

3. ІV. 08.12 

- на основі аналізу конституцій, конституційного законодавства 
та політико-правової практики провідних зарубіжних країн 
(США, Великобританія, ФРН тощо), використовуючи ознаки 
класифікації конституцій, форм правління, форм політико-
територіального устрою та форм політичного режиму 
зарубіжних країн, визначати особливості їхнього 
конституційного ладу. 

З.ІV.08.12.01 Особливості державного (конституційного) права провідних 
зарубіжних країн. 

З.ІV.08.12.02 Форми правління в зарубіжних країнах. 
З.ІV.08.12.03 Форми політико-територіального устрою зарубіжних країн. 



 

 

З.ІV.08.12.04 Форми політичних режимів зарубіжних країн. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

3. ІV. 09.01 

- відповідно до чинного законодавства, визначати засоби 
правового регулювання правовідносин, що виникають в 
процесі охорони навколишнього природного середовища, 
природокористування та забезпечення екологічної безпеки 
людини; 

З.ІV.09.01.01 Поняття екологічного права та його особливості як галузі права. 
З.ІV.09.01.02 Функції, принципи, суб’єкти та об’єкти екологічного права в системі 

права України. Методи правового регулювання екологічних 
правовідносин. 

З.ІV.09.01.03 Конституція України як основне джерело екологічного права. 
З.ІV.09.01.04 Класифікація джерел екологічного права та їх характеристика. 

З.ІV.09.01.05 
Значення і роль рішень Конституційного суду України, практики 
загальних та спеціалізованих судів в регулюванні екологічних 
правовідносин. 

3. ІV. 09.02 

- на основі аналізу державних нормативно-правових 
документів, використовуючи положення науки екологічного, 
цивільного та інших галузей права, визначати особливості 
правового режиму використання природних об’єктів; 

З.ІV.09.02.01 Загальна характеристика права власності на природні об'єкти в 
Україні. Об'єкти та суб'єкти права власності на природні об'єкти і їх 
класифікація. Поняття, зміст використання природних об'єктів та їх 
правова характеристика.  

З.ІV.09.02.02 Підстави виникнення права власності на природні об'єкти. Розподіл і 
перерозподіл природних ресурсів. Документи, що підтверджують 
право власності на природні об'єкти. 

З.ІV.09.02.03 Співвідношення права природокористування і права власності на 
природні об'єкти. Класифікація видів використання природних 
об'єктів. 

З.ІV.09.02.04 Права і обов'язки власників природних об'єктів і 
природокористувачів. Правове регулювання оренди природних 
об'єктів. 

З.ІV.09.02.05 
Підстави виникнення права природокористування та порядок його 
юридичного оформлення. Підстави зміни та припинення права 
природокористування, їх види та класифікація. 

3. ІV. 09.03 

- відповідно до чинного законодавства, використовувати 
управлінські засоби правового впливу суб’єктів, наділених 
владними повноваженнями у галузі екології на інші суб’єкти та 
реалізацію громадянами своїх екологічних прав; 

З.ІV.09.03.01 Загальна характеристика та класифікація видів управління в галузі 
екології. Принципи управління. 

З.ІV.09.03.02 Система органів державного управління в галузі охорони 
навколишнього природного середовища і раціонального 
природокористування. 

З.ІV.09.03.03 Функції управління в галузі екології, їх поняття та загальна 
характеристика. 

З.ІV.09.03.04 Правова природа екологічних і суміжних з ними прав громадян і їх 
реалізація. Конституційні засади екологічних прав громадян. 

З.ІV.09.03.05 
Юридичні гарантії і правовий захист реалізації громадянами своїх 
екологічних прав. 

3. ІV. 09.04 - відповідно до чинного законодавства, використовуючи 



 

 

підстави юридичної відповідальності, застосовувати засоби 
юридичного впливу на суб’єкти, які порушують вимоги 
екологічного законодавства; 

З.ІV.09.04.01 Розмежування екологічних правопорушень від інших видів 
порушень законодавства. Екологічні злочини, їх кваліфікація. 

З.ІV.09.04.02 Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення. 
З.ІV.09.04.03 Особливості майнової відповідальності за порушення екологічного 

законодавства. 
З.ІV.09.04.04 Порядок компенсації шкоди, завданої навколишньому природному 

середовищу внаслідок порушення екологічного законодавства. 
З.ІV.09.04.05 Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення. 

3. ІV. 09.05 
- відповідно до чинного законодавства, застосовувати методи 
правового регулювання правовідносин, що виникають в 
процесі використання земель, вод, надр та їхньої охорони; 

З.ІV.09.05.01 Загальна характеристика охорони і використання земель, надр, вод. 
З.ІV.09.05.02 Право власності на землю. Права і обов'язки власників земельних 

ділянок і землекористувачів. Правові гарантії і захист прав 
землекористувачів. 

З.ІV.09.05.03 Загальна характеристика правового режиму використання вод. 
Підстави і порядок виникнення, зміни та припинення права 
водокористування. Права і обов'язки водокористувачів. 

З.ІV.09.05.04 Особливості права користування надрами. Види надрокористування. 
Права і обов'язки надрокористувачів. Захист прав надрокористувачів. 

З.ІV.09.05.05 
Відповідальність за порушення водного законодавства. 
Відповідальність за порушення законодавства про надра. 

3. ІV. 09.06 

- відповідно до чинного законодавства, застосовувати методи 
правового регулювання правовідносин, що виникають в 
процесі охорони і використання об’єктів рослинного та 
тваринного світу; 

З.ІV.09.06.01 Види права власності на об'єкти рослинного світу. Підстави 
виникнення, зміни та припинення права користування об’єктами 
рослинного світу. 

З.ІV.09.06.02 Охорона і захист об'єктів рослинного світу. Права і обов'язки 
користувачів об'єктами рослинного світу. Зелена книга України. 

З.ІV.09.06.03 Особливості права використання тваринного світу. Види 
використання об'єктів тваринного світу. Види права власності на 
об'єкти тваринного світу. 

З.ІV.09.06.04 Правове регулювання полювання і рибальства, їх поняття і види. 
Червона книга України. 

З.ІV.09.06.05 
Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ та 
за порушення права користування тваринним світом. 

3. ІV. 09.07 
- відповідно до чинного законодавства, застосовувати методи 
правового регулювання правовідносин, що виникають в 
процесі охорони і використання атмосферного повітря; 

З.ІV.09.07.01 Поняття та особливості права користування атмосферним повітрям, 
його види. 

З.ІV.09.07.02 Правове регулювання стандартизації і нормування забруднення 
атмосферного повітря. 

З.ІV.09.07.03 Відповідальність за порушення законодавства про охорону і 
використання атмосферного повітря. 

3. ІV. 09.08 - відповідно до чинного законодавства, застосовувати методи 



 

 

правового регулювання правовідносин, що виникають в 
процесі створення, користування, охорони об’єктів природно-
заповідного фонду; 

З.ІV.09.08.01 Поняття і правова класифікація природно-заповідного фонду. 
З.ІV.09.08.02 Право власності на об'єкти природно-заповідного фонду. Право 

користування територіями і об'єктами природно-заповідного фонду. 
З.ІV.09.08.03 Особливості організації охорони територій і об'єктів природно-

заповідного фонду. Юридичне значення Червоної книги України. 
З.ІV.09.08.04 Відповідальність за порушення законодавства про природно-

заповідний фонд. 

3. ІV. 09.09 
- застосовувати норми чинного законодавства в процесі 
визначення процедури розгляду відносин із забезпечення 
екологічної безпеки промислових об'єктів; 

З.ІV.09.09.01 Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища в промисловості. 

З.ІV.09.09.02 Правові заходи охорони навколишнього природного середовища на 
підприємствах атомної і теплової енергетики. 

З.ІV.09.09.03 Охорона довкілля в процесі розміщення, проектування, будівництва, 
реконструкції, введення в дію та експлуатацію промислових об'єктів. 

З.ІV.09.09.04 Відповідальність підприємств за шкоду, заподіяну навколишньому 
природному середовищу, життю та здоров’ю населення. 

3. ІV. 09.10 
- застосовувати норми чинного законодавства в процесі 
визначення процедури розгляду відносин із забезпечення 
екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва; 

З.ІV.09.10.01 Основні завдання охорони навколишнього природного середовища у 
сільськогосподарському виробництві. 

З.ІV.09.10.02 Правове забезпечення охорони земель сільськогосподарського 
призначення. 

З.ІV.09.10.03 Відповідальність сільськогосподарських підприємств за шкоду, 
заподіяну навколишньому природному середовищу, життю та 
здоров’ю населення. 

3. ІV. 09.11 

- застосовувати норми чинного законодавства в процесі 
визначення процедури розгляду відносин із забезпечення 
екологічної безпеки під час здійснення господарської діяльності 
на військових об’єктах; 

З.ІV.09.11.01 Основні завдання охорони навколишнього природного середовища 
на військових об’єктах. 

З.ІV.09.11.02 Екологічні вимоги до оборонних об'єктів і військової діяльності. 
З.ІV.09.11.03 Здійснення контролю за охороною навколишнього природного 

середовища на військових об’єктах. 
З.ІV.09.11.04 Відповідальність за шкоду, заподіяну оборонними об’єктами 

довкіллю, життю та здоров’ю населення. 

3. ІV. 09.12 
- застосовувати норми чинного законодавства в процесі 
визначення процедури розгляду відносин із забезпечення 
екологічної безпеки в населених пунктах; 

З.ІV.09.12.01 Правове забезпечення сприятливих екологічних і санітарно-
гігієнічних умов в населених пунктах. 

З.ІV.09.12.02 Правова охорона навколишнього природного середовища населених 
пунктів при плануванні, проектуванні, розвитку і розміщенні 
продуктивних сил та галузей народного господарства. 

З.ІV.09.12.03 Правові заходи боротьби з забрудненням навколишнього природного 



 

 

середовища шкідливими фізичними, хімічними, біологічними 
впливами та промисловими комунально-побутовими відходами. 

З.ІV.09.12.04 Охорона зелених насаджень в містах, правовий режим зелених зон. 

3. ІV. 09.13 

- на підставі порівняльного аналізу норм міжнародного 
законодавства і екологічного права, визначати оптимальні 
шляхи для правового забезпечення охорони довкілля на 
міжнародному рівні. 

З.ІV.09.13.01 Загальна характеристика директив ЄС і нормативних актів ООН та їх 
значення при розробці національного законодавства. 

З.ІV.09.13.02 Джерела екологічного законодавства іноземних країн. 
З.ІV.09.13.03 Взаємозв’язок законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища країн СНД. 
З.ІV.09.13.04 Значення міжнародних угод в галузі охорони довкілля. Міжнародні 

організації по охороні довкілля. 

З.ІV.09.13.05 
Об'єкти міжнародно-правової охорони навколишнього природного 
середовища. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

3. ІV. 10.01 

- на основі аналізу праць фундаторів світової правової думки, 
використовуючи концептуальні положення про державу, право, 
закон, права людини, визначати їх вплив на особливості 
розвитку міжнародного, зарубіжного та національного права; 

З.ІV.10.01.01 Вчення про державу і право Стародавньої Греції та Риму. 
З.ІV.10.01.02 Вчення про державу і право періоду Середньовіччя. 
З.ІV.10.01.03 Вчення про державу і право Нідерландів, Англії, Франції періоду 

ранніх буржуазних революцій. 
З.ІV.10.01.04 Правові теорії провідних мислителів світу (ХVII – XX ст.). 

3. ІV. 10.02 

- на основі аналізу вчень про співвідношення права і закону, 
моралі і права, поєднуючи логічно-теоретичний і конкретно-
історичний методи, визначати їх відповідність справедливості, 
свободи та рівності сучасного законодавства; 

З.ІV.10.02.01 Загальні та особливі риси розвитку державно-правових ідей країн 
Сходу і Заходу, що сформувались у лоні різних релігій, і їх вплив на 
формування та функціонування сучасних правових систем.  

З.ІV.10.02.02 Проблеми права і справедливості в працях мислителів Західної 
Європи та США (ХVII – XX ст.) і їх втілення в конституційних та 
інших законодавчих актах сучасності.  

З.ІV.10.02.03 Ідеї мислителів України про державність, свободу та рівність і їх 
реалізація в законодавчій та правозастосувальній діяльності сучасної 
незалежної держави. 

3. ІV. 10.03 

- на основі аналізу прогресивних правових теорій світу, 
використовуючи закладені в них гуманістичні принципи, 
застосовувати в практичній юридичній діяльності норми 
дотримання гідності, честі, свободи та автономії людини і 
громадянина. 

З.ІV.10.03.01 Розвиток ідеї про права людини з часів Стародавньої Греції до 
формування теорії природного права XVII – XVIII ст. з її 
утвердженням гідності людини і закріпленням у перших 
конституційно-правових актах. 

З.ІV.10.03.02 Ідейне збагачення проблеми прав людини протягом XIX - XX ст. і 
визнання честі, свободи та автономії людини та громадянина в якості 
найвищих людських цінностей в міжнародних актах про права 
людини. 



 

 

З.ІV.10.03.03 Гуманістичний внесок мислителів України у національну і світову 
скарбницю ідей про демократичну, соціальну, правову державу та 
місце в ній людини. 

 В умовах виробничої або побутової діяльності: 

3. ІV. 11.01 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, давати правову 
характеристику відносинам, що входять до предмету цивільно-
правового регулювання суспільних відносин; 

З.ІV.11.01.01 Відносини, що регулюються цивільним правом та їхні особливості. 
Класифікація правовідносин. 

З.ІV.11.01.02 Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин. Правосуб’єктність 
учасників цивільних правовідносин. 

3. ІV. 11.02 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного законодавства, 
використовуючи ознаки методу правового регулювання цивільних 
правовідносин, визначати підстави виникнення цивільних прав і 
обов’язків, особливості їх здійснення та захисту. 

З.ІV.11.02.01 Поняття підстав (юридичних фактів) виникнення цивільних 
правовідносин. Юридичний склад. Класифікація юридичних фактів. 

З.ІV.11.02.02 Здійснення цивільних прав та їхні межі. 

3. ІV. 11.03 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати правовий 
статус суб’єктів цивільних правовідносин; 

З.ІV.11.03.01 Фізичні особи як суб’єкти цивільного права: правоздатність, дієздатність. 
З.ІV.11.03.02 Місце проживання громадян. Акти цивільного стану. 
З.ІV.11.03.03 Поняття та ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. 
З.ІV.11.03.04 Створення юридичної особи. Припинення юридичної особи. 

З.ІV.11.03.05 
Особливості участі юридичних осіб публічного і приватного права у 

цивільних правовідносинах. 

3. ІV. 11.04 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати правове 
становище об’єктів цивільних прав; 

З.ІV.11.04.01 Поняття, види об’єктів цивільних прав. 
З.ІV.11.04.02 Речі як об’єкти цивільних прав, їх класифікація та її правове 

значення. 
З.ІV.11.04.03 Гроші та цінні папери. Види цінних паперів. Окремі види цінних 

паперів. 
З.ІV.11.04.04 Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види. 
З.ІV.11.04.05 Особисті немайнові права фізичних осіб. 

3. ІV. 11.05 

 - на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи критерії класифікації видів 
правочинів, визначати умови дійсності правочину, правові 
наслідки недійсності правочину та види недійсності правочину;  

З.ІV.11.05.01 Правочин як важливий юридичний факт. Поняття та види 
правочинів. 

З.ІV.11.05.02 Умови дійсності правочину.  
З.ІV.11.05.03 Поняття недійсності правочину. Види недійсних правочинів.  
З.ІV.11.05.04 Правові наслідки недійсності правочину. 



 

 

3. ІV. 11.06 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати види 
представництва (доручення);  

З.ІV.11.06.01 Представництво та його види і правове значення.  
З.ІV.11.06.02 Доручення і вимоги до нього. 

3. ІV. 11.07 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати види строків і 
термінів при захисті цивільних прав фізичних та юридичних 
осіб; 

З.ІV.11.07.01 Строки і терміни, їх види та правове значення.  
З.ІV.11.07.02 Позовна давність і її перебіг. 

3. ІV. 11.08 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати види речевих 
прав; 

З.ІV.11.08.01 Поняття і види речевих прав.  
З.ІV.11.08.02 Право володіння і його елементи. Здійснення володіння. 

3. ІV. 11.09 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати порядок 
набуття і припинення речевих прав; 

З.ІV.11.09.01 Право власності: поняття, форми, види, зміст. 
З.ІV.11.09.02 Порядок, підстави набуття та здійснення права власності. 
З.ІV.11.09.03 Особливості окремих форм власності. 

3. ІV. 11.10 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати порядок і 
способи реалізації і захисту права власності; 

З.ІV.11.10.01 Права на чужі речі, зміст, види. 
З.ІV.11.10.02 Характеристика, особливості та порядок здійснення захисту права 

власності. 

3. ІV. 11.11 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати зміст 
результатів творчої праці; 

З.ІV.11.11.01 Право інтелектуальної власності: загальні положення, авторське право і 
суміжні права. 

З.ІV.11.11.02 Теоретичні конструкції та особливості права інтелектуальної власності. 
З.ІV.11.11.03 Поняття авторського права, його об’єкти і суб’єкти, зміст, порядок 

реалізації майнових прав, вільне користування, види суміжних прав. 
З.ІV.11.11.04 Охорона і захист авторського права та суміжних прав. 

3. ІV. 11.12 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати особливості 
окремих об’єктів прав інтелектуальної власності; 

З.ІV.11.12.01 Право промислової власності, його об’єкти, умови їх 
охороноздатності, системи і порядок патентування, види охоронних 
документів, строки дії. 

З.ІV.11.12.02 Реалізація патентних прав, вільне і примусове використання, охорона 



 

 

і захист патентних прав. 
З.ІV.11.12.03 Нові об’єкти права інтелектуальної власності та їх особливості: 

кабельний розподіл, супутникове мовлення.  
З.ІV.11.12.04 Інформація, місця походження товарів та їх захист. 

3. ІV. 11.13 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати види 
спадкування; 

З.ІV.11.13.01 Спадкування і спадкове право: поняття, види, суб’єкти, порядок прийняття.  
З.ІV.11.13.02 Заповіт і його форма, заповідальні легати, поділ спадщини. 

3. ІV. 11.14 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати порядок та 
умови здійснення права на спадкування;  

З.ІV.11.14.01 Час та місце відкриття спадщини. Відсторонення від спадщини . 
З.ІV.11.14.02 Спадкування за заповітом. 
З.ІV.11.14.03 Спадкування за законом. 
З.ІV.11.14.04 Прийняття та оформлення спадщини. 
З.ІV.11.14.05 Спадковий договір. 

3. ІV. 11.15 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати особливості 
зобов’язальних правовідносин та забезпечення його виконання; 

З.ІV.11.15.01 Зобов’язання і зобов’язальне право. 
З.ІV.11.15.02 Зобов’язальне право і його система, правове регулювання. Поняття, види 

зобов’язань, їх суб’єкти, умови та суб’єкти виконання, способи та особливості 
виконання. 

З.ІV.11.15.03 Забезпечення виконання зобов’язання: речеві і зобов’язальні. Їх особливості і 
відмінність. Зміна осіб при виконання зобов’язання. Порядок та форми 
переведення боргу. 

3. ІV. 11.16 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати види договорів у 
цивільному праві; 

З.ІV.11.16.01 Загальні положення про договори і договірне право: поняття, умови, 
принципи, види, способи укладення, зміни виконання. 

З.ІV.11.16.02 Договори на передачу майна: у власність, у користування. 
З.ІV.11.16.03 Правове становище споживача та захист його прав. 
З.ІV.11.16.04 Договори на виконання робіт та договори на надання послуг: 

загальні положення види, підвиди. Сторони та їх правове становище. 
Особливості оформлення та виконання, способи забезпечення, 
відповідальність сторін. 

З.ІV.11.16.05 Договори у сфері банківської діяльності. Загальні положення, види, 
підвиди. Сторони та їхнє правове становище. Особливості 
оформлення та виконання, способи забезпечення, відповідальність 
сторін.  

3. ІV. 11.17 

- на основі аналізу Конституції України, цивільного 
законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання цивільних правовідносин, визначати окремі види та 
підстави позадоговірної відповідальності; 

З.ІV.11.17.01 Поняття та види позадоговірних зобов’язань. Публічна обіцянка 



 

 

винагороди, конкурс, ведення чужих справ без доручення, створення 
загрози життю та здоров’ю, майну. 

З.ІV.11.17.02 Завдання шкоди. Види і особливості шкоди. 
З.ІV.11.17.03 Загальні підстави відповідальності: за свій та чужий збиток, завданий 

джерелом підвищеної небезпеки, смертю і пошкодженням здоров’я. 
З.ІV.11.17.04 Порядок відшкодування. 
З.ІV.11.17.05 Моральна шкода. 

З. ІV. 11. 18 

- на основі аналізу Конституції України, чинного законодавства, 
використовуючи ознаки методу правового регулювання 
сімейних правовідносин, визначати особливості правовідносин, що 
входять до предмету сімейного права; 

З.ІV.11.18.01 Сімейне право: загальні положення про сім’ю і родину.  
З.ІV.11.18.02 Регулювання сімейних відносин. Сім’я. 
З.ІV.11.18.03 Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Захист 

сімейних прав та інтересів. 

З. ІV. 11. 19 
- на основі аналізу Конституції України, чинного законодавства, 
використовуючи ознаки методу правового регулювання 
сімейних правовідносин, визначати правові наслідки шлюбу; 

З.ІV.11.19.01 Державна реєстрація шлюбу. Недійсність шлюбу. 
З.ІV.11.19.02 Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. 
З.ІV.11.19.03 Право особистої приватної власності дружини та чоловіка. Право 

спільної власності подружжя. Шлюбний договір. 
З.ІV.11.19.04 Права та обов’язки подружжя по утриманню.  
З.ІV.11.19.05 Припинення шлюбу. 

З. ІV. 11. 20 

- на основі аналізу Конституції України, чинного законодавства, 
використовуючи ознаки методу правового регулювання 
сімейних правовідносин, визначати підстави виникнення прав та 
обов’язків матері, батька і дитини, інших членів сім’ї та родичів; 

З.ІV.11.20.01 Особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей. Права батьків і дітей на 
майно. 

З.ІV.11.20.02 Обов’язок матері, батька утримувати дитину та його виконання. 
З.ІV.11.20.03 Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та його виконання. 
З.ІV.11.20.04 Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його 

виконання. 
З.ІV.11.20.05 Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. 

З. ІV. 11. 21 

- на основі аналізу Конституції України, чинного законодавства, 
використовуючи ознаки методу правового регулювання 
сімейних правовідносин, визначати правові форми влаштування 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 

З.ІV.11.21.01 Форми виховання дітей, які зостались без батьків.  
З.ІV.11.21.02 Усиновлення: поняття, умови, порядок та наслідки здійснення. 
З.ІV.11.21.03 Особливості міжнародного всиновлення. 
З.ІV.11.21.04 Патронат, опіка, піклування, виховання у будинках сімейного типу. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

3. ІV. 12.01 

- за результатами вивчення правових актів, використовуючи 
загальнотеоретичне положення про нетотожність, визначати 
співвідношення кримінального права та кримінального 
законодавства; 

З.ІV.12.01.01 Кримінальне законодавство як форма існування кримінального 
права. 

З.ІV.12.01.02 Кримінальний кодекс як результат систематизації кримінального 



 

 

законодавства. 
З.ІV.12.01.03 Загальна та Особлива частина кримінального права та їх закріплення 

у Кримінальному кодексі. 
З.ІV.12.01.04 Кримінально-правові інститути та їх відображення у відповідних 

розділах кримінального кодексу. 

З.ІV.12.01.05 
Кримінально-правові норми та їх закріплення у статтях 
кримінального кодексу. 

3. ІV. 12.02 

- відповідно до Конституції України, кримінального 
законодавства, використовуючи положення кримінально-
правової теорії, визначати стадії злочину, співучасть у ньому, 
причетність, множинність злочинів; 

З.ІV.12.02.01 Поняття та ознаки злочину. 
З.ІV.12.02.02 Незакінчений злочин та його стадії. 
З.ІV.12.02.03 Співучасть у злочині, її види та форми. 
З.ІV.12.02.04 Причетність до злочину без ознак співучасті. 
З.ІV.12.02.05 Повторність, сукупність та рецидив як множинність злочинів. 

3. ІV. 12.03 
- відповідно до чинного законодавства, використовуючи 
положення кримінально-правової теорії, визначати підстави 
кримінальної відповідальності та форми реалізації; 

З.ІV.12.03.01 Кримінальна відповідальність як юридичний наслідок вчиненого 
злочину. 

З.ІV.12.03.02 Склад злочину як підстава настання кримінальної відповідальності. 
З.ІV.12.03.03 Об’єкт, предмет, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона та суб’єкт 

як елементи складу злочину. 
З.ІV.12.03.04 Кримінальне покарання, звільнення від нього та від його відбування 

як форми реалізації кримінальної відповідальності. 

3. ІV. 12.04 
- відповідно до чинного законодавства, використовуючи критерії 
класифікації видів покарання, визначати порядок його 
призначення; 

З.ІV.12.04.01 Поняття та мета покарання. 
З.ІV.12.04.02 Види покарань. 
З.ІV.12.04.03 Призначення покарання. 

3. ІV. 12.05 

- за результатами вивчення правових актів, визначати засоби 
кримінально-правового впливу на злочинність: звільнення від 
кримінальної відповідальності, примусові заходи медичного та 
виховного характеру; 

З.ІV.12.05.01 Звільнення від покарання та його відбування. 
З.ІV.12.05.02 Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 
З.ІV.12.05.03 Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 
З.ІV.12.05.04 Обставини, що виключають злочинність діяння. 

3. ІV. 12.06 
- відповідно до чинного законодавства, використовуючи 
Особливу частину Кримінального кодексу, застосовувати 
заохочувальні норми;  

З.ІV.12.06.01 Особлива частина Кримінального кодексу. 
З.ІV.12.06.02 Норми Особливої частини Кримінального кодексу. 
З.ІV.12.06.03 Фактичні обставини справи, що відповідають ознакам складу 

злочину. 

3. ІV. 12.07 
- відповідно до чинного законодавства, використовуючи 
Особливу частину Кримінального кодексу, кваліфікувати 
корисливі злочини;  

З.ІV.12.07.01 Особлива частина Кримінального кодексу. 



 

 

З.ІV.12.07.02 Наукові основи кваліфікації злочинів. 
З.ІV.12.07.03 Фактичні обставини справи, що відповідають ознакам складу 

злочину. 

3. ІV. 12.08 
- відповідно до чинного законодавства, використовуючи 
Особливу частину Кримінального кодексу, кваліфікувати 
насильницькі злочини;  

З.ІV.12.08.01 Особлива частина Кримінального кодексу. 
З.ІV.12.08.02 Наукові основи кваліфікації злочинів. 
З.ІV.12.08.03 Фактичні обставини справи, що відповідають ознакам складу 

злочину. 

3. ІV. 12.09 
- відповідно до чинного законодавства, використовуючи 
Особливу частину Кримінального кодексу, кваліфікувати 
насильницько-корисливі злочини;  

З.ІV.12.09.01 Особлива частина Кримінального кодексу. 
З.ІV.12.09.02 Наукові основи кваліфікації злочинів. 
З.ІV.12.09.03 Фактичні обставини справи, що відповідають ознакам складу злочину. 

3. ІV. 12.10 
- відповідно до чинного законодавства, використовуючи 
Особливу частину Кримінального кодексу, кваліфікувати 
злочини, пов’язані з невиконанням обов’язкових правил.  

З.ІV.12.10.01 Особлива частина Кримінального кодексу. 
З.ІV.12.10.02 Наукові основи кваліфікації злочинів. 
З.ІV.12.10.03 Фактичні обставини справи, що відповідають ознакам складу злочину. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З. ІV. 13.01 

- на основі вчення про міжнародне право, використовуючи 
предмет та метод правового регулювання, відрізняти 
міжнародно-правові норми від норм національного 
законодавства; 

З.ІV.13.01.01 Поняття міжнародного права, предмет його регулювання. 
З.ІV.13.01.02 Основні принципи міжнародного права. 
З.ІV.13.01.03 Галузі міжнародного права. 
З.ІV.13.01.04 Інститути та норми міжнародного права. 

З.ІV.13.01.05 
Особливості механізму правозастосування в Україні, місце 
міжнародного права у цьому механізмі. 

З. ІV. 13.02 
- на основі аналізу міжнародно-правових актів, використовуючи 
предмет і метод правового регулювання, визначати галузі 
міжнародного права; 

З.ІV.13.02.01 Право міжнародних договорів. 
З.ІV.13.02.02 Право міжнародних організацій. 
З.ІV.13.02.03 Міжнародне економічне право. 
З.ІV.13.02.04 Право міжнародної безпеки. 
З.ІV.13.02.05 Міжнародна боротьба зі злочинністю. 

З. ІV. 13.03 
- на основі аналізу міжнародно-правових актів, використовуючи 
ознаки класифікації суб’єктів міжнародного права, відрізняти 
первинні і вторинні суб’єкти міжнародно-правових відносин; 

З.ІV.13.03.01 Поняття і види суб’єктів міжнародного права. 
З.ІV.13.03.02 Права й обов’язки суб’єктів: основні й індивідуальні. 
З.ІV.13.03.03 Особливості правосуб’єктності держав. 
З.ІV.13.03.04 Міжнародна правосуб’єктність народів (націй). Право на 

самовизначення. 
З.ІV.13.03.05 Міжнародна правосуб’єктність індивідів. 
З. ІV. 13.04 - на основі аналізу міжнародно-правових актів та спеціальної 



 

 

літератури, використовуючи ознаки класифікації джерел 
міжнародного права, визначати їх вид, юридичну силу, порядок 
укладання і припинення дії, зміст та структуру; 

З.ІV.13.04.01 Поняття і види джерел міжнародного права. 
З.ІV.13.04.02 Стадії укладання міжнародного договору. 
З.ІV.13.04.03 Міжнародні конвенції та угоди, до яких приєдналась Україна. 

З. ІV. 13.05 

- на основі аналізу Конституції України та міжнародно-правових 
актів, використовуючи взаємозв’язок і взаємозалежність 
національного і міжнародного права, визначати місце окремих 
джерел міжнародного права в національній правовій системі 
України; 

З.ІV.13.05.01 Міжнародне право та національне право. 
З.ІV.13.05.02 Право міжнародних договорів. 
З.ІV.13.05.03 Міжнародно-правовий захист прав людини. 
З.ІV.13.05.04 Міжнародні конвенції та угоди, до яких приєдналась Україна. 

З. ІV. 13.06 

- на основі аналізу Конституції України та міжнародно-правових 
актів, використовуючи взаємозв’язок і взаємозалежність 
національного і міжнародного права, визначати проблеми 
забезпечення прав людини в Україні в аспекті міжнародно-
правових стандартів; 

З.ІV.13.06.01 Право міжнародних договорів. 
З.ІV.13.06.02 Міжнародно-правовий захист прав людини. 
З.ІV.13.06.03 Міжнародна боротьба зі злочинністю. 
З.ІV.13.06.04 Право міжнародних організацій. 

З. ІV. 13.07 

- на основі аналізу Конституції України, міжнародно-правових 
актів та практики міжнародного співробітництва, 
використовуючи міжнародно-правові стандарти, вироблені в 
межах окремих галузей міжнародного права, оцінювати 
зовнішньополітичну діяльність України; 

З.ІV.13.07.01 Право зовнішніх зносин. 
З.ІV.13.07.02 Право міжнародної безпеки. 
З.ІV.13.07.03 Міжнародно-правовий захист прав людини. 
З.ІV.13.07.04 Територія в міжнародному праві. 
З.ІV.13.07.05 Відповідальність у міжнародному праві. 

З. ІV. 13.08 
- на основі аналізу Конституції та національного законодавства 
України, міжнародно-правових актів, використовуючи норми 
міжнародного права, визначати конкретні суспільні відносини.  

З.ІV.13.08.01 Основні принципи міжнародного права. 
З.ІV.13.08.02 Міжнародно-правовий захист прав людини. 
З.ІV.13.08.03 Суб’єкти міжнародного права. 
З.ІV.13.08.04 Відповідальність у міжнародному праві. 

 В умовах виробничої та наукової  діяльності: 

3. ІV. 14.01 

- згідно з Конституцією держави, нормативно-правовими 
документами, використовуючи елементи структурної побудови 
фінансової системи, визначати механізм правового регулювання 
суспільних відносин щодо мобілізації, розподілу та використання 
державних фінансів; 

З.ІV.14.01.01 Фінансова діяльність держави. 
З.ІV.14.01.02 Поняття фінансового права. 
З.ІV.14.01.03 Правові джерела фінансового права. 
З.ІV.14.01.04 Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини. 



 

 

3. ІV. 14.02 
- на підставі аналізу нормативно-правових документів, 
використовуючи ознаки структури норми права, визначати 
норми фінансового права; 

З.ІV.14.02.01 Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини. 
З.ІV.14.02.02 Бюджетне право. 
З.ІV.14.02.03 Правове регулювання податкової системи України. 

З.ІV.14.02.04 
Правові засади фінансового контролю в Україні, фінансово-правова 
відповідальність. 

3. ІV. 14.03 
- на основі чинного законодавства, керуючись принципами 
законності, визначати вимоги щодо забезпечення правопорядку 
у сфері мобілізації, розподілу та використання фондів коштів; 

З.ІV.14.03.01 Фінансова діяльність держави. 
З.ІV.14.03.02 Поняття фінансового права. 
З.ІV.14.03.03 Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини. 

3. ІV. 14.04 

- на основі чинного законодавства, розглядаючи юридичні 
справи, визначати порядок правового регулювання відносин, 
пов’язаних з мобілізацією, розподілом та використанням 
державних фінансів; 

З.ІV.14.04.01 Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини. 
З.ІV.14.04.02 Бюджетне право. 
З.ІV.14.04.03 Правове регулювання податкової системи України. 

З.ІV.14.04.04 
Правові засади фінансового контролю в Україні, фінансово-правова 
відповідальність. 

3. ІV. 14.05 

- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
розглядаючи юридичні справи, визначати принципи побудови 
бюджетної системи, Державного бюджету, позабюджетних цільо-
вих фондів, міжбюджетних відносин; 

З.ІV.14.05.01 Бюджетне право. 
З.ІV.14.05.02 Правове регулювання доходів та видатків Державного та місцевих 

бюджетів, міжбюджетні трансферти. 
З.ІV.14.05.03 Правове регулювання формування позабюджетних фондів. 
З.ІV.14.05.04 Правове регулювання державних витрат і бюджетного фінансування. 
З.ІV.14.05.05 Бюджетний процес. 

3. ІV. 14.06 

- на основі аналізу Конституції України, нормативно-правових 
документів, використовуючи ознаки класифікації суб’єктів 
фінансової системи, визначати правовий статус державних 
органів фінансового контролю в Україні, підстави фінансово-
правової відповідальності; 

З.ІV.14.06.01 Правові засади фінансового контролю в Україні. 
З.ІV.14.06.02 Поняття фінансового контролю. Види і методи фінансового 

контролю.  
З.ІV.14.06.03 Система органів фінансового контролю.  

З.ІV.14.06.04 
Правові засади фінансового контролю. Фінансово-правова 
відповідальність. 

3. ІV. 14.07 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
визначати механізм та засоби правового регулювання державних 
доходів;  

З.ІV.14.07.01 Правове регулювання податкової системи в Україні. 
З.ІV.14.07.02 Права та обов’язки платників податків та податкових органів. 
З.ІV.14.07.03 Забезпечення виконання податкових зобов’язань, податкова застава, 

арешт активів та ін. 



 

 

З.ІV.14.07.04 
Відповідальність за порушення норм законодавства в сфері 
оподаткування. 

3. ІV. 14.08 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
визначати механізм та засоби правового регулювання державних 
видатків та бюджетного фінансування; 

З.ІV.14.08.01 Правове регулювання державних видатків в Україні. 
З.ІV.14.08.02 Правові основи фінансування народного господарства в Україні. 
З.ІV.14.08.03 Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування. 

З.ІV.14.08.04 
Позабюджетні кошти бюджетних установ та порядок їх 
використання.  

3. ІV. 14.09 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
застосовувати фінансово-правові приписи при здійсненні 
діяльності. 

З.ІV.14.09.01 Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини. 
З.ІV.14.09.02 Бюджетне право. 
З.ІV.14.09.03 Правове регулювання податкової системи України. 

З.ІV.14.09.04 
Правові засади фінансового контролю в Україні, фінансово-правова 
відповідальність. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

3. ІV. 15.01 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-
правовими документами, застосовувати нормативні акти у сфері 
правового регулювання трудової діяльності людей на 
конкретному підприємстві, в організації або установі, а також у 
фізичної особи, яка використовує найману працю; 

З.ІV.15.01.01 Поняття і види джерел трудового права. Особливості нормативних 
актів трудового права. 

З.ІV.15.01.02 Класифікація нормативних актів за органами, що їх видали, за дією в 
просторі, часі та за колом осіб. 

З.ІV.15.01.03 Локальні нормативні акти, їх роль в регулюванні трудових відносин. 
З.ІV.15.01.04 Міжнародні угоди, конвенції та рекомендації МОП в регулюванні 

трудових відносин. 

З.ІV.15.01.05 
Єдність і диференціація правового регулювання праці. Особливості 
правового регулювання умов праці деяких категорій працівників. 

3. ІV. 15.02 
- відповідно до чинного законодавства, використовуючи 
положення науки трудового права, визначати правовий статус 
та види суб’єктів трудового права; 

З.ІV.15.02.01 Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. 
З.ІV.15.02.02 Правовий статус суб’єктів трудового права і його зміст: трудова 

право-дієздатність, суб’єктивні права і обов’язки, гарантії прав і 
обов’язків, відповідальність суб’єктів трудового права. 

З.ІV.15.02.03 Задачі та функції профспілок. Нормативно-правове регулювання 
їхньої діяльності. 

З.ІV.15.02.04 Загальна характеристика функцій, класифікація прав профспілок в 
сфері праці. Захисна функція профспілок. 

3. ІV. 15.03 
- відповідно до чинного законодавства, визначати особливості 
правовідносин, що виникають при укладанні, зміні та 
припиненні колективного договору та угод різної сфери дії; 

З.ІV.15.03.01 Поняття і система правовідносин в сфері трудового права, їх 
суб’єкти та зміст. Основні права та обов’язки суб’єктів трудових 
правовідносин. 

З.ІV.15.03.02 Підстави виникнення трудових правовідносин. Загальна 



 

 

характеристика правовідносин, пов’язаних з трудовими. 
З.ІV.15.03.03 Поняття колективного договору, його роль в правовому регулюванні 

взаємовідносин працівників і роботодавців. Сфера його дії. Сторони 
колективного договору. Зміст колективного договору: нормативні та 
зобов’язальні умови, порядок їхньої розробки. 

З.ІV.15.03.04 Угоди - генеральна, галузеві, регіональні, їх правова природа та 
характеристика, порядок розробки та укладення. 

З.ІV.15.03.05 
Контроль за виконанням колективного договору та угод, 
відповідальність за їх порушення. 

3. ІV. 15.04 
- згідно з Конституцією України, державними нормативно-
правовими документами, застосовувати процедури правового 
регулювання зайнятості та працевлаштування населення; 

З.ІV.15.04.01 Поняття зайнятості. Напрямки державної політики в сфері 
зайнятості. Форми зайнятості. Державні гарантії на вибір виду 
діяльності. 

З.ІV.15.04.02 Правовий статус безробітного. Порядок визнання громадянина 
безробітним. Допомога по безробіттю. 

З.ІV.15.04.03 Поняття працевлаштування і його види. 
З.ІV.15.04.04 Державна служба зайнятості, її компетенція.  

З.ІV.15.04.05 
Працевлаштування окремих категорій громадян, які потребують 
соціального захисту і нездатні на рівних конкурувати на ринку праці. 

3. ІV. 15.05 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-
правовими документами, визначати порядок та умови 
укладення, зміни та припинення трудового договору та 
контракту при прийнятті, звільненні з роботи різних категорій 
працівників; 

З.ІV.15.05.01 Поняття трудового договору, його значення і відмінність від 
цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею. Сторони і зміст 
трудового договору. Види трудового договору за змістом, формою, 
строком. 

З.ІV.15.05.02 Загальний порядок укладення трудового договору. Трудові книжки і 
порядок їх ведення. Випробування при прийнятті на роботу і його 
юридичне значення. 

З.ІV.15.05.03 Поняття і види переведень на іншу роботу. Переміщення на інше 
робоче місце. Зміна істотних умов праці. 

З.ІV.15.05.04 Атестація працівників, порядок проведення, правові наслідки.  

З.ІV.15.05.05 
Припинення трудового договору. Підстави і порядок звільнення. 
Вихідна допомога. 

3. ІV. 15.06 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-
правовими документами, визначати порядок розробки та 
встановлення на практиці нормативів робочого часу та часу 
відпочинку для працівників, ведення обліку робочого часу на 
виробництві; 

З.ІV.15.06.01 Поняття робочого часу по трудовому праву.  
З.ІV.15.06.02 Режим робочого часу і порядок його встановлення. Правові 

нормативи робочого часу. 
З.ІV.15.06.03 Облік робочого часу: поденний, потижневий, підсумковий. 

Надурочні роботи. Ненормований робочий день. Чергування. 
З.ІV.15.06.04 Поняття і види часу відпочинку. Перерви на протязі робочого дня. 

Щоденний відпочинок. Щотижневий відпочинок. Святкові і неробочі 
дні. 



 

 

З.ІV.15.06.05 Відпустки і їх види. Право на відпустку. Тривалість відпусток. 

3. ІV. 15.07 

- згідно з нормативно-правовими актами, аналізувати 
відповідність локальних актів з оплати праці на конкретному 
підприємстві, організації або установі вимогам законодавства 
про оплату праці; 

З.ІV.15.07.01 Поняття заробітної плати по трудовому праву та її структура. 
Методи правового регулювання заробітної плати. 

З.ІV.15.07.02 Тарифна система і її елементи. 
З.ІV.15.07.03 Системи оплати праці. Оплата праці працівників бюджетної сфери. 

Порядок обчислення середнього заробітку. 
З.ІV.15.07.04 Обмеження утримань із заробітної плати. Сторони і порядок виплати 

заробітної плати. Відповідальність за затримку заробітної плати. 

З.ІV.15.07.05 
Поняття і види гарантійних виплат, доплат та компенсаційних 
виплат. 

3. ІV. 15.08 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-
правовими документами, застосовувати положення трудового 
права при регулюванні питань щодо забезпечення високого 
рівня дисципліни праці; 

З.ІV.15.08.01 Поняття, зміст і методи забезпечення дисципліни праці. Правове 
регулювання внутрішнього правового розпорядку. 

З.ІV.15.08.02 Обов’язки працівників і власників підприємств, установ, організацій 
або уповноважених ними органів. 

З.ІV.15.08.03 Заохочення за успіхи в роботі. 
З.ІV.15.08.04 Поняття і види дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні 

стягнення, підстави, порядок та наслідки їх застосування. 

З.ІV.15.08.05 
Заходи правового та громадського впливу до порушників трудової 
дисципліни. 

3. ІV. 15.09 
- відповідно до чинного законодавства, визначати правові 
гарантії при покладенні на працівників матеріальної 
відповідальності за шкоду, заподіяну майну роботодавця; 

З.ІV.15.09.01 Поняття і види матеріальної відповідальності в трудовому праві. 
З.ІV.15.09.02 Підстави та умови настання матеріальної відповідальності 

працівників. 
З.ІV.15.09.03 Визначення розміру шкоди і порядок її покриття. 
З.ІV.15.09.04 Матеріальна відповідальність власників або уповноважених ними 

органів перед працівниками. 

3. ІV. 15.10 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-
правовими документами, визначати порядок забезпечення 
заходів з охорони праці при здійсненні правового регулювання 
трудової діяльності; 

З.ІV.15.10.01 Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці. Основні 
напрямки державної політики в галузі охорони праці. 

З.ІV.15.10.02 Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови 
праці. 

З.ІV.15.10.03 Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов 
праці. Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів 
про охорону праці. Особливості охорони праці жінок і 
неповнолітніх. 

З.ІV.15.10.04 Служба охорони праці. Положення про службу, основні завдання, 
обов’язки та права. Комісія з питань охорони праці підприємства: 
порядок створення, обов’язки та права. 



 

 

З.ІV.15.10.05 
Державне управління охороною праці. Державний нагляд за 
охороною праці. Відповідальність посадових осіб за порушення 
законодавства про охорону праці. 

3. ІV. 15.11 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
визначати порядок вирішення трудових спорів; 

З.ІV.15.11.01 Поняття і види трудових спорів. Загальна характеристика розгляду 
індивідуальних трудових спорів. Комісії по трудових спорах, 
організація, компетенція, порядок роботи. 

З.ІV.15.11.02 Судовий порядок розгляду трудових спорів, його особливості. 
Виконання рішень по трудовим спорам. 

З.ІV.15.11.03 Поняття колективних трудових спорів (конфліктів). Органи і порядок 
їх розгляду. Формування і порядок діяльності примирних комісій і 
трудового арбітражу. Національна служба посередництва і 
примирення. 

З.ІV.15.11.04 Умови і порядок проведення страйку. Визнання страйку незаконним. 
Правові наслідки участі працівників в законному і незаконному 
страйку. 

З.ІV.15.11.05 
Відповідальність за порушення законодавства про колективні 
трудові спори (конфлікти). 

3. ІV. 15.12 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-
правовими документами, визначати порядок і умови 
призначення та виплати пенсій, допомоги та інших соціальних 
виплат. 

З.ІV.15.12.01 Поняття права соціального забезпечення. Предмет, метод, функції та 
система права соціального забезпечення. Види соціального 
забезпечення в Україні.  

З.ІV.15.12.02 Система органів, що здійснюють соціальне забезпечення громадян. 
Правовідносини по соціальному забезпеченню, їх об’єкти, суб’єкти 
та зміст. 

З.ІV.15.12.03 Закони, підзаконні акти, що регулюють соціальне забезпечення. 
З.ІV.15.12.04 Поняття і види пенсій. Визначення розміру пенсій. 

З.ІV.15.12.05 
Поняття інвалідності та порядок встановлених груп інвалідності, її 
причини і часу настання. Організація медико-соціальної експертизи. 

 В умовах виробничої діяльності: 

3. ІV. 16.01 

- згідно з державними нормативно-правовими документами, на 
підставі аналізу конкретної кримінальної справи, визначати 
місце та роль кримінально-процесуальної діяльності державних 
органів, що ведуть процес, кримінально-процесуальні функції і 
значення кримінально-процесуальної форми; 

З.ІV.16.01.01 Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. 
З.ІV.16.01.02 Стадії кримінального процесу. 
З.ІV.16.01.03 Кримінально-процесуальна діяльність і кримінально-процесуальні 

функції. 
З.ІV.16.01.04 Кримінально-процесуальна форма і кримінально-процесуальні 

гарантії. 

3. ІV. 16.02 

- на підставі аналізу конкретної кримінальної справи, 
використовуючи нормативні акти з кримінального процесу, 
інших суміжних правових дисциплін, визначати норми 
кримінально-процесуального права та здійснювати кодифікацію 
законодавчих актів;  

З.ІV.16.02.01 Правове регулювання кримінально-процесуальної діяльності. 



 

 

З.ІV.16.02.02 Джерела кримінально-процесуального права. Кримінально-
процесуальний кодекс України, його історія, зміст і структура. 

З.ІV.16.02.03 Співвідношення норм Міжнародних договорів щодо забезпечення 
прав людини при притягненні до кримінальної відповідальності, 
ратифікованих Україною, і чинного кримінально-процесуального 
законодавства. 

З.ІV.16.02.04 Чинність кримінально-процесуальних норм у просторі, часі та щодо 
осіб. 

З.ІV.16.02.05 Зв’язок кримінального процесу з іншими галузями права. 

3. ІV.16.03 

- за результатами аналізу матеріалів щодо притягнення особи до 
кримінальної відповідальності, застосовуючи основні принципи 
кримінального процесу, обирати засоби надання правової 
допомоги по забезпеченню законності кримінально-
процесуальної діяльності і додержання прав людини; 

З.ІV.16.03.01 Поняття і значення принципів кримінального процесу у 
правозастосовчій діяльності правоохоронних органів і суду. 

З.ІV.16.03.02 Загально-процесуальні принципи кримінального процесу:  

3. ІV. 16.04 

- на основі аналізу матеріалів кримінальної справи, враховуючи 
обсяг правових зв’язків учасників та інших суб’єктів 
кримінального процесу, визначати місце і роль кожного суб’єкта 
кримінально-процесуальних правовідносин. 

З.ІV.16.04.01 Класифікація суб’єктів у кримінальному процесі України. 
З.ІV.16.04.02 Процесуальний стан слідчого і начальника слідчого відділу. 

Процесуальна самостійність слідчого. 
З.ІV.16.04.03 Органи дізнання та їх повноваження у кримінальному судочинстві. 

Особа, яка проводить дізнання. 
З.ІV.16.04.04 Учасники процесу в кримінальному судочинстві України, 

процесуальний стан і процесуальні повноваження кожного з них. 

3. ІV. 16.05 

 - відповідно до чинного законодавства, на основі аналізу 
матеріалів кримінальної справи, враховуючи ситуацію, що 
складається по конкретній кримінальній справі, визначати дії 
щодо відновлення процесуальних строків на оскарження 
процесуальних рішень і відшкодування судових витрат та 
шкоди, завданої громадянинові незаконним притягненням до 
кримінальної відповідальності; 

З.ІV.16.05.01 Види кримінально-процесуальних строків. Загальний порядок 
обчислення процесуальних строків та їх відновлення. 

З.ІV.16.05.02 Види судових витрат та порядок їх стягнення. Відшкодування 
судових витрат та оплата праці адвокатів.  

З.ІV.16.05.03 Законодавство України про відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури і суду. 

З.ІV.16.05.04 Відшкодування витрат свідкам, потерпілим, законним 
представникам потерпілих, експертам, спеціалістам, перекладачам і 
понятим у зв’язку із їх викликом до органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури і суду. 

3. ІV. 16.06 

- відповідно до чинного законодавства, на основі аналізу 
матеріалів щодо скоєного або підготовлюваного злочину, 
визначати наявність законних приводів і достатність підстав для 
порушення кримінальної справи; 

З.ІV.16.06.01 Завдання стадії порушення кримінальної справи. Приводи і підстави 
до порушення кримінальної справи. 



 

 

З.ІV.16.06.02 Обов’язковість прийняття правоохоронними органами і судом заяв, 
повідомлень та іншої інформації про злочини та протиправні події і 
порядок їх розгляду. 

З.ІV.16.06.03 Процесуальний порядок порушення кримінальної справи. Суб’єкти, 
які мають право порушити кримінальну справу. 

З.ІV.16.06.04 Обставини, що виключають провадження у кримінальній справі. 
Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи. 

З.ІV.16.06.05 

Нагляд прокурора за законністю і обґрунтованістю порушення 
кримінальної справи або відмови в порушенні кримінальної справи. 
Судовий контроль за законністю і обґрунтованістю відмови в 
порушенні кримінальної справи. 

3. ІV. 16.07 

- відповідно до чинного законодавства, на основі аналізу 
доказової інформації щодо тяжкості злочину і характеристики 
особи, яка його вчинила, визначати у справі процесуальний 
порядок провадження дізнання або досудового слідства; 

З.ІV.16.07.01 Дізнання у справах про злочини, що не є тяжкими. Дізнання у 
справах про тяжкі злочини. Строки провадження дізнання. Форми і 
процесуальний порядок закінчення дізнання.  

З.ІV.16.07.02 Обов’язковість провадження досудового слідства. Своєчасний 
початок досудового слідства. Строки досудового слідства, умови і 
порядок їх продовження. 

З.ІV.16.07.03 Підслідність кримінальних справ, її поняття і види. Розв’язання 
спорів про підслідність. Форми і види взаємодії слідчого з органами 
дізнання. Доручення слідчого органу дізнання про виконання 
оперативно-розшукових або слідчих дій, його зміст і форма. 

З.ІV.16.07.04 Забезпечення слідчим, особою, яка провадить дізнання, прав 
учасників досудового розслідування. Порядок і строки вирішення 
слідчим або особою, яка провадить дізнання, клопотань та скарг 
учасників процесу. 

З.ІV.16.07.05 
Процесуальні особливості провадження досудового слідства в 
справах по застосуванню примусових заходів медичного характеру. 

3. ІV. 16.08 

- згідно з нормативно-правовими документами, на основі аналізу 
доказової інформації, визначати вид слідчої дії на стадії 
розслідування кримінальної справи та процесуальний порядок її 
провадження; 

З.ІV.16.08.01 Поняття і  види слідчих дій. Класифікація слідчих дій. 
З.ІV.16.08.02 Доказова інформація. 
З.ІV.16.08.03 Процесуальний порядок проведення слідчих дій. 
З.ІV.16.08.04 Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію і 

виїмка її в поштово-телеграфних установах. 

З.ІV.16.08.05 
Підстави та процесуальний порядок призначення експертиз. 
Законодавство України про судову експертизу. Експертні установи в 
Україні. 

3. ІV. 16.09 

- відповідно до чинного законодавства, на основі аналізу підстав 
для притягнення особи як обвинуваченого та застосування до 
нього заходів кримінально-процесуального примусу, визначати 
підстави щодо обгрунтування або оскарження прийнятих 
слідчим постанов з цих питань; 

З.ІV.16.09.01 Підстави притягнення особи як обвинуваченого. Сутність і значення 
процесуального акту притягнення особи як обвинуваченого. 

З.ІV.16.09.02 Вимоги закону до змісту постанови про притягнення як 
обвинуваченого. 



 

 

З.ІV.16.09.03 Встановлення слідчим місця перебування обвинуваченого. 
Оголошення розшуку і розшук обвинуваченого. 

З.ІV.16.09.04 Строки і порядок пред’явлення обвинувачення. Допит 
обвинуваченого. Особливості притягнення як обвинуваченого деяких 
категорій громадян (неповнолітніх, суддів, адвокатів, Народних 
Депутатів України). 

З.ІV.16.09.05 Зміна і доповнення обвинувачення на стадії досудового слідства. 

3. ІV. 16.10 

- згідно з нормативно-правовими документами, на основі аналізу 
матеріалів кримінальної справи, визначати законність підстав 
для зупинення досудового слідства або його закінчення у формах, 
передбачених КПК України; 

З.ІV.16.10.01 Поняття і сутність зупинення досудового слідства. Підстави, умови і 
порядок зупинення досудового слідства. 

З.ІV.16.10.02 Форми закінчення досудового слідства. Підстави і умови закриття 
кримінальної справи, їх класифікація. 

З.ІV.16.10.03 Процесуальний порядок закриття кримінальної справи при наявності 
реабілітуючих підстав. Порядок вирішення подальшої долі 
обвинуваченого при закритті кримінальних справ за нереабілітуючих 
підстав. 

З.ІV.16.10.04 Процесуальні особливості закриття кримінальних справ щодо 
неповнолітнього обвинуваченого; неповнолітнього, який досяг 11-
річного віку і не досяг віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність, а також дитини. 

З.ІV.16.10.05 Форма і зміст постанови про закриття кримінальної справи. 

3. ІV. 16.11 

- згідно з нормативно-правовими документами, на основі аналізу 
матеріалів кримінальної справи, обирати процесуальне рішення 
щодо обгрунтування або оскарження прийнятого слідчим чи 
прокурором рішення. 

З.ІV.16.11.01 Оскарження постанови про закриття кримінальної справи. 
Відновлення слідства в закритій справі. 

З.ІV.16.11.02 Порядок розгляду судом скарги на закриття кримінальної справи і 
його рішення щодо скарги. 

З.ІV.16.11.03 Процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням 
обвинувального висновку. 

3. ІV. 16.12 

- відповідно до чинного законодавства, на основі аналізу 
матеріалів кримінальної справи, визначати законність та 
обгрунтованість прийнятого суддею рішення за попереднім 
розглядом кримінальної справи, що надійшла з обвинувальним 
висновком; 

З.ІV.16.12.01 Поняття і значення підсудності. Види підсудності. Направлення 

справи за підсудністю. Недопустимість спорів про підсудність. 

З.ІV.16.12.02 Завдання і значення попереднього розгляду справи суддею. 
З.ІV.16.12.03 Рішення, які приймаються в стадії попереднього розгляду 

кримінальної справи суддею. 

З.ІV.16.12.04 

Питання, які підлягають вирішенню у зв’язку із підготовкою справи 
до розгляду в судовому засіданні. Вручення підсудному копій 
обвинувального висновку і повідомлення про день розгляду справи в 
суді. Забезпечення права на ознайомлення із матеріалами справи 
учасникам процесу і прокурору. Строки призначення справи до 



 

 

судового розгляду. 

3. ІV. 16.13 

- відповідно до вимог чинного законодавства, на основі аналізу 
конкретної кримінальної справи, обирати процесуальне рішення 
щодо підстав обгрунтування або оскарження вироку чи 
постанови (ухвали) про закриття кримінальної справи або 
повернення її для додаткового розслідування; 

З.ІV.16.13.01 Здійснення принципів кримінального процесу у стадії судового 
розгляду. Підготовча частина судового засідання. Значення і порядок 
провадження судового слідства. Дослідження доказів судом. 
Обмеження дослідження фактичних обставин справи судом. 

З.ІV.16.13.02 Порушення справи по новому обвинуваченню або щодо нової особи 
під час судового слідства. Підстави і процесуальний порядок зміни 
обвинувачення в суді. Направлення судом кримінальної справи на 
додаткове розслідування. 

З.ІV.16.13.03 Процесуальні підстави і порядок закриття провадження по 
кримінальній справі судом. 

З.ІV.16.13.04 Судові дебати і останнє слово підсудного. Вирок, його сутність і 
значення, види вироків. 

З.ІV.16.13.05 
Протокол судового засідання. Зауваження до протоколу судового 
засідання і порядок їх розгляду. 

3. ІV. 16.14 

- відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі аналізу 
конкретної кримінальної справи, обирати процесуальне рішення 
щодо порядку і підстав для його оскарження в апеляційному, 
касаційному порядку або в порядку виключного провадження; 

З.ІV.16.14.01 Апеляційні суди. Порядок і строки подання апеляцій. Особи, які 
мають право на подання апеляції. Рішення апеляційного суду по 
кримінальній справі як суду другої інстанції. 

З.ІV.16.14.02 Розгляд справи по апеляції. Підстави для зміни або відміни вироку 
апеляційним судом. 

З.ІV.16.14.03 Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. 
Особи, які вправі подати касаційну скаргу, або касаційне подання. 
Суди, які розглядають кримінальні справі за касаційними скаргами і 
касаційними поданнями. 

З.ІV.16.14.04 Порядок і строки касаційного оскарження і внесення касаційного 
подання. Порядок і наслідки розгляду справи судом касаційної 
інстанції. 

З.ІV.16.14.05 

Підстави і порядок перегляду судових рішень в порядку виключного 
провадження. Особи, які мають право ставити питання про перегляд 
судового рішення в порядку виключного провадження і судові 
органи, які здійснюють такий перегляд. 

3. ІV. 16.15 

- відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі аналізу 
конкретної кримінальної справи в залежності від напрямку 
діяльності, визначати заходи щодо виконання вироку або 
правового забезпечення відстрочки його виконання; 

З.ІV.16.15.01 Сутність і значення стадії виконання вироку, ухвали чи постанови 

суду. Набрання вироком законної сили. Обов‘язковість вироку, ухвали 

та постанови суду. 

З.ІV.16.15.02 Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку. 
З.ІV.16.15.03 Законодавство України про виконавче провадження. Державні 

органи і посадової особи, які виконують вирок. 
З.ІV.16.15.04 Питання, що вирішуються судом у зв‘язку із виконанням вироку і 



 

 

порядок їх вирішення. 

3. ІV. 16.16 

- відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі аналізу 
заяв суб’єктів кримінального судочинства щодо забезпечення їх 
безпеки, визначати процесуальний порядок застосування і 
скасування заходів безпеки. 

З.ІV.16.16.01 Сутність і значення застосування заходів безпеки щодо суб‘єктів, які 
є учасниками кримінального процесу або залучаються до участі в 
ньому. 

З.ІV.16.16.02 Особи, які мають право на забезпечення безпеки в кримінальному 
судочинстві, їх права і обов‘язки. 

З.ІV.16.16.03 Процесуальний порядок забезпечення безпеки осіб і нерозголошення 
в кримінальній справі відомостей про особу, до якої здійснюються 
заходи безпеки. 

З.ІV.16.16.04 Порядок скасування і оскарження рішення про скасування або 
незастосування заходів безпеки. 

 В умовах виробничої або побутової діяльності: 

3. ІV. 17.01 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-
правовими документами, враховуючи підвідомчість справ, 
визначати відповідні форми захисту цивільних прав і законних 
інтересів  громадян та організацій; 

З.ІV.17.01.01 Форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян та 
організацій. Судова форма захисту цивільних прав і законних 
інтересів громадян та організацій. 

З.ІV.17.01.02 Господарське судочинство. Підвідомчість справ. Підсудність справ. 
З.ІV.17.01.03 Поняття про нотаріат. 
З.ІV.17.01.04 Поняття про правовий статус третейського суду. 
З.ІV.17.01.05 Джерела цивільного процесуального права. 

3. ІV. 17.02 

- згідно з Конституцією України, державними нормативно-
правовими документами, враховуючи класифікацію ознак, 
визначати специфічні властивості принципів цивільного 
процесуального права; 

З.ІV.17.02.01 Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. 
Система принципів. 

З.ІV.17.02.02 Загально-правові принципи. 
З.ІV.17.02.03 Міжгалузеві принципи. 
З.ІV.17.02.04 Галузеві принципи. 

3. ІV. 17.03 
- відповідно до чинного законодавства, використовуючи критерії 
класифікації суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, 
визначати обсяг їх прав і обов’язків. 

З.ІV.17.03.01 Цивільні процесуальні правовідносини. 
З.ІV.17.03.02 Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. 

Підстави для відводу суддів. 
З.ІV.17.03.03 Особи, які беруть участь у справі. Їх процесуальні права та обов’язки. 

3. ІV. 17.04 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
враховуючи сукупність та послідовність виконання 
процесуальних дій, визначати вид процесуальних строків; 

З.ІV.17.04.01 Поняття та види строків у цивільному процесі та їх обчислювання. 
З.ІV.17.04.02 Продовження та поновлення процесуальних строків. 
З.ІV.17.04.03 Строки судової діяльності та їх природа. 

3. ІV. 17.05 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
враховуючи види витрат по провадженню справ у цивільному 



 

 

судочинстві та санкції цивільного процесуального права, 
визначати порядок відшкодування судових витрат і накладення 
судових штрафів; 

З.ІV.17.05.01 Поняття та види судових витрат. 
З.ІV.17.05.02 Порядок обчислювання державного мита. 
З.ІV.17.05.03 Звільнення від сплати судових витрат. 
З.ІV.17.05.04 Розподіл та відшкодування судових витрат. 
З.ІV.17.05.05 Судові штрафи. 

3. ІV. 17.06 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
враховуючи компетенцію органів держави, змішаних органів, 
третейських судів, визначати підвідомчість цивільних справ; 

З.ІV.17.06.01 Поняття підвідомчості. Судова підвідомчість цивільних справ. 
З.ІV.17.06.02 Загальні правила і критерії підвідомчості цивільних справ суду. 
З.ІV.17.06.03 Види підвідомчості. 
З.ІV.17.06.04 Розмежування компетенції судів загальної юрисдикції і арбітражних 

судів. 
З.ІV.17.06.05 Підвідомчість справ Конституційному Суду України. 

3. ІV. 17.07 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
враховуючи компетенцію судів, визначати підсудність цивільних 
справ; 

З.ІV.17.07.01 Поняття та види підсудності. 
З.ІV.17.07.02 Родова підсудність цивільних справ. 
З.ІV.17.07.03 Територіальна підсудність цивільних справ. 
З.ІV.17.07.04 Порядок передачі справи до іншого суду. 

3. ІV. 17.08 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
враховуючи сукупну єдність доказів, визначати предмет 
доказування у цивільних справах; 

З.ІV.17.08.01 Поняття та мета доказування у цивільному процесі. Межі 
доказування у цивільному процесі. 

З.ІV.17.08.02 Поняття доказів та засобів доказування у цивільному процесі. 
З.ІV.17.08.03 Предмет доказування. Факти, що не потребують доказування. 

Розподіл обов’язку по доказуванню. 
З.ІV.17.08.04 Належність доказів і допустимість засобів доказування. Класифікація 

доказів. 

З.ІV.17.08.05 
Забезпечення доказів. Підстави і порядок забезпечення доказів. 
Оцінка судових доказів. 

3. ІV. 17.09 
- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
враховуючи право на захист порушених і оспорюваних прав, 
визначати елементи позову; 

З.ІV.17.09.01 Поняття і суть позовного провадження. 
З.ІV.17.09.02 Позов та його елементи. Види позовів. 
З.ІV.17.09.03 Право на пред’явлення позову. Передумови права на пред’явлення 

позову. 
З.ІV.17.09.04 Порядок пред’явлення позову. Умови реалізації права на 

пред’явлення позову. 

З.ІV.17.09.05 
Позовна заява та її реквізити. Право на судовий захист відповідача. 
Зустрічний позов. 

3. ІV. 17.10 

- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
використовуючи матеріали конкретної цивільної справи, 
визначати обставини, які перешкоджають суду розглянути 
справу по суті та постановити рішення; 



 

 

З.ІV.17.10.01 Порушення цивільної справи. Матеріально-правові і процесуальні 
наслідки порушення цивільної справи. Підстави для відмови у 
прийнятті заяви. 

З.ІV.17.10.02 Підготовка цивільних справ до судового розгляду. 
З.ІV.17.10.03 Поняття і значення стадії судового розгляду. Судове засідання. 

Порядок судового засідання. 
З.ІV.17.10.04 Відкладення і припинення провадження у справі. 
З.ІV.17.10.05 Закінчення справи без винесення судового рішення. 

3. ІV. 17.11 

- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
використовуючи матеріали конкретної цивільної справи, 
визначати порядок судового провадження справ, що виникають 
із адміністративно-правових відносин і справ окремого 
провадження; 

З.ІV.17.11.01 Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових 
відносин.  

З.ІV.17.11.02 Окреме провадження. 

3. ІV. 17.12 

- згідно з державними нормативно-правовими документами, на 
підставі аналізу постанов суду першої інстанції, обирати 
процесуальне рішення щодо порядку і підстав для його 
оскарження в апеляційному, касаційному порядку та порядку 
перегляду рішень, ухвал і постанов у порядку нагляду; 

З.ІV.17.12.01 Апеляційне оскарження рішень і ухвал, що не набрали законної сили. 
Суб’єкти і об’єкти апеляційного оскарження. 

З.ІV.17.12.02 Процесуальний порядок і строки розгляду справ судом апеляційної 
інстанції. Межі розгляду справ судом апеляційної інстанції. 
Повноваження суду апеляційної інстанції. 

З.ІV.17.12.03 Касаційне провадження. Суб’єкти і об’єкти оскарження у 
касаційному порядку. 

З.ІV.17.12.04 Процесуальний порядок і строки розгляду справи судом касаційної 
інстанції. Межі розгляду справи судом касаційної  інстанції. 
Повноваження суду касаційної інстанції. 

З.ІV.17.12.05 
Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили у зв’язку з 
нововиявленими та винятковими обставинами. Процесуальний 
порядок розгляду. 

3. ІV. 17.13 

- згідно з державними нормативно-правовими документами, 
враховуючи зміст рішень, ухвал і постанов судових та інших 
юрисдикційних органів , визначати порядок судового 
виконання. 

З.ІV.17.13.01 Органи примусового виконання судових рішень. Компетенція суду у 
виконавчому провадженні. 

З.ІV.17.13.02 Підстави виконання та виконавчі документи. Загальні правила 
виконавчого провадження. 

З.ІV.17.13.03 Поворот виконання судового рішення. 
З.ІV.17.13.04 Судові дебати і останнє слово підсудного. Вирок, його сутність і 

значення, види вироків. 

З.ІV.17.13.05 
Протокол судового засідання. Зауваження до протоколу судового 
засідання і порядок їх розгляду. 

 В умовах виробничої діяльності: 

3. ІV. 18.01 
- за результатами вивчення документальних джерел 
криміналістичної діяльності, в залежності від ситуації, 
визначати методи криміналістики; 



 

 

З.ІV.18.01.01 Методологія криміналістики. 
З.ІV.18.01.02 Загальнонаукові та спеціальні методи криміналістики, їх формування 

і система. 
З.ІV.18.01.03 Слідча, судова і експертна практика, як джерело розробки 

криміналістичних засобів, прийомів і методів. 
З.ІV.18.01.04 Співвідношення методів криміналістики та методів практичної 

діяльності по розслідуванню злочинів. 

3. ІV. 18.02 

- за результатами вивчення документальних джерел 
(кримінальних справ), використовуючи критерії класифікації 
криміналістичної ідентифікації, визначати її об’єкти, види і 
умови; 

З.ІV.18.02.01 Види та форми криміналістичної ідентифікації. 
З.ІV.18.02.02 Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація. 
З.ІV.18.02.03 Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації. 
З.ІV.18.02.04 Процес криміналістичної ідентифікації. 

3. ІV. 18.03 

- за результатами вивчення документальних джерел 
(кримінальних справ), базуючись на теорії відображення, 
визначати завдання, види та об’єкти криміналістичної 
діагностики;  

З.ІV.18.03.01 Поняття і сутність криміналістичної діагностики. 
З.ІV.18.03.02 Наукові засади процесу діагностики. 
З.ІV.18.03.03 Діагностичні завдання та методика їх вирішення. 
З.ІV.18.03.04 Види криміналістичної діагностики. 
З.ІV.18.03.05 Об’єкти діагностики. Відмінність діагностики від ідентифікації. 

3. ІV. 18.04 
- відповідно до нормативно-правової бази, використовуючи 
статистичні та інші фактичні дані криміналістичної практики, 
визначати методи та види криміналістичного прогнозування; 

З.ІV.18.04.01 Наукові засади криміналістичного прогнозування. 
З.ІV.18.04.02 Класифікація даних, які використовуються для криміналістичного 

прогнозу. 
З.ІV.18.04.03 Види і напрямки криміналістичного прогнозування. 
З.ІV.18.04.04 Методи прогнозування. 

3. ІV. 18.05 

- згідно з вимогами нормативно-правових документів щодо 
використання криміналістичної техніки, використовуючи 
техніко-криміналістичні засоби, застосовувати судову 
фотографію та відеозапис для фіксації місця події в залежності 
від цілей, характеру слідчої дії та специфіки об’єкта; 

З.ІV.18.05.01 Зміст криміналістичної техніки. Джерела формування та розвитку 
криміналістичної техніки. 

З.ІV.18.05.02 Умови та форми застосування криміналістичної техніки. 
З.ІV.18.05.03 Види техніко-криміналістичних засобів. 
З.ІV.18.05.04 Специфіка застосування фотографії та відеозапису. 

З.ІV.18.05.05 
Процесуальне оформлення застосування криміналістичної техніки і 
отриманих результатів. 

3. ІV. 18.06 

- згідно з нормативно-правовими документами, враховуючи 
закономірності механізму злочину та виникнення інформації про 
злочин та його учасників, застосовувати процедуру виявлення, 
фіксації, вилучення і зберігання доказової інформації; 

З.ІV.18.06.01 Зміст техніко-криміналістичного забезпечення слідчої діяльності. 
З.ІV.18.06.02 Суб’єкти застосування криміналістичної техніки і їх характеристика. 
З.ІV.18.06.03 Техніко-криміналістичні засоби і методи збирання доказової 



 

 

інформації, їх види. 
З.ІV.18.06.04 Об’єкти фіксації доказової інформації та її форми. 
З.ІV.18.06.05 Процесуальні форми та способи фіксації доказової інформації. 

3. ІV. 18.07 
- згідно з нормативно-правовими документами, використовуючи 
доказову інформацію, визначати види криміналістичних 
досліджень; 

З.ІV.18.07.01 Система та завдання криміналістичної експертизи. 
З.ІV.18.07.02 Об’єкти і суб’єкти, їх класифікація. 
З.ІV.18.07.03 Визначення виду, мети і об’єму дослідження. 
З.ІV.18.07.04 Використання отриманих експертних даних у розкритті, 

розслідуванні і попередженні злочинів. 

3. ІV. 18.08 

- відповідно з нормативно-правовими документами, 
використовуючи реєстраційні дані інформаційно-пошукових 
систем, застосовувати інформацію криміналістичних обліків 
залежно від завдань, які необхідно вирішувати. 

З.ІV.18.08.01 Наукові і правові засади криміналістичного обліку. 
З.ІV.18.08.02 Система, принципи організації і функціонування криміналістичних 

обліків. 
З.ІV.18.08.03 Способи реалізації даних обліків у розшуку осіб, предметів, у 

розкритті злочинів. 

3. ІV. 18.09 
- за результатами вивчення документальних джерел, враховуючи 
систему наукових засад криміналістичної тактики, визначати 
ознаки системи тактичних прийомів, комбінацій та операцій; 

З.ІV.18.09.01 Криміналістична тактика, її система та завдання. Правові, 
психологічні та етичні засади. 

З.ІV.18.09.02 Джерела криміналістичної тактики. 
З.ІV.18.09.03 Тактичний прийом як основний засіб криміналістичної тактики. 
З.ІV.18.09.04 Слідча ситуація як підстава прийняття тактичних рішень. 

З.ІV.18.09.05 
Види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і використання у 
розкритті та розслідуванні злочинів. 

3. ІV. 18.10 

- на підставі аналізу інформації, яка містить ознаки злочину, 
використовуючи принципи планування розслідування, 
планувати проведення невідкладних слідчих дій при 
розслідуванні окремих видів злочинів; 

З.ІV.18.10.01 Види слідчих версій. Засади і правила побудови та перевірки версій. 
З.ІV.18.10.02 Принципи планування розслідування. 
З.ІV.18.10.03 Особливості різних варіантів планування. 
З.ІV.18.10.04 Техніка планування розслідування. 

3. ІV. 18.11 
- за результатами вивчення джерел інформації, використовуючи 
критерії класифікації злочинів, визначати їх криміналістичну 
характеристику; 

З.ІV.18.11.01 Класифікація злочинів. 
З.ІV.18.11.02 Зміст криміналістичної характеристики злочинів. 
З.ІV.18.11.03 Джерела інформації, що використовуються при побудові 

криміналістичної характеристики злочинів. 

3. ІV. 18.12 

- відповідно до вимог чинного законодавства, враховуючи 
фактори, що визначають ефективність взаємодії по розкриттю 
та розслідуванню злочинів, визначати форми та методи взаємодії 
слідчого з іншими підрозділами правоохоронних органів, 
громадськістю та засобами масової інформації. 

З.ІV.18.12.01 Завдання взаємодії по розкриттю та розслідуванню злочинів. 



 

 

Суб’єкти взаємодії. 
З.ІV.18.12.02 Фактори, що визначають ефективність взаємодії по розкриттю та 

розслідуванню злочинів. 
З.ІV.18.12.03 Принципи використання громадськості у розслідуванні злочинів. 
З.ІV.18.12.04 Характер і форми взаємодії органів слідства і дізнання.  

З.ІV.18.12.05 

Форми та методи залучення громадян до участі в розкритті та 
розслідуванні злочинів. Організаційно-тактичні засади використання 
засобів масової інформації в розкритті, розслідуванні та 
попередженні злочинів. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.IV.19.01 

– на основі аналізу об’єктивних передумов виникнення та 
найпоширеніших точок зору щодо назви галузі права і правової 
науки визначати особливості предмета і методів міжнародного 
приватного права; 

З.IV.19.01.01 Поняття міжнародного приватного права. Предмет міжнародного 
приватного права. 

З.IV.19.01.02 Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві. 
З.IV.19.01.03 Юридична природа норм міжнародного приватного права і його 

місце в національній системі права. 
З.IV.19.01.04 Співвідношення міжнародного приватного права з цивільним правом 

України і міжнародним публічним правом. 

З.IV.19.02 

– на основі аналізу законодавства зарубіжних країн про 
міжнародне приватне право, дослідження міжнародно-правових 
норм визначати особливості джерел міжнародного приватного 
права; 

З.IV.19.02.01 Внутрішньодержавне (національне) законодавство як джерело 
міжнародного приватного права. 

З.IV.19.02.02 Міжнародний договір в системі джерел міжнародного приватного 
права. 

З.IV.19.02.03 Міжнародний звичай. 
З.IV.19.02.04 Судова та арбітражна практика. 

З.IV.19.03 
– на основі аналізу підстав колізій законів та дослідження 
об’єктивної необхідності колізійних норм визначати загальні 
поняття міжнародного приватного права; 

З.IV.19.03.01 Поняття, структура та види колізійних норм у міжнародному 
приватному праві. 

З.IV.19.03.02 Сутність проблеми кваліфікації та основні способи її вирішення. 
З.IV.19.03.03 Дія колізійних норм у міжнародному приватному праві. 
З.IV.19.03.04 Взаємність і реторсії в міжнародному приватному праві. 

З.IV.19.04 
– на основі аналізу доктрини і практики міжнародного 
приватного права, дослідження джерел міжнародного 
приватного права визначати особливості його суб’єктів; 

З.IV.19.04.01 Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві. 
З.IV.19.04.02 Правове положення юридичних осіб у міжнародному приватному 

праві. 
З.IV.19.04.03 Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 
З.IV.19.04.04 Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права. 

З.IV.19.05 
– на основі аналізу міжнародних угод та законодавства різних 
держав визначати колізійні питання речових прав; 

З.IV.19.05.01 Поняття і види речових прав. 
З.IV.19.05.02 Відносини власності у міжнародному приватному праві. 



 

 

З.IV.19.05.03 Правове регулювання іноземних інвестицій. 
З.IV.19.05.04 Міжнародний захист іноземних інвестицій. 

З.IV.19.06 

– на основі аналізу доктрини і практики міжнародного 
приватного права, національного законодавства і міжнародних 
договорів визначати особливості колізійно-правового і 
матеріально-правового регулювання договірних зобов’язань; 

З.IV.19.06.01 Поняття і особливості зовнішньоекономічної угоди. 
З.IV.19.06.02 Колізійно-правові питання зовнішньоекономічних угод. 
З.IV.19.06.03 Міжнародні зустрічні операції. 
З.IV.19.06.04 Види договірних зобов’язань у міжнародному приватному праві. 

З.IV.19.07 
– на основі аналізу національного законодавства і міжнародних 
договорів визначати особливості правового регулювання 
міжнародних перевезень; 

З.IV.19.07.01 Міжнародні морські перевезення. 
З.IV.19.07.02 Міжнародні залізничні перевезення. 
З.IV.19.07.03 Міжнародні автомобільні перевезення. 
З.IV.19.07.04 Міжнародні повітряні перевезення. 

З.IV.19.08 
– на основі аналізу національного законодавства і міжнародних 
угод визначати основні особливості інтелектуальної власності як 
об’єкта міжнародно-правового захисту; 

З.IV.19.08.01 Міжнародно-правова охорона авторських прав. 
З.IV.19.08.02 Міжнародно-правова охорона суміжних прав. 
З.IV.19.08.03 Право промислової власності. 
З.IV.19.08.04 Інституційний механізм охорони інтелектуальної власності. 

З.IV.19.09 

– на основі аналізу національного законодавства і міжнародних 
договорів визначати особливості правового регулювання 
деліктних, спадкових, сімейних і трудових відносин у 
міжнародному приватному праві; 

З.IV.19.09.01 Колізійні питання деліктних зобов’язань. 
З.IV.19.09.02 Загальна характеристика спадкових правовідносин. 
З.IV.19.09.03 Колізійні питання шлюбно-сімейних відносин. 
З.IV.19.09.04 Колізійно-правове регулювання міжнародних трудових відносин. 

З.IV.19.10 
– на основі аналізу національного законодавства та міжнародних 
угод визначати сутність міжнародного цивільного процесу; 

З.IV.19.10.01 Міжнародна підсудність цивільно-правових спорів, ускладнених 
іноземним елементом. 

З.IV.19.10.02 Виконання іноземних судових доручень. 
З.IV.19.10.03 Визнання і виконання іноземних судових рішень. 
З.IV.19.10.04 Процесуальне положення іноземних фізичних і юридичних осіб у 

цивільному судочинстві. 

З.IV.19.11 
– на основі аналізу національного законодавства та міжнародних 
угод визначати особливості юридичної природи міжнародного 
комерційного арбітражу; 

З.IV.19.11.01 Поняття і зміст арбітражної угоди. 
З.IV.19.11.02 Процедура арбітражного розгляду зовнішньоекономічних спорів. 
З.IV.19.11.03 Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень.  
З.IV.19.11.04 Види третейських (арбітражних) судів. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.IV.20.01 – на основі аналізу Конституції України, господарського 

(цивільного) законодавства, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання господарських правовідносин, 



 

 

визначити місце господарського товариства в системі права 
України; 

З.IV.20.01.01 Господарська діяльність як предмет правового регулювання. Її 
співвідношення з підприємницькою діяльністю.   

З.IV.20.01.02 Особливості та види господарських правовідносин. 
З.IV.20.01.03 Принципи господарського права. Способи, типи та методи 

господарсько-правового регулювання. 
З.IV.20.01.04 Сутність та зміст господарського права як галузі права. 

З.IV.20.02 – на основі аналізу Конституції України, господарського (цивіль-
ного) законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання господарських правовідносин, визначити сутність 
державного регулювання господарської діяльності; 

З.IV.20.02.01 Поняття та об’єктивна зумовленість державного регулювання. 
Основні напрями та функції.  

З.IV.20.02.02 Форми та методи державного регулювання. 
З.IV.20.02.03 Державне регулювання як особлива форма державного регулювання. 
З.IV.20.02.04 Контроль за здійсненням господарської діяльності.   

З.IV.20.03 – на основі аналізу Конституції України, господарського 
(цивільного) законодавства, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання господарських правовідносин,  дати 
правову характеристику правового становища юридичних осіб 
як суб’єктів господарських правовідносин, проаналізувати 
господарське законодавство як джерело господарського права; 

З.IV.20.03.01 Поняття, ознаки і структура господарського законодавства.  
З.IV.20.03.02 Нормативно-правові акти господарського законодавства.  
З.IV.20.03.03 Господарсько-правові норми: структура, види. 

З.IV.20.04 – на основі аналізу Конституції України, господарського (цивіль-
ного) законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання господарських правовідносин, дати правову 
характеристику суб’єктам господарського права з точки зору 
характеристики загальних ознак та специфіки правового 
становища; 

З.IV.20.04.01 Ознаки суб’єктів господарського права. Права та їх обов’язки.  
З.IV.20.04.02 Створення та припинення діяльності суб’єктів господарювання. 

Наслідки припинення діяльності.  
З.IV.20.04.03 Громадяни як суб’єкти господарювання. 
З.IV.20.04.04 Колективні суб’єкти господарювання.  
З.IV.20.04.05 Господарські об’єднання та органи господарського керівництва. 

З.IV.20.05 – на основі аналізу Конституції України, господарського (цивіль-
ного) законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання господарських правовідносин,  розкрити зміст 
правового режиму майна суб’єктів господарювання;  

З.IV.20.05.01 Джерела та склад майна. Особливості правового режиму готової 
продукції. 

З.IV.20.05.02 Правові титули майна підприємств. Право повного господарського 
відання та оперативного управління.  

З.IV.20.05.03 Правовий механізм та способи відчуження державного майна. 
Приватизація майна. Приватизація майна державних підприємств.  

З.IV.20.06 – на основі аналізу Конституції України, господарського (цивіль-
ного) законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання господарських правовідносин,  дати правову 



 

 

характеристику господарським договорам з точки зору 
характерних ознак та особливостей правого регулювання; 

З.IV.20.06.01 Поняття та ознаки господарського договору. Класифікація та 
функції. 

З.IV.20.06.02 Порядок укладення господарських договорів: традиційний, 
конкурентний, шляхом переговорів. Зміна та розірвання 
господарського договору. 

З.IV.20.06.03 Зміст та форма господарського договору 
З.IV.20.06.04 Способи забезпечення належного виконання господарських 

договорів. 
З.IV.20.06.05 Правове регулювання договору поставки; підряду на капітальне 

будівництв; на перевезення вантажів; оренди основних фондів.  
З.IV.20.07 – на основі аналізу Конституції України, господарського (цивіль-

ного) законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання господарських правовідносин, дати правову 
характеристику відповідальності у господарських 
правовідносинах та розкрити зміст правової роботи в народному 
господарстві; 

З.IV.20.07.01 Санкції та відповідальність у господарських правовідносинах. 
Функції господарсько-правової відповідальності. 

З.IV.20.07.02 Форми та види господарсько-правової відповідальності  
З.IV.20.07.03 Підстави господарсько-правової відповідальності. Реалізація 

господарсько-правової відповідальності. 
З.IV.20.07.04 Роль юридичної служби у здійсненні правової роботи. Права та 

обов’язки працівників юридичної служби. 
З.IV.20.08 – на основі аналізу Конституції України, господарського (цивіль-

ного) законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання господарських правовідносин,  дати правову 
характеристику інституту банкрутства (неплатоспроможності); 

З.IV.20.08.01 Ознаки, завдання та принципи інституту банкрутства.  
З.IV.20.08.02 Умови порушення провадження справ про банкрутство. Порядок та 

наслідки порушення провадження у справах.  
З.IV.20.08.03 Правові інститути, що обслуговують банкрутство. 
З.IV.20.08.04 Наслідки визнання банкрутом. 
З.IV.20.08.05 Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів.  

З.IV.20.09 – на основі аналізу Конституції України, господарського (цивіль-
ного) законодавства, використовуючи ознаки методу правового 
регулювання господарських правовідносин,  здійснити 
характеристику правового регулювання торгівельно-біржової 
діяльності. 

З.IV.20.09.01 Поняття та види бірж. Відмінність біржі від ярмарку. 
З.IV.20.09.02 Поняття та види біржових угод. Вимоги до біржових операцій 
З.IV.20.09.03 Правила біржової торгівлі. Відповідальність за їх порушення. 
З.IV.20.09.04 Структура біржі. 

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
 В умовах виробничої або побутової діяльності: 

З. V. 21. 01 Латинська мова. Історія розвитку;  
З.V.21.01.01 Народна латина, її поширення в римських провінціях. 
З.V.21.01.02 Утворення романських мов (італійської, французької, іспанської, 

румунської, молдавської). 
З.V.21.01.03 Рим і германські племена. Римські колонії біля Рейну і Дунаю. 



 

 

З.V.21.01.04 Вживання латинської мови в Середні віки і в епоху Відродження 
в якості міжнародного засобу спілкування в сфері дипломатії, 
науки, церкви, освіти. 

З.V.21.01.05 Значення латинської мови для створення сучасної суспільно-
політичної і науково-технічної термінології. 

З.V. 21. 02 Алфавіт. Голосні і дифтонги; 
З.V.21.02.01 Приголосні, сполучення приголосних. 
З.V.21.02.02 Поділ на склади. Довгота та короткість складу. 
З.V.21.02.03 Правила постановки наголосу. 
З.V. 21. 03 Флективний характер латинської мови. Іменник. Граматичні 

категорії; 
З.V.21.03.01 Поділ на відміни. Іменники І-ої відміни. 
З.V.21.03.02 Іменники ІІ-ої відміни. 
З.V.21.03.03 Іменники III-ої відміни. ІV, V відмін.  
З.V.21.03.04 Іменники ІV-ої та V-ої відмін. 
З.V.21.04 Прикметник. Загальні відомості; 
З.V.21.04.01 Прикметники І-ІІ-ої відмін. 
З.V.21.04.02 Прикметники ІІІ-ої відміни. 
З.V.21.04.03 Ступені порівняння прикметників.  
З.V.21.04.04 Суплетивні ступені порівняння прикметників. 
З.V.21. 05 Дієслово. Категорії дієслова; 
З.V.21.05.01 Основні форми і основи дієслова.  
З.V.21.05.02 Утворення часів системи Infеctum. 
З.V.21.05.03 Imperativus. 
З.V.21.05.04 Часи системи Perfectum. Типи утворення основ перфекта. 
З.V.21. 06 Займенник в латинський мові. 
З.V.21.06.01 Особові займенники в латинський мові. питальні, відносний, 

неозначені, вказівні, заперечні).  
З.V.21.06.02 Зворотні та присвійні займенники в латинський мові. 
З.V.21.06.03 Питальні, відносні, неозначені, вказівні та заперечні займенники 

в латинський мові. 
З.V.21. 07 Числівник. 
З.V.21.07.01 Кількісні числівники (відмінювані і невідмінювані). 
З.V.21.07.02 Порядкові числівники, їх відмінювання.  
З.V.21.07.03 Синтаксична функція кількісних числівників в латинській мові. 
З.V.21. 08 Прислівник в латинський мові; 
З.V.21.08.01 Прислівники, утворені від прикметників І, ІІ та ІІІ відмін. 
З.V.21.08.02 Ступені порівняння прислівників. 
З.V.21. 09 Прийменники в латинський мові;  
З.V.21.09.01 Прийменники, які вимагають Асс. та Авl., в залежності від 

питання „де”, „куди”. 
З.V.21.09.02 Прийменники які вимагають Авl. 
З.V.21.09.03 Прийменники які вимагають Асс. 
З.V.21.09.04 Багатозначність прийменників. 
З.V. 21.10 Сполучники. Частки. Вигук; 
З.V. 21. 11 Дієслово “бути”. Дієслова, складені з esse; 
З.V. 21. 12 Відкладні та напіввідкладні дієслова; 
З.V. 21. 13 Неправильні дієслова; 
З.V.21.13.01 Їх важливіші особливості в системі інфекта: залишки 

атематичного відмінювання, чергування основ, вживання 
оптативного суфікса -і-. 



 

 

З.V.21.13.02 Недостатні дієслова.  
З.V.21.13.03 Безособові дієслова. 
З.V.21.14 Словотвір; 
З.V.21.14.01 Префіксація дієслів. 
З.V.21.14.02 Суфікси для утворення іменників та прикметників. 
З.V. 21. 15 Синтаксис простого речення; 
З.V.21.15.01 Головні члени речення. 
З.V.21.15.02 Другорядні члени речення. 
З.V.21.15.03 Порядок слів. Вживання відмінків. 
З.V. 21. 16 Дієприкметники в латинський мові; 
З.V.21.16.01 Ablativus Absolutus. 
З.V. 21. 17 Інфінітиви; 
З.V.21.17.01 Accusativus cum Infinitivo. 
З.V.21.17.02 Nominativus cum Infinitivo. 
З.V. 21. 18 Часи умовного способу в латинський мові; 
З.V.21.18.01 Вживання кон’юнктива в незалежних реченнях. 
З.V.21.18.02 Consecutio temporum; 
З.V.21.18.03 Непряме питання. 
З.V. 21. 19 Підрядні речення в латинський мові; 
З.V.21.19.01 Підрядні речення з ut(ne). 
З.V.21.19.02 Підрядні речення з cum.  
З.V.21.19.03 Підрядні відносні речення. 
З.V.21.19.04 Підрядні умовні речення. 
З.V. 21. 20 Віддієслівні іменні форми; 
З.V.21.20.01 Gerundium і Gerundivum. 
З.V.21.20.02 Описова кон’югація активного та пасивного стану 
З.V. 21. 21 Римський календар; 
З.V. 21. 22 Тексти. Переклад та граматичний аналіз; 
З.V.21.22.01 Gaudeamus. 
З.V.21.22.02 Цезар. „Commentarii de bello Gallico” (Lib. VI, Cap. XI) Descriptio 

Galliae, Ibidem V, cap. XII-XIV, Descriptio Britanniae. 
З.V.21.22.03 Овідій. „M onumentum” (XV, 871-879) 
З.V.21.22.04 Institutiones Gai Liber primus 
З.V.21.22.05 Leges duodecim tabularum. 
З.V.21.22.06 Ціцерон. „Oratio prima contra Catilinam” 
З.V.21.22.07 Непот. „Vitae excellentium imperatorum (XXIII, Cap. 1-2)” 
З.V.21.22.08 Лівій. „Ab Urbe condita” (V, 48) 
З.V.21.22.09 Instiniani Digesta. 
З.V.21.22.10 Pacta et costitutiones legum libertatumque exercitus zaporosiensis. 
З.V.21.22.11 Заява князеві Трансільванії. Георгіо Ракоці і про дружбу з ним  

війська  запорізького. 
З.V.21.22.12 Лист до шведського короля Густава про дружбу. 
З.V.21.22.13 Iustiniani Digesta. 
 В умовах виробничої або побутової діяльності: 

З. V. 22.01 
- за результатами вивчення джерел римського приватного права, 
використовуючи його категоріальний апарат, визначати засоби і 
сферу правового регулювання у стародавньому Римі; 

З.V.22.01.01 Відносини, що регулювалися приватним правом та їх особливості. 
З.V.22.01.02 Підстави виникнення приватноправових відносин. 



 

 

З. V. 22.02 

- за результатами вивчення джерел римського приватного права, 
використовуючи типові ситуації взаємовідносин між людьми, 
визначати способи та форми захисту прав і інтересів, які 
використовували стародавні римські юристи; 

З.V.22.02.01 Джерела римського приватного права. 
З.V.22.02.02 Суб’єкти приватного права: правоздатність, дієздатність. 
З.V.22.02.03 Стан громадянства. 
З.V.22.02.04 Сімейний стан. 
З.V.22.02.05 Стан волі. 

З. V. 22.03 

- на підставі аналізу документальних джерел римського 
приватного права, нормативно-правових документів України, 
використовуючи загальнонаукові методи, визначати тенденції та 
перспективи розвитку процесуальних норм на сучасному етапі; 

З.V.22.03.01 Легісакційний процес. 
З.V.22.03.02 Формулярний процес. 
З.V.22.03.03 Екстраординарний процес. 
З.V.22.03.04 Види позовів. 
З.V.22.03.05 Інші форми захисту приватних прав. 

З. V. 22.04 

- на підставі аналізу документальних джерел римського 
приватного права, нормативно-правових документів України, 
використовуючи критерії класифікації речевих прав, визначати 
їх види; 

З.V.22.04.01 Право власності. 
З.V.22.04.02 Право володіння. 
З.V.22.04.03 Сервітутні права. 
З.V.22.04.04 Емфітевзис, суперфіцій та інші речеві права. 

З. V. 22.05 

- на підставі аналізу документальних джерел римського 
приватного права, нормативно-правових документів України, 
використовуючи критерії класифікації зобов’язань, визначати 
особливості зобов’язальних взаємовідносин приватного права; 

З.V.22.05.01 
Загальні положення про зобов’язання. Підстави виникнення 
зобов’язань. 

З.V.22.05.02 Договір. Окремі види договорів. 
З.V.22.05.03 Позадоговірні зобов’язання. 

З. V. 22.06 

- на підставі аналізу документальних джерел римського 
приватного права, нормативно-правових документів України, 
використовуючи ознаки спадкових правовідносин, визначати 
особливості спадкового права у стародавньому Римі. 

З.V.22.06.01 Суб’єкти, види спадкування. 
З.V.22.06.02 Час та місце відкриття спадщини.  
З.V.22.06.03 Відсторонення від спадщини. 

 В умовах виробничої і соціальної діяльності: 
З.V.23.01 - за результатами вивчення правових актів, використовуючи 

загальнотеоретичне положення про судову медицину та 
психіатрію, визначити її роль у кримінальному праві та процесі; 

З.V.23.01.01 Правові та процесуальні основи судово-медичної експертизи. 
З.V.23.01.02 Організація та структура судово-медичної служби . 
З.V.23.01.03 Об’єкти судово-медичної експертизи. 
З.V.23.01.04 Документація судово-медичної експертизи. 

З.V.23.02 - відповідно до загальномедичних цілей та завдань, 
використовуючи при огляді місця події, визначати стадії 



 

 

умирання, характер   та прижиттєвість ушкоджень; 
З.V.23.02.01 Поняття про клінічну та біологічну смерть. 
З.V.23.02.02 Смерть і трупні явища. 
З.V.23.02.03 Можливості та значення судово-медичного дослідження трупа для 

правосуддя. 
З.V.23.02.04 Види та причини смерті. Правила і порядок судово-медичного 

дослідження. 
З.V.23.03 - відповідно до чинного законодавства, використовуючи 

положення судово-медичної теорії, визначати тяжкість 
ушкоджень;  

З.V.23.03.01 Ушкодження тупими предметами, їхнє експертне значення. 
З.V.23.03.02 Особливості ушкоджень при автомобільних і залізничних травмах. 
З.V.23.03.03 Загальні положення експертизи ушкоджень гострими предметами. 

З.V.23.04 - відповідно з погляду необхідності вирішення складних 
спеціальних питань вогнепальної травми, виникає необхідність 
визначати відстані пострілу, послідовність вогнепальних 
ушкоджень; 

З.V.23.04.01 Особливості вогнепального раневого каналу. 
З.V.23.04.02 Визначення дистанції  пострілу. 
З.V.23.04.03 Визначення послідовності вогнепальних ушкоджень. 
З.V.23.04.04 Ушкодження при пострілах із ручної стрілкової зброї. 

З.V.23.05 - за результатами вивчення аспектів судово-медичної  
токсикології, визначати три джерела доказів отруєнь; 

З.V.23.05.01 Вивчення обставин події. 
З.V.23.05.02 Дослідження трупа при отруєнні. 
З.V.23.05.03 Методи дослідження при отруєннях. 

З.V.23.06 - відповідно до завдань судово-медичного законодавства при 
огляді місця події, головне завдання судового  медика, знайти і 
правильно оцінити речові докази з об’єктами біологічного 
походження; 

З.V.23.06.01 Виявлення, оцінка, вилучення і надсилання на дослідження речових 
доказів біологічного походження. 

З.V.23.06.02 Питання, які вирішуються при дослідженні крові, волосся та сперми. 
З.V.23.06.03 Класифікація слідів крові. 

З.V.23.07 - відповідно до чинного законодавства, використовуючи підстави 
для проведення судово-медичної експертизи живих осіб, 
визначати порядок її визначення; 

З.V.23.07.01 Організація, особливості проведення експертизи потерпілих, 
обвинувачених та інших осіб. 

З.V.23.07.02 Експертиза стану здоров’я, штучних хвороб та самоушкоджень. 
З.V.23.07.03 Експертиза статевих станів. 
З.V.23.07.04 Експертиза статевих злочинів. 

З.V.23.08 - відповідно до чинного законодавства визначати примусові 
заходи медичного та виховного характеру; 

З.V.23.08.01 Використання судово-психіатричної в кримінальному процесі. 
З.V.23.08.02 Використання судово-психіатричної в цивільному процесі. 
З.V.23.08.03 Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 
З.V.23.08.04 Особливості проведення судово-психіатричної експертизи 

неповнолітніх. 
З.V.23.09 - відповідно до використання судово-медичних знань 

використовуючи практичну діяльність судових психіатрів, 



 

 

кваліфікувати психічні розлади; 
З.V.23.09.01 Шизофренія, епілепсія та МДП їх судово-психіатрична оцінка. 
З.V.23.09.02 Судинні захворювання головного мозку. Судово-психіатрична 

оцінка. 
З.V.23.09.03 Сифілітичні  захворювання ЦНС. 
З.V.23.09.04 Судово-психіатрична експертиза виключних станів. 

З.V.23.10 - відповідно до використання судово-медичних знань, 
використовуючи практичну діяльність судових психіатрів, 
кваліфікувати психічні розлади. 

З.V.23.10.01 Алкоголізм, наркоманія, їх судово-психіатрична оцінка. 
З.V.23.10.02 Психопатія, олігофренія, реактивні стани. 
З.V.23.10.03 Симуляція психічних розладів. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.V.24.01 – на основі аналізу адміністративно-процесуального 

законодавства,  правознавчої літератури, використовуючи 
типовий поділ загальної частини процесуальної галузі права, 
визначати сутність адміністративного процесу та основні 
процесуальні інститути даної галузі права; 

З.V.24.01.01 Сутність управлінського адміністративного процесу.  
З.V.24.01.02 Управлінський адміністративний процес як складова державного 

управління. 
З.V.24.01.03 Принципи адміністративного процесу. 
З.V.24.01.04 Адміністративно-процесуальні відносини. Суб’єкти 

адміністративного процесу. 
З.V.24.01.05 Докази і доказування в адміністративному процесі.  
З.V.24.01.06 Процесуальні строки.  
З.V.24.01.07 Процесуальний контроль та відшкодування витрат в 

адміністративних провадженнях.  
З.V.24.02 – на основі аналізу структури та змісту адміністративно-проце-

суального законодавства, правознавчої літератури, матеріалів 
правозастосовчої практики, використовуючи традиційний поділ 
операцій по адміністративному доказуванню, здійснити поділ 
провадження по заявах на стадії;  

З.V.24.02.01 Порушення провадження. 
З.V.24.02.02 Адміністративне розслідування. 
З.V.24.02.03 Підготовка справи до вирішення.  
З.V.24.02.04 Вирішення справи.  

З.V.24.03 – на основі наукової систематизації адміністративно-проце-
суальних актів, наукових розробок, визначати форми перегляду 
адміністративних рішень залежно від критеріїв: порядок 
розгляду правових вимог, повноваження переглядаючої 
інстанції; 

З.V.24.03.01 Провадження по скаргах. 
З.V.24.03.02 Провадження з адміністративного оскарження в спеціальному 

порядку  
(апеляційне оскарження).  

З.V.24.03.03 Провадження по перегляду адміністративного рішення за 
нововиявленими обставинами. 

З.V.24.04 – на основі аналізу адміністративно-процесуального 
законодавства, правознавчої літератури, визначати зміст 
інституту виконання адміністративного рішення залежно від 



 

 

функцій суб’єктів цій стадії; 
З.V.24.04.01 Безпосереднє виконання адміністративного рішення.  
З.V.24.04.02 Забезпечення виконання адміністративного рішення. 
З.V.24.04.03 Процесуальні рішення, які приймаються правозастосовцем в ході 

виконання адміністративного рішення по суті справи. 
З.V.24.05 – на основі аналізу адміністративно-процесуального 

законодавства, правознавчої літератури із інших видів 
юридичного процесу та адміністративного права, визначати 
особливості окремих проваджень в рамках адміністративного 
процесу на основі запропонованого в проекті адміністративного 
процедурного кодексу України поділу. 

З.V.24.05.01 Провадження у справах про адміністративні правопорушення.  
З.V.24.05.02 Провадження по справах в галузі конкурентного законодавства та 

законодавства про адвокатуру і нотаріат.  
З.V.24.05.03 Дисциплінарне провадження.  

 В умовах виробничої діяльності: 

З.V.25.01 
- на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи 
критерії класифікації видів злочинів, оцінювати злочинність як 
макроявище; 

З.V.25.01.01 Поняття кримінології. Предмет кримінології. Система кримінології 
як науки. Співвідношення кримінології з правовими і суспільними 
галузями знань. 

З.V.25.01.02 Етапи розвитку кримінологічної теорії, школи кримінології. 
З.V.25.01.03 Поняття злочинності, її кримінологічні ознаки. 
З.V.25.01.04 Виникнення злочинності. Злочинність як історично мінливе 

соціально-правове системно-структурне явище. 
З.V.25.01.05 Співвідношення злочинності і злочину. 

З.V.25.02 

- на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи критерії 
класифікації видів злочинів, застосовувати способи (у тому числі з 
використанням ЕОМ) виміряння показників злочинності та 
встановлення її взаємозв’язків з іншими явищами і процесами; 

З.V.25.02.01 Якісні і кількісні показники злочинності. Стан злочинності. Рівень 
злочинності. Коефіцієнти злочинності. 

З.V.25.02.02 Структура, характер, динаміка і географія злочинності. Обставини, 
що впливають на зміну параметрів злочинності. 

З.V.25.02.03 Латентна злочинність. Види латентності злочинів. Диференціація 
злочинів у залежності від ступеня їх латентності. Засоби виявлення 
латентних злочинів і їх використання у діяльності правоохоронних 
органів. 

З.V.25.02.04 Сучасний стан злочинності в Україні, тенденції і особливості. 
Порівняльна характеристика злочинності в Україні та інших 
державах. 

З.V.25.03 
- на підставі статистичних даних, використовуючи критерії 
класифікації видів злочинів, аналізувати причини і умови 
злочинності; 

З.V.25.03.01 Детермінація і її види. Поняття причин і умов, їх співвідношення. 
З.V.25.03.02 Причинно-наслідкові комплекси і кримінологічні фактори 

злочинності. 
З.V.25.03.03 Обставини, що викликають злочинність, їх класифікація. Об’єктивні 

детермінанти злочинності. Суб’єктивні детермінанти злочинності. 
З.V.25.04 - на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи 



 

 

необхідну інформацію про особу злочинця, виявляти причини, 
умови та механізм індивідуальної злочинної поведінки; 

З.V.25.04.01 Поняття особи злочинця, її основні ознаки. Типологія особи 
злочинця і класифікація злочинців. Структура особи злочинця, її 
види. 

З.V.25.04.02 Найбільш важливі риси кримінологічної характеристики особи 
злочинця. Обставини, що впливають на формування антисоціальної 
спрямованості особи. Співвідношення соціального та біологічного в 
генезисі індивідуальної злочинної поведінки. 

З.V.25.04.03 Зміст причин і умов індивідуальної злочинної поведінки. Поняття та 
елементи механізму індивідуальної злочинної поведінки. 

З.V.25.04.04 Поняття та місце криміногенної ситуації в механізмі конкретного 
злочину. Роль потерпілого в утворенні криміногенної ситуації. Види 
віктимної поведінки потерпілого. 

З.V.25.04.05 Кримінальна мотивація поведінки особи. Типи злочинної поведінки. 
Особливості розвитку процесу мотивації при різноманітних типах 
злочинної поведінки.  

З.V.25.05 
- на підставі даних про злочинність, використовуючи спеціальні 
та загальнонаукові методики, проводити емпіричні 
кримінологічні дослідження; 

З.V.25.05.01 Вимоги до організації кримінологічних досліджень. Етапи і 
програма досліджень. 

З.V.25.05.02 Проведення спеціально-кримінологічних досліджень і використання 
методики кримінологічних досліджень у діяльності правоохоронних 
органів по попередженню злочинів. 

З.V.25.05.03 Загальні і спеціальні методи кримінологічних досліджень. 
Класифікація спеціальних методів дослідження. 

З.V.25.05.04 Прийоми обробки, аналізу і узагальнення зібраної інформації, 
постановка висновків. 

З.V.25.06 
- за результатами проведених досліджень розробляти пропозиції 
для впровадження їх в практику; 

З.V.25.06.01 Правові, організаційні, етичні проблеми використання результатів 
кримінологічних досліджень. 

З.V.25.06.02 Форми та методи впровадження результатів кримінологічних 
досліджень в діяльність правоохоронних органів.  

З.V.25.07 
- на підставі аналізу статистичних даних, здійснювати наукове 
прогнозування основних тенденцій злочинності та її структурних 
складових. 

З.V.25.07.01 Поняття і види кримінологічного прогнозування. 
З.V.25.07.02 Методи кримінологічного прогнозування. 
З.V.25.07.03 Засади прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.V.26.01 - відповідно до кримінально-процесуального законодавства, 

судової, слідчої практики, визначати вихідні положення 
складання кримінально-процесуальних актів; 

З.V.26.01.01 Суть і значення процесуальних актів, які складаються у 
кримінальних справах. 

З.V.26.01.02 Основні начала прийняття кримінально-процесуальних рішень. 
Процес прийняття рішень та стадії діяльності, пов’язаної з ним. 

З.V.26.01.03 Значення процесуальної форми в кримінальному судочинстві. 
З.V.26.01.04 Систематизація та розташування матеріалів кримінальної справи. 



 

 

Порядок розміщення процесуальних документів та оформлення 
слідчої справи. 

З.V.26.02 - відповідно до чинного кримінально-процесуального 
законодавства, використовуючи загальнотеоретичні положення, 
визначати юридичну сутність кримінально-процесуальних актів, 
їх систему та властивості; 

З.V.26.02.01 Класифікація кримінально-процесуальних актів. 
З.V.26.02.02 Характеристика основних кримінально-процесуальних актів. 
З.V.26.02.03 Вимоги, яким повинні відповідати кримінально-процесуальні акти. 

Культура оформлення процесуальних документів. 
З.V.26.02.04 Специфіка складання процесуальних актів окремими суб’єктами 

кримінально-процесуальної діяльності.  
З.V.26.03 - відповідно до чинного кримінально-процесуального 

законодавства, визначати види процесуальних документів, що 
складаються на досудових стадіях, а складати їх; 

З.V.26.03.01 Постанова слідчого, її структура та зміст. 
З.V.26.03.02 Види постанов, їх характеристика. 
З.V.26.03.03 Протоколи на досудових стадіях. Значення письмової фіксації 

слідчих дій. Процесуальні правила, прийоми та методи 
протоколювання.  

З.V.26.03.04 Інші процесуальні документи слідчого (доручення, вказівки, 
повістки, подання, зобов’язання, тощо.). 

З.V.26.04 - відповідно до кримінально-процесуального законодавства, 
узагальненої судової практики, визначати значення та зміст 
обвинувального висновку, як підсумкового документу 
досудового слідства; 

З.V.26.04.01 Правові вимоги до обвинувального висновку. 

З.V.26.04.02 Структура обвинувального висновку. 
З.V.26.04.03 Зміст обвинувального висновку. 
З.V.26.04.04 Додаток до обвинувального висновку. 

З.V.26.05 - відповідно до чинного кримінально-процесуального 
законодавства, визначати види процесуальних документів, що 
складаються на судових стадіях, складати їх; 

З.V.26.05.01 Постанови, ухвали суду їх зміст та порядок винесення. 
З.V.26.05.02 Види постанов, ухвал суду. 
З.V.26.05.03 Протоколи попереднього та судового розгляду справ, їх зміст, 

основні реквізити, порядок оформлення. 
З.V.26.05.04 Характеристика інших процесуальних документів.(повістки, 

повідомлення, запити, розпорядження, тощо). 
З.V.26.06 - відповідно до чинного кримінально-процесуального 

законодавства, матеріалів узагальненої судової практики 
визначати зміст вироку, як найважливішого акту правосуддя в 
кримінальних справах; 

З.V.26.06.01 Законодавчі вимоги до змісту, форми, структури, порядку 
постановлення, проголошення та набрання вироком законної сили. 

З.V.26.06.02 Рекомендації Верховного суду України щодо змісту рішень по 
кримінальним справам. 

З.V.26.06.03 Види вироків, їх характеристика.  
З.V.26.06.04 Окрема думка судді. 

З.V.26.07 - відповідно до чинного кримінально-процесуального 



 

 

законодавства, матеріалів узагальненої судової практики 
визначати зміст подання та ухвали, які виносяться з метою 
усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів; 

З.V.26.07.01 Подання органу дізнання, слідчого, прокурора по кримінальній 
справі в порядку ст.231 КПК України. 

З.V.26.07.02 Основні вимоги щодо структури та змісту подання. 
З.V.26.07.03 Окрема ухвала (постанова) суду та її зміст згідно ст. 232 КПК 

України. 
З.V.26.07.04 Правові наслідки несвоєчасного та неналежного розгляду подань та 

ухвал. 
З.V.26.08 - відповідно до чинного кримінально-процесуального 

законодавства, матеріалів узагальненої судової практики 
визначати зміст кримінально-процесуальних актів про перевірку 
та перегляд вироків, постанов і ухвал суду в апеляційному, 
касаційному та  виключному провадженнях. 

З.V.26.08.01 Скарга, апеляція, подання їх структура.  
З.V.26.08.02 Зміст скарг, апеляцій, подань. 
З.V.26.08.03 Відмінності змісту процесуальних актів апеляції та касації. 
З.V.26.08.04 Види скарг, апеляцій, подань та правові вимоги до них. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.V.27.01 – на основі аналізу законодавства про адміністративну 

відповідальність, адміністративно-правової літератури, 
використовуючи критерії класифікації процесуальних 
документів з адміністративних справ визначати їх поняття, види, 
структуру та загальні вимоги щодо їх складення; 

З.V.27.01.01 Основні (обов’язкові) та допоміжні (факультативні) процесуальні 
документи з адміністративних справ. 

З.V.27.01.02 Структура процесуальних документів з адміністративних справ. 
З.V.27.01.03 Загальні вимоги, щодо складення процесуальних документів. 
З.V.27.01.04 Загальна характеристика процесуальних документів з 

адміністративних справ. 
З.V.27.02 – на основі аналізу законодавства про адміністративну 

відповідальність, адміністративно-правової літератури, 
використовуючи матеріали адміністративної практики, 
визначати поняття протоколу про адміністративні 
правопорушення, його зміст, вимоги щодо складення; 

З.V.27.02.01 Поняття та процесуальні функції протоколу про адміністративне 
правопорушення. 

З.V.27.02.02 Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 
З.V.27.02.03 Вимоги щодо складення протоколу про адміністративне 

правопорушення.  
З.V.27.02.04 Особи, уповноважені складати протокол про адміністративне 

правопорушення. 
З.V.27.03 – на основі аналізу законодавства про адміністративну 

відповідальність, адміністративно-правової літератури, 
використовуючи матеріали адміністративної практики, 
визначати поняття та види заходів забезпечення провадження у 
справах про адміністративні правопорушення, підстави їх 
застосування та способи процесуального оформлення; 

З.V.27.03.01 Підстави застосування заходів забезпечення провадження у справах 
про адміністративне правопорушення та способи їх процесуального 



 

 

оформлення. 
З.V.27.03.02 Протокол про адміністративне затримання: зміст та порядок 

оформлення. 
З.V.27.03.03 Органи (посадові особи), правомочні складати протокол про 

адміністративне затримання. 
З.V.27.03.04 Процесуальне оформлення результатів особистого огляду та огляду 

речей. 
З.V.27.03.05 Процесуальне оформлення дій, пов’язаних з вилученням речей та 

документів. 
З.V.27.04 – на основі аналізу законодавства про адміністративну 

відповідальність, адміністративно-правової літератури, 
враховуючи практику розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, визначати підвідомчість справ про 
адміністративне правопорушення, форму, зміст, види постанов по 
справі про адміністративні правопорушення та порядок їх 
прийняття і оформлення; 

З.V.27.04.01 Поняття та процесуальні функції постанови по справі про 
адміністративне правопорушення. 

З.V.27.04.02 Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення. 
З.V.27.04.03 Види постанов по справі про адміністративне правопорушення. 
З.V.27.04.04 Порядок прийняття та оформлення постанови по справі про 

адміністративне правопорушення. 
З.V.27.05 – на основі аналізу законодавства про адміністративну 

відповідальність, адміністративно-правової літератури, 
враховуючи практику розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, визначати форми та зміст скарги на постанову 
по справі про адміністративне правопорушення, порядок 
оскарження; 

З.V.27.05.01 Форми та зміст скарги на постанову по справі про адміністративне 
правопорушення, порядок оскарження. 

З.V.27.05.02 Інстанційний та альтернативний порядок оскарження  постанови по 
справі про адміністративне правопорушення, порядок оскарження. 

З.V.27.05.03 Розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення та 
його процесуальне оформлення. 

З.V.27.05.04 Органи (посадові особи) уповноважені розглядати скарги на 
постанову по справі про адміністративне правопорушення. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.V.28.01 – на основі аналізу Конституції України, законодавства про 

соціальне забезпечення, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання відносин у сфері соціального 
забезпечення,  дати правову характеристику відносинам, що 
входять до предмету права соціального забезпечення; 

З.V.28.01.01 Відносини, що регулюються правом соціального забезпечення та їх 
особливості. Класифікація правовідносин у сфері соціального 
забезпечення. 

З.V.28.01.02 Об’єкти та суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення. 
Правосуб’єктність учасників правовідносин у соціальному 
забезпечення. 

З.V.28.01.03 Метод права соціального забезпечення та його особливості. 
З.V.28.02 – на основі аналізу Конституції України, законодавства про 

соціальне забезпечення, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання відносин у сфері соціального 



 

 

забезпечення,  визначити систему державних органів, як 
здійснюють соціальне забезпечення; 

З.V.28.02.01 Пенсійний фонд України: правовий статус.  
З.V.28.02.02 Порядок формування та акумулювання коштів Пенсійного фонду 

Україні. 
З.V.28.02.03 Управління соціального захисту населення і компетенція. 

З.V.28.03 – на основі аналізу Конституції України, законодавства про 
соціальне забезпечення, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання відносин у сфері соціального 
забезпечення,  визначити правову природу трудового 
(страхового) стажу; 

З.V.28.03.01 Поняття та значення трудового (страхового) стажу за 
законодавством про соціальне забезпечення. 

З.V.28.03.02 Види трудового (страхового) стажу та їх особливості. 
З.V.28.03.03 Поняття вислуги років, її різновиди у праві соціального 

забезпечення. 
З.V.28.03.04 Докази трудового (страхового) стажу. Правила і порядок 

підтвердження трудового (страхового) стажу за показами свідків. 
З.V.28.04 – на основі аналізу Конституції України, законодавства про 

соціальне забезпечення, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання відносин у сфері соціального 
забезпечення,  визначити правові основи пенсійного 
забезпечення в Україні; 

З.V.28.04.01 Поняття та ознаки пенсій як основного виду матеріального 
забезпечення. 

З.V.28.04.02 Пенсія за віком: поняття, умови призначення, порядок виплати. 
Особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком окремих 
категорій працівників.  

З.V.28.04.03 Пенсій за вислугу років: поняття, умови призначення, розмір, 
порядок виплати. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та 
працівників органів внутрішніх справ. Пенсія за вислугу років 
державним службовцям, працівникам митних органів, прокуратури, 
суду. 

З.V.28.04.04 Пенсія по інвалідності. Медичні і правові критерії визначення 
інвалідності. Види пенсій по інвалідності. Загальні і пільгові умови 
виникнення права на пенсію по інвалідності. Розмір пенсій по 
інвалідності та порядок їх виплати. 

З.V.28.04.05 Пенсія на випадок втрати годувальника: поняття, умови 
призначення. Склад непрацездатних членів сім’ї, які мають право на 
пенсію. Розмір пенсій на випадок втрати годувальника та порядок її 
виплати. 

З.V.28.04.06 Соціальні пенсії: поняття, умови, розмір і порядок виплати. 
З.V.28.04.07 Порядок звернення за пенсією і призначення пенсій. Нарахування 

пенсій. Порядок виплати пенсій. Утримання з пенсій. 
З.V.28.04.08 Основні шляхи реформування пенсійної системи України. 

З.V.28.05 – на основі аналізу Конституції України, законодавства про 
соціальне забезпечення, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання відносин у сфері соціального 
забезпечення,  визначити правові основи призначення та 
надання допомог в Україні; 

З.V.28.05.01 Поняття та ознаки допомоги як виду соціального забезпечення. 
З.V.28.05.02 Соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності і від витрат, 



 

 

зумовлених народженням і похованням. 
З.V.28.05.03 Допомога сім’ям з дітьми: види, умови надання.  
З.V.28.05.04 Державна допомога малозабезпеченим сім’ям.        

З.V.28.06 – на основі аналізу Конституції України, законодавства про 
соціальне забезпечення, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання відносин у сфері соціального 
забезпечення, визначити правові основи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. 

З.V.28.06.01 Поняття, види та принципи соціального страхування. 
З.V.28.06.02 Суб’єкти, об’єкти соціального страхування. Правовий статус 

суб’єктів соціального страхування.   
З.V.28.06.03 Пенсійне страхування в Україні: завдання, принципи, шляхи 

запровадження. 
З.V.28.06.04 Соціальне страхування від безробіття. 
З.V.28.06.05 Медичне соціальне страхування. 
З.V.28.06.06 Соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності і витрат, 

зумовлених народженням і похованням.  
З.V.28.06.07 Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 
З.V.28.06.08 Управління загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням.  
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.V.29.01 – на основі аналізу об’єктивних передумов виникнення та 
становлення європейського права, враховуючи вплив 
інтеграційних процесів на основі створення спільного ринку 
товарів, робочої сили, капіталів та надання послуг, вивчати 
особливості права ЄС, основні етапи його становлення, місце в 
системі права, предмет і методи  правового регулювання; 

З.V.29.01.01 Утворення ЄС і становлення європейського права. 
З.V.29.01.02 Поняття права ЄС і його особливості.  
З.V.29.01.03 Право ЄС і національне право країн-членів співтовариств. Основні 

концепції механізму реалізації норм права союзу на території 
держав-членів ЄС: трансформація і виконання. 

З.V.29.01.04 Система діючого (позитивного) права ЄС як предмет учбового курсу.  
З.V.29.02 - на основі аналізу приписів норм права європейської інтеграції, 

юридично обов’язкових постанов Європейських співтовариств і 
Європейського союзу, дослідження норм європейського права 
визначати особливості його джерел; 

З.V.29.02.01 Джерела права ЄС. 
З.V.29.02.02 Типи та види джерел права ЄС. 
З.V.29.02.03 Установчі договори.  
З.V.29.02.04 Нормативно-правові акти ЄС. 
З.V.29.02.05 Загальні принципи права. 
З.V.29.02.06 Рішення суду ЄС. 
З.V.29.02.07 Міжнародні договори. 

З.V.29.03 – на основі аналізу доктрини і практики європейського права, 
дослідження його джерел визначити просторову та часову сферу 
дії норм європейського права; 

З.V.29.03.01 Дія норм європейського права в часі. 
З.V.29.03.02 Просторові межі дії права ЄС. 
З.V.29.03.03 Юрисдикція співтовариств і Європейське право. 



 

 

З.V.29.03.04 Принцип пропорційності і субсидарності. 
З.V.29.04 – на основі аналізу регіональних угод та приписів європейського 

права інтеграції, враховуючи наднаціональний   характер 
співтовариств, визначати особливості інституційного механізму 
ЄС, принципи його побудови і діяльності; 

З.V.29.04.01 Поняття інституційного механізму ЄС, його складові частини та 
характерні риси інституційного механізму ЄС.  

З.V.29.04.02 Європейський парламент (ЄП). Склад, функції, процедури роботи, 
місце в системі наднаціональних органів ЄЕС, сфера компетенції. 

З.V.29.04.03 Рада Міністрів ЄС (РМ). Склад РМ. Мета і принципи діяльності. 
Комітет постійних представників держав - членів ЄС у РМ. 

З.V.29.04.04 Європейська комісія (ЄК). Наднаціональний характер ЄК, склад 
функції обов'язки, повноваження. 

З.V.29.04.05 Європейський Суд Правосуддя (ЄСП). Юрисдикція ЄСП. Процедура 
розгляду справ та механізм реалізації прийнятих рішень 

З.V.29.04.06 Комітет постійних представників (КПП): склад, функції, роль. 
Підкомітет заступників постійних представників. 

З.V.29.04.07 Суд першої інстанції: склад, функції, компетенція. Можливість 
апеляції. 

З.V.29.04.08 Економічний і Соціальний Комітет (ЕКОСОК): статус, склад і 
принципи формування. 

З.V.29.04.09 Суд аудиторів: склад, завдання. 
З.V.29.05 – на основі аналізу особливостей митного союзу, утвореного в 

рамках ЄС, визначати специфіку митного права ЄС як окремої 
галузі Європейського права; 

З.V.29.05.01 Митний союз як основа створення «Спільного ринку».  
З.V.29.05.02 Скасування митних бар'єрів у взаємній торгівлі держав-членів ЄС. 

05.03. Загальний зовнішній митний тариф (ЗМТ).  
З.V.29.05.03 Положення права ЄС про митний тариф і правила ГАТТ/СОТ. 

З.V.29.06 – на основі аналізу норм європейського права визначати основні 
особливості права конкуренції ЄС, що підлягає застосуванню до 
підприємств, діючих на спільному ринку; 

З.V.29.06.01 Правила конкуренції на спільному ринку. 
З.V.29.06.02 Антидемпінгові положення.  
З.V.29.06.03 Умови подання допомоги державами-членами ЄС промисловим 

підприємствам.  
З.V.29.06.04 Діяльність Комісії ЄС по регулюванню конкуренції на спільному 

ринку. 
З.V.29.07 – на основі аналізу приписів права європейської  інтеграції 

визначати особливості  Європейського податкового права; 
З.V.29.07.01 Поняття європейського податкового права.  
З.V.29.07.02 Джерела податкового права.  
З.V.29.07.03 Правові основи податкової системи ЄС. Поняття податкової системи, 

види податків.  
З.V.29.07.04 Правове регулювання податків. 

З.V.29.08 – на основі аналізу норм Європейського права визначати 
специфіку бюджетних правовідносин в рамках ЄС; 

З.V.29.08.01 Правовий механізм формування спільного бюджету ЄС. 
З.V.29.08.02 Бюджетні повноваження Європейського парламенту. 
З.V.29.08.03 Функції бюджету ЄС. 
З.V.29.08.04 Регулювання експорту. Ліцензії на експорт, нормативи якості, 



 

 

одержання дозволів. 
З.V.29.08.05 Застосування в рамках ЄС захисних застережень.  
З.V.29.08.06 Антидемпінгові положення. Регулювання цін. 

З.V.29.09 – на основі доктрини Європейького права та аналізу нових 
підходів до гармонізації законодавства країн-членів ЄС 
визначати особливості правового регулювання переміщення 
осіб, товарів, послуг і капіталів в ЄС. 

З.V.29.09.01 Положення права ЄС, які закладають основи вільного переміщення 
осіб, товарів, послуг і капіталів. 

З.V.29.09.02 Ліквідація обмежень на пересування робочої сили в ЄС та умови 
його здійснення. Право на поселення на території країн-членів. 

З.V.29.09.03 Усунення кількісних обмежень на переміщення товарів як спосіб 
забезпечення свободи торгівлі в середині ЄС.  

З.V.29.09.04 Спільний ринок послуг в рамках ЄС та механізм його регулювання. 
З.V.29.09.05 Особливості регулювання свободи переміщення капіталів всередині 

ЄС в умовах утворення Європейського союзу. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.V.30.01 – на основі аналізу Конституції України, цивільного і цивільно-
процесуального законодавства, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання цивільно-процесуальних правовідносин, 
визначити підстави і порядок порушення цивільних прав у суді, 
надати правову характеристику позову; 

З.V.30.01.01 Поняття, елементи, види позовів. 
З.V.30.01.02 Зміст  і форма позовної заяви. 
З.V.30.01.03 Особи, які вправі пред’явити позов. 
З.V.30.01.04 Порядок оформлення та пред’явлення позову: в цивільних правах, з 

трудових правовідносин, з шлюбно-сімейних правовідносин, з 
конституційних правовідносин, з житлових відносин, із земельних 
відносин. 

З.V.30.02 – на основі аналізу Конституції України, цивільного і цивільно-
процесуального законодавства, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання цивільно-процесуальних правовідносин, 
визначити порядок порушення спорів із адміністративних 
правовідносин та справ окремого провадження; 

З.V.30.02.01 Форма та зміст заяви, скарги. 
З.V.30.02.02 Особи, які вправі пред’явити заяву, скаргу. 
З.V.30.02.03 Порядок оформлення заяви, скарги у справах з адміністративних 

правовідносин та у справах окремого провадження по окремих видах 
справ. 

З.V.30.03 – на основі аналізу Конституції України, цивільного і цивільно-
процесуального законодавства, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання цивільно-процесуальних правовідносин, 
охарактеризувати постанови суду першої інстанції; 

З.V.30.03.01 Поняття і види судових постанов. 
З.V.30.03.02 Ухвала суду першої інстанції, окремі ухвали суду. 
З.V.30.03.03 Судові виклики та повідомлення.  
З.V.30.03.04 Судові рішення, їх зміст, порядок оформлення рішення з окремих 

категорій справ. 
З.V.30.03.05 Додаткові рішення. 

З.V.30.04 – на основі аналізу Конституції України, цивільного і цивільно-
процесуального законодавства, використовуючи ознаки методу 



 

 

правового регулювання цивільно-процесуальних правовідносин, 
визначити підстави і порядок порушення апеляційного 
провадження; 

З.V.30.04.01 Зміст і форма апеляційної скарги. 
З.V.30.04.02 Особи, які вправі пред’явити апеляційну скаргу. 
З.V.30.04.03 Ухвали суду апеляційної інстанції, їх зміст. 
З.V.30.04.04 Рішення суду апеляційної інстанції, його зміст. 

З.V.30.05 – на основі аналізу Конституції України, цивільного і цивільно-
процесуального законодавства, використовуючи ознаки методу 
правового регулювання цивільно-процесуальних правовідносин, 
визначити підстави та порядок порушення касаційного 
провадження. 

З.V.30.05.01 Зміст і форма касаційної скарги. 
З.V.30.05.02 Особи, які користуються правом на пред’явлення касаційної скарги. 
З.V.30.05.03 Касаційне оскарження рішення суду першої інстанції, рішень суду 

апеляційної інстанції. 
З.V.30.05.04 Касаційне оскарження ухвали суду. 

Дисципліни вільного вибору студента 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.VI.31.01 - на основі наукових положень системи знань, з допомогою яких 
студенти здатні розкрити найбільш загальні соціально-правові 
явища і процеси, що відбуваються в суспільстві, висвітлити: 

З.VI.31.01.01 історію виникнення та основні етапи розвитку соціології права як 
науки; 

З.VI.31.01.02 сутність, предмет і метод соціології права, особливості її основних 
категорій і принципів; 

З.VI.31.01.03 методологію, процедуру, методику, техніку та етапи соціолого-
юридичного дослідження; 

З.VI.31.01.04 перспективи розвитку вітчизняної соціології права. 
З.VI.31.02 - на основі сформованих у студентів науково-теоретичних і 

світоглядних знань історії соціології права, її еволюції як науки, 
розкрити: 

З.VI.31.02.01 механізм впливу соціуму на право і межі правового регулювання 
соціального життя, критерії визначення правової природи фактичних 
соціальних норм, етапи і чинники правотворчого процесу, форми і 
напрямки соціолого-юридичного забезпечення законодавчої діяльності; 

З.VI.31.02.02 соціальні функції права, особистісний рівень у соціальному 
механізмі реалізації правових норм, індикатори ефективності норм 
права, чинники ефективності правозастосовчої діяльності, методи 
визначення ефективності законодавства. 

З.VI.31.03 - на основі сформованих у студентів наукових основ, які 
активізують їх світоглядну позицію, спрямованих на ефективне 
вирішення завдань правової сфери, розкрити: 

З.VI.31.03.01 структуру, чинники та основні інститути правової соціалізації 
особистості; 

З.VI.31.03.02 місце і роль права у системі соціального контролю, його 
нормативний та інституціональний аспекти; 

З.VI.31.03.03 умови і чинники формування правової поведінки особистості, 
діалектику взаємодії правосвідомості і правової поведінки як 
елементів правової культури; 

З.VI.31.03.04 складові особистісного рівня реалізації правових норм, соціально-



 

 

психологічний, диспозиційний і рольовий механізми правової 
поведінки; 

З.VI.31.03.05 соціальну природу та основні соціальні причини девіантної 
поведінки, форми і механізми психологічного захисту в 
протиправній поведінці; 

З.VI.31.03.06 причини і функції соціально-правових конфліктів, їх структуру, 
стадії розвитку та типологію, шляхи і механізми впливу права на 
соціальні конфлікти, взаємозв’язок правових методів вирішення 
конфліктів та інших соціальних технологій управління конфліктами. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.VI.32.01 - на основі аналізу Конституції України, норм міжнародного 

права, Закону України «Паро інформацію» та інших 
нормативно-правових актів розкрити наступні питання: 

З.VI.32.01.01 поняття та ознаки інформаційного суспільства; 
З.VI.32.01.02 основні напрями формування та реалізації інформаційної політики 

України; 
З.VI.32.01.03 поняття інформації як об’єкта правовідносин; 
З.VI.32.01.04 поняття та предмет інформаційного права; 
З.VI.32.01.05 види та зміст інформаційних прав особи; 
З.VI.32.01.06 правові основи забезпечення інформаційної безпеки. 

З.VI.32.02 на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 
правозастосовчої практики охарактеризувати наступні питання: 

З.VI.32.02.01 правові основи регулювання обігу інформації в Інтернет-мережі; 
З.VI.32.02.02 порядок створення та обігу масової інформації; 
З.VI.32.02.03 правовий режим інформації з обмеженим доступом; 
З.VI.32.02.04 правовий режим персональних даних. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.VI.33.01 - на основі відповідних правових актів та правозастосовчої 

практики розкрити наступні питання: 
З.VI.33.01.01 здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків; 
З.VI.33.01.02 умови захисту сімейних прав; 
З.VI.33.01.03 поняття та правова природа шлюбу. 

З.VI.33.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 
правозастосовчої  практики охарактеризувати: 

З.VI.33.02.01 підстави походження дитини; 
З.VI.33.02.02 особисті правовідносини батьків та дітей; 
З.VI.33.02.03 правовий режим майна батьків та дітей; 
З.VI.33.02.04 порядок та умови стягнення аліментів; 
З.VI.33.02.05 правові засади усиновлення. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.VI.34.01 – на основі аналізу земельного законодавства, літератури із 

земельного та аграрного права, використовуючи історико-
правовий досвід розвитку земельних відносин визначати 
предмет і системи земельного права України, показати етапи 
розвитку земельного права України та розкрити джерела 
земельного права;  

З.VI.34.01.01 Земельне право України як галузь права, учбова дисципліна та наука. 
З.VI.34.01.02 Предмет, об’єкт, методи та принципи земельного права, системи 

земельного права України.  
З.VI.34.01.03 Класифікація джерел земельного права, підстави для класифікації.  

З.VI.34.02 – на основі аналізу земельного законодавства, земельно-правової 



 

 

літератури, ходу земельної реформи розкрити склад та цільове 
призначення земель в Україні, проаналізувати правовий режим 
земель різного функціонального призначення в Україні; 

З.VI.34.02.01 Основні положення земельного законодавства та його завдання, 
земельні відносини. 

З.VI.34.02.02 Повноваження органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування в галузі земельних відносин. 

З.VI.34.02.03 Склад та цільове призначення земель в Україні.  
З.VI.34.02.04 Правовий режим земель різного функціонального призначення в 

Україні. 
З.VI.34.03 – на основі аналізу земельного законодавства, земельно-правової 

літератури та практики реформування земельних відносин в 
Україні розкрити земельно-правові норми та земельно-правові 
відносини в Україні, охарактеризувати право на землю в Україні; 

З.VI.34.03.01 Земельно-правові норми та земельно-правові відносини в Україні та 
їх особливості. 

З.VI.34.03.02 Зміст права власності на землю в Україні. 
З.VI.34.03.03 Зміст права землекористування в Україні. 
З.VI.34.03.04 Право земельного сервітуту та обмеження прав на землю. 

З.VI.34.04 – на основі аналізу земельного законодавства та земельно-
правової літератури, досвіду реформування земельних відносин 
розкрити механізм набуття і реалізації права на землю; 

З.VI.34.04.01 Набуття права на землю громадянами і юридичними особами. 
З.VI.34.04.02 Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод. 
З.VI.34.04.03 Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах. 
З.VI.34.04.04 Припинення прав на землю. 

З.VI.34.05 – на основі аналізу земельного законодавства, земельно-правової 
літератури, реформування земельних відносин в Україні 
розкрити гарантії прав на землю в Україні та основні напрями 
управління в галузі використання і охорони земель. 

З.VI.34.05.01 Захист прав на землю та відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам. 

З.VI.34.05.02 Охорона земель та вирішення земельних спорів. 
З.VI.34.05.03 Планування використання земель та землеустрій. Контроль за 

використанням та охороною земель. 
З.VI.34.05.04 Моніторинг земель та державний земельний кадастр. 
З.VI.34.05.05 Відповідальність за порушення земельного законодавства. 

 
7. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ,  

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
7.1. На державну атестацію виноситься система компетенцій, що 

визначена в СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 6.030401-2012 «Стандарт вищої 
освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика», та система блоків відповідних 
змістових модулів, що зазначена у таблиці Додатка В 

1
.
 

7.2. Вид кваліфікаційної роботи (бакалаврська робота) встановлюється 
на основі аналізу змісту виробничих функцій і типових задач діяльності, що 
визначені в СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 6.030401-2012 «Стандарт вищої 



 

 

освіти Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика». 

7.3. У Додатку Г 
1 зазначено форми державної атестації.  

Додаток Г 
1 

НОРМАТИВНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ОПАНУВАННЯ  

БАКАЛАВРАМИ ПРАВА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА ВІДПОВІДНИХ БЛОКІВ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 

 
1. Захист бакалаврської роботи по темі однієї з дисциплін нормативної 
частини: 

ККААФФЕЕДДРРАА  ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЙЙННООГГОО,,  ААДДММІІННІІССТТРРААТТИИВВННООГГОО  ТТАА  
ФФІІННААННССООВВООГГОО  ППРРААВВАА 

ІV.05 Конституційне право України 
ІV.07 Адміністративне право України 
ІV.14 Фінансове право України 

ККААФФЕЕДДРРАА  ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААВВАА  ІІ  ККРРИИММІІННААЛЛІІССТТИИККИИ 
ІV.12 Кримінальне право України 
ІV.18 Криміналістика 
V.25 Кримінологія 

ККААФФЕЕДДРРАА  ЦЦИИВВІІЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААВВАА 
ІV.11 Цивільне право України 
ІV.15 Трудове право України. Основи охорони праці 
ІV.20 Господарське право України 

ККААФФЕЕДДРРАА  ППРРААВВООССУУДДДДЯЯ 
ІV.17 Цивільне процесуальне право України 
V.24 Адміністративне процесуальне право України 
ІV.16 Кримінальне процесуальне право України 

ККААФФЕЕДДРРАА  ММІІЖЖННААРРООДДННООГГОО  ППРРААВВАА 
ІV.19 Міжнародне приватне право 
ІV.13 Міжнародне публічне право 
V.29 Право ЄС 

ККААФФЕЕДДРРАА  ТТЕЕООРРІІЇЇ  ТТАА  ІІССТТООРРІІЇЇ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ  ІІ  ППРРААВВАА 
ІV.01 Теорія держави і права 
VІ.31 Соціологія права 

2. Комплексний державний іспит зі змістовних блоків основоположних 
нормативних курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: 
«Конституційне право України», «Цивільне право України», «Кримінальне 
право України», «Адміністративне право України», «Трудове право 
України», «Фінансове право України», «Міжнародне публічне право»; у 
формі письмових тестів.  

7.4. Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення 
кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки встановлюються в СВО ЧНУ 
ім. Ю. Федьковича 6.030401-2012 «Стандарт вищої освіти Чернівецького 



 

 

національного університету ім. Ю. Федьковича. Засоби діагностики якості 
вищої освіти”. 

 
8. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, 

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ  
ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

8.1. Державна атестація осіб, які навчаються на юридичному факультеті, 
проводиться на підставі аналізу успішності навчання, оцінювання якості 
вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОКХ, та 
рівня сформованості здатностей вирішувати задачі діяльності, які можуть 
виникнути. 

8.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється в ГСВОУ_02 
“Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма 
підготовки”.   

8.3. Атестація якості підготовки бакалавра з права щодо становлення 
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ 
здійснюється Державною екзаменаційною комісією, затвердженою 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, після виконання 
студентами у повному обсязі навчального плану. 

8.4. Атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, 
умінь і навичок випускників, передбачених даною освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою, з використанням загальнодержавних методів комплексної 
діагностики  (державного екзамену та захисту бакалаврської роботи). 

8.5. Кваліфікацію «Бакалавр права» присвоює Державна екзаменаційна 
комісія. 
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ВСТУП 
Освітньо-професійна програма (далі по тексту – «ОПП») є нормативним 

документом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, у 
якому визначається нормативний термін і зміст навчання, форми державної 
атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти і професійної 
підготовки фахівця зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 

Цей стандарт є складовою стандарту вищої освіти Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича і використовується під час: 

� розроблення складової стандарту вищої освіти Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича (нормативно-варіативної 
частини засобів діагностики якості вищої освіти); 

� розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 
практик; 

� визначенні змісту навчання як бази для опановування новими 
спеціальностями, кваліфікаціями;  

� визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації. 

  



 

 

СТАНДАРТ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА 

 
(ДІЄ ТИМЧАСОВО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ) 

 
 
 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 0304  «Право» 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 7.03040101  «Правознавство» 
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         Чинний від 30.08.2012 р. 
 

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Цей стандарт поширюється на Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича, де готують фахівців: 
освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, 
галузі знань: 0304 «Право», 
спеціальності: 7.03040101 «Правознавство», 
освітнього рівня: повна вища освіта, 
кваліфікації: юрист 
з узагальненим об’єктом діяльності: діяльність у сфері права. 

 

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної 
діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами 
професійної діяльності спеціаліста з права є: 



 

 

– діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша 
юридична діяльність, надання інших  комерційних послуг  – К. 69.10;  

– консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22; 
– проведення розслідувань - К. 80.30; 
– управління у сферах фінансової та податкової діяльності – К. 84.11; 
– діяльність у сфері юстиції та правосуддя  – К. 84.23; 
– діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки - К. 84.24; 
– діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування – К. 84.30. 
 
Фахівець за кваліфікацією юрист згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 здатний виконувати зазначену 
професійну роботу і може займати наступні первинні посади: 

Код КП 
Код 

ЗКППТР 
Професійна назва роботи 

2419.3  Спеціаліст-юрисконсульт. 

2421.1  
Молодший науковий співробітник (правознавство); 
науковий співробітник-консультант (правознавство). 

2421.1 23667 Науковий співробітник (правознавство). 
2421.2 20059 Адвокат. 
2421.2  Консультант науковий (правознавство). 
2421.2 24450 Прокурор. 
2421.2 24451 Прокурор-криміналіст. 
2421.2  Юрист; юрист-міжнародник. 
2423  Дізнавач (з дипломом спеціаліста). 

2423  

Експерт (органи внутрішніх справ); інспектор (з 
дипломом спеціаліста); оперуповноважений (з дипломом 
спеціаліста); професіонал з охоронної діяльності та 
безпеки; слідчий (органи внутрішніх справ); спеціаліст-
криміналіст; старший дізнавач з особливих доручень; 
старший інспектор з особливих доручень; старший 
оперуповноважений в особливо важливих справах. 

2424  

Інспектор (пенітенціарна система); оперуповноважений 
(пенітенціарна система); старший інспектор з особливих 
доручень (пенітенціарна система); старший 
оперуповноважений в особливо важливих справах 
(пенітенціарна система). 

2429 25392 Експерт. 

2429  
Інспектор праці (правовий); приватний детектив; 
судовий експерт. 

2429 24173 Нотаріус. 
2429 24176 Нотаріус державний. 



 

 

2429 24758 Радник. 
2429 24740 Слідчий. 
2429 24743 Слідчий в особливо важливих справах. 
2429 25500 Юрисконсульт. 

2442.1  
Молодший науковий співробітник (кримінологія); 
науковий співробітник-консультант (кримінологія). 

2442.1 23667 Науковий співробітник (кримінологія). 
2442.2  Кримінолог. 

 
Цей стандарт установлює: 

– професійне призначення й умови використання випускників юридичного 
факультету (спеціальність 7.03040101 “Правознавство”, освітньо-
кваліфікаційний рівень «Спеціаліст») у вигляді  переліку первинних 
посад, виробничих функцій та типових задач діяльності; 

– освітні і кваліфікаційні вимоги до випускників Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича у вигляді переліку 
здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності; 

– вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників 
юридичного факультету; 

– відповідальність за якість освіти та професійної підготовки. 
 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти 

України: 
– ДК 003-2010 Державний класифікатор професій; 
– ДК 009-2010 Державний класифікатор видів економічної діяльності; 
– ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними 
освітньо-кваліфікаційними рівнями; 

– ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями; 

– ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти; 
– ДСВО 04-98 Освітній рівень повної вищої освіти; 
– ДСВО 05-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста; 
– ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра; 
– ДСВО 07.1-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста; 
– ДСВО 07.2-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра; 
– СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 7.03040101-2012. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика спеціаліста спеціальності 7.03040101 «Правознавство»; 



 

 

– Наказ МОНмолодьспорту України №1377 від 29.11.2011 р. «Про 
ліцензійні вимоги до підготовки фахівців різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах»; 

– Наказ МОНмолодьспорту України №689 від 13.06.2012 р. «Про 
затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу». 

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні 
документи:  

– Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та 
здійснення контролю за їх дотриманням, затверджений наказом МОН 
України від 10.11.2007 р. № 897 та інші діючі нормативні документи 
обов’язкового застосування. 

 
3. ВИЗНАЧЕННЯ 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що 
подані у: наказі МОН України від 10.11.2007 р. № 897 та інших відповідних 
діючих нормативних документах обов’язкового застосування. 

Змістовий модуль - система навчальних елементів, поєднаних за ознакою 
відповідності певному навчальному об’єктові. 

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною 
практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання 
- категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю 
людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, 
орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можливо 
ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь виконувати 
відповідні розумові або фізичні дії. 

Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм 
діяльності особи, основа її освіти та професійної підготовки. Фундаментальні 
знання формують здатність особи опанувати нові знання, орієнтуватися у 
проблемах, що виникають, вирішувати задачі діяльності, що прогнозуються. 
Фундаментальні знання інваріантні у відношеннях: напрями підготовки до 
певної галузі освіти, або спеціальності до напряму підготовки, або спеціалізації 
спеціальності до спеціальності. 

Кредит – інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням 
терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до 
психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, 
методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години 
навчального часу (сума годин аудиторної та самостійної роботи студента за 
тиждень). Як наведено у додатку 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про 
визнання кваліфікацій з вищої освіти у європейському регіоні, кредит - оцінена 
й кваліфікована мінімальна умовна одиниця виміру “вартості” якоїсь частини 
програми вищої освіти, виконаної студентом під час навчання. 



 

 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно 
адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи 
будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із 
визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної 
сукупності умінь і навичок. 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної 
інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта. 

Навчальний об’єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має 
самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією 
у процесі діяльності мислення. 

Навчальний план – складова стандартів вищої освіти вищих навчальних 
закладів, яка складається на основі освітньо-професійної програми та 
структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, 
перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні 
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби проведення 
підсумкового контролю. 

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) 
формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частини 
змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти. 

Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття 
вищої освіти, із видачею відповідного документа. 

Структурно-логічна схема підготовки - наукове й методичне 
обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної 
підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), поєднаних за 
ознаками приналежності їхнього змісту до спільного освітнього або 
професійного напряму. 

Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи вищої 
освіти та її складових, яка визначає здатність цієї системи задовольняти 
встановлені й передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства. 

 
4. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, 
до яких віднесено блоки змістових модулів: 

ГСЕП (01) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;  
ПНП (02) – природничо-наукової підготовки; 
ППП (03) – професійної та практичної підготовки. 
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика. 
ОПП – освітньо-професійна програма. 
 



 

 

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ  
ТА НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ,  

НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Й ПРАКТИКАМИ 
 

У таблиці Додатка А
 2 вказується:  

– загальний навчальний час за програмою підготовки; 
– розподіл загального навчального часу за циклами підготовки в 

академічних годинах / кредитах ECTS. 
 
Ціна кредиту ЕСТS складає 36 академічних годин. Нормативна кількість 

залікових одиниць на 1 навчальний рік – 60 кредитів ЕСТS. 
Кількість кредитів ЕСТS на навчальну дисципліну визначається діленням 

загального обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту (з 
округленням до 0,5 кредиту).  

Загальний обсяг годин із навчальної дисципліни повинен включати час на 
проведення лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять і самостійну 
роботу студентів. Загальний навчальний час підготовки не враховує канікули, 
святкові дні і час, що передбачений на державну атестацію студентів, і 
складається з навчального часу засвоєння нормативної змісту ОПП (змісту 
навчання) та вибіркової частин. 

Для кожного циклу підготовки в ОПП вказують навчальний час у відсотках 
від загального навчального часу підготовки. Розробники стандарту вказують 
навчальний час у годинах і кредитах ECTS. 

Додаток А 
2 

Таблиця 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень / цикл 
Термін навчання за денною 

формою, роки 
Загальний обсяг годин-

кредити ECTS 
СПЕЦІАЛІСТ 1 рік 2160 / 60 

Цикл гуманітарної та 
соціально-економічної 
підготовки 

1 рік 72 / 2 

Цикл природничо-наукової 
підготовки 

1 рік 702 / 19,5 

Цикл професійної та 
практичної підготовки 

1 рік 1386 / 38,5 

 



 

 

Додаток Б
 2 

Таблиця  
РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ,  
НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Й ПРАКТИКАМИ  

ТА ПЕРЕЛІК СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
 

Цикл 
Навчальні цикли  

та передбачувані результати їх 
засвоєння 

Перелік дисциплін 
Загальна  

кількість годин 
Кредитів ЕСТS 

Шифри  
сформованих 
компетенцій 

1 2 3 4 5 6 
Гуманітарно
ї та 
соціально-
економічної 
підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни 
 
Вибіркові навчальні дисципліни 

1 дисципліна ∗ 
 

1 дисципліна ∗ 

36 
 

36 

1 
 

1 

КСО, КЗН, КІ 
 
КСО, КЗН, КІ 

Природничо
-наукової 
підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни 
 
Вибіркові навчальні дисципліни  

3 дисципліни ∗ 
 

3 дисципліни ∗ 

324 
 

378 

9 
 

10,5 

КСО, КЗН, КЗП 
 
КСО, КЗН, КЗП 

Професійної 
та 
практичної 
підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни 
 
Вибіркові навчальні дисципліни 

5 дисциплін ∗ 
 

3 дисципліни ∗ 
 

648 
 

738 

18 
 

20,5 

КЗН, КЗП, КСП 
 
КЗН, КЗП, КСП 

 
∗ перелік дисциплін визначений навчальним планом 



 

 

6. НОРМАТИВНО-ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА  
ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 
Додаток В

 2 

Таблиця  
СИСТЕМА МОДУЛІВ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-КОНОМІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 
ЗА ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» 

 
Шифри умінь та 

змістових 
модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

Нормативні навчальні дисципліни 
 В умовах об’єктового рівня: 

З. VІІ. 01.01 

- застосовуючи методи спостереження та контролю визначати 
потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих 
процесів та елементи природного середовища, що можуть 
створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; 

З.VІІ.01.01.01 Моделювання сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій.  
З.VІІ.01.01.02 Методи спостереження та контролю. 

З.VІІ.01.01.03 
Методи визначення джерел небезпеки. 

З. VІІ. 01.02 

- на підставі відомостей щодо потенційно небезпечних ділянок 
виробництва, видів виробничих процесів та елементів 
природного середовища за допомогою типових інструкцій 
планувати запобіжні заходи; 

З.VІІ.01.02.01 Порядок розробки декларації про безпеку. 
З.VІІ.01.02.02 Класифікація надзвичайних ситуацій. 

З.VІІ.01.02.03 
Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру. 

З.VІІ.01.02.04 
Фінансові та матеріальні резерви для запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. 

З.VІІ.01.02.05 
Практична підготовка та відпрацювання дій за планами реагування 
на надзвичайні ситуації. 

З. VІІ. 01.03 

- при загрозі виникнення надзвичайної ситуації за допомогою 
штатних та індивідуальних джерел інформації забезпечувати 
оперативне приймання сигналів про виникнення небезпеки та їх 
розпізнавання персоналом об’єкту; 

З.VІІ.01.03.01 Системи централізованого та локального оповіщення населення. 
З.VІІ.01.03.02 Порядок надання інформації у сфері захисту населення та територій.. 

З. VІІ. 01.04 

В умовах надзвичайної ситуації з врахуванням плануючих 
документів цивільного захисту об’єкту господарювання, 
використовуючи табельні прилади, інструкції та (за 
необхідності) транспортні засоби організовувати встановлення 
виду і ступеня зараження об'єкта радіоактивними, біологічними 
та небезпечними хімічними речовинами. 

З.VІІ.01.04.01 Моніторинг радіаційної, хімічної та біологічної небезпек. 

З.VІІ.01.04.02 
Прилади для визначення виду і ступеню зараження об'єкта 
радіоактивними, біологічними та небезпечними хімічними 
речовинами. 

З.VІІ.01.04.03 Організація позначення межі зон зараження відповідно до їх типів та 



 

 

рівня. 

З.VІІ.01.04.04 
Положення, інструкції про порядок ведення документації при 
радіаційному, біологічному та хімічному контролі. 

 
В умовах надзвичайної ситуації, орієнтуючись на сигнал про 
виникнення небезпеки, за планом цивільного захисту об’єкту 
господарювання та з врахуванням: 

З. VІІ. 01.05 
- місця знаходження персоналу об’єкту та часу на оперативне 
реагування організовувати індивідуальний захист з 
використанням табельних та підручних засобів; 

З.VІІ.01.05.01 
Основні заходи захисту населення та територій у надзвичайних 
ситуаціях. 

З.VІІ.01.05.02 Засоби індивідуального захисту. 

З. VІІ. 01.06 
- організовувати евакуацію підлеглого персоналу з небезпечної 
зони; 

З.VІІ.01.06.01 Критерії та основні принципи проведення евакуаційних заходів. 
З.VІІ.01.06.02 Евакуаційні органи, їх функції та завдання. 

З. VІІ. 01.07 
- користуючись наданою інформацією про захисні споруди 
організовувати укриття підлеглого персоналу. 

З.VІІ.01.07.01 
Захисні споруди цивільної оборони (сховища, протирадіаційні 
укриття), їх обладнання та типові вимоги по експлуатації. 

З.VІІ.01.07.02 Використання підземного простору міст і населених пунктів. 
 В умовах надзвичайної ситуації, на основі результатів 

обстеження об’єкта господарювання: 

З. VІІ. 01.08 
- за допомогою табельних та підручних засобів проводити 
рятувальні та інші невідкладні роботи; 

З.VІІ.01.08.01 Рятувальні та інші невідкладні роботи при ліквідації наслідків НС. 

З.VІІ.01.08.02 
Аварійно-відновлювані роботи на комунальних та виробничих 
комунікаціях. 

З.VІІ.01.08.03 
Особливості проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 
при ліквідації епідемічних осередків. Зміст та організація режимно-
обмежувальних заходів. 

З. VІІ. 01.09 
- застосовуючи засоби індивідуального та колективного 
радіаційного, хімічного і біологічного захисту проводити 
спеціальне оброблення об’єкту та його персоналу. 

З.VІІ.01.09.01 
Організація проведення спеціальної обробки в стаціонарних та 
польових умовах. 

З.VІІ.01.09.02 Технічні засоби спеціальної обробки. 
З.VІІ.01.09.03 Вимоги безпеки при проведенні спеціальної обробки. 
З.VІІ.01.09.04 Повна та часткова обробка людей. 

Вибіркові навчальні дисципліни 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.VIІІ.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 
правозастосовчої практики розкрити наступні питання: 

З.VIІІ.02.01.01 поняття інтелектуальної власності та інтелектуальної діяльності та 
основні засади їх реалізації; 

З.VIІІ.02.01.02 правове регулювання відносин пов’язаних з інтелектуальною 
діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників; 

З.VIІІ.02.01.03 авторське право і суміжні права. 
З.VІІI.02.02 - на основі аналізу Конституції України, спеціальних законів, 

інших нормативних актів у сфері регулювання інтелектуальної 
власності та правозастосовчої  практики охарактеризувати 



 

 

наступні питання: 
З.VIІІ.02.02.01 патентне право; 
З.VIІІ.02.02.02 право на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників; 
З.VIІІ.02.02.03 проблеми захисту права інтелектуальної власності. 

 



 

 

СИСТЕМА МОДУЛІВ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

ЗА ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» 
 

Шифри умінь та 
змістових 
модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

Нормативні навчальні дисципліни 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.IX.01.01 - на основі міжнародно-правових актів, Конституції України, 
законів України та інших нормативно-правових актів 
висвітлити наступні питання: 

З.IX.01.01.01 міжнародні норми в галузі охорони праці, основні законодавчі та 
нормативно-правові акти України з охорони праці; 

З.IX.01.01.02 розкрити систему управління охороною праці в галузі; 
З.IX.01.01.03 державний нагляд та громадський контроль за охороною праці. 

З.IX.01.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 
правозастосовчої практики розкрити: 

З.IX.01.02.01 заходи попередження виробничого травматизму та професійних 
захворювань у галузі; 

З.IX.01.02.02 розслідування нещасних випадків на виробництві; 
З.IX.01.02.03 спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності; 
З.IX.01.02.04 основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах; 
З.IX.01.02.05 соціальне страхування   від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.IX.02.01 - розуміючи філософію права як науку, що задає універсальну 
макромодель правової дійсності, розкрити: 

З.IX.02.01.01 сутність і предмет філософії права; 
З.IX.02.01.02 поняття і структуру онтологію права, основні типи отологічно-

правових концепцій; 
З.IX.02.01.03 специфіку предмету гносеології права, універсальні онто-

гносеологічні моделі права; 
З.IX.02.01.04 логічну природу права, логіку як механізм породження права, засіб 

його реалізації і метод розкриття його сутності; 
З.IX.02.01.05 основні типи сучасних аксіологічних концепцій, їх вплив на 

розуміння природи права, співвідношення права і цінностей, 
ціннісну природу і динаміку права; 

З.IX.02.01.06 діалектичну структуру права. 
З.IX.02.02 - враховуючи, що конкретні філософсько-правові концепції 

виступають специфічними, індивідуальними експлікаціями 
універсальної макромоделі правової дійсності, проаналізувати 
основні теоретичні принципи: 

З.IX.02.02.01 юридичного позитивізму; 
З.IX.02.02.02 соціологічної юриспруденції; 
З.IX.02.02.03 психологічних концепцій права; 
З.IX.02.02.04 феноменологічної філософії права; 
З.IX.02.02.05 екзистенціальної філософії права; 
З.IX.02.02.06 юридичної герменевтики. 

З.IX.02.03 - дотримуючись ієрархії основних галузей права висвітлити 
проблематику: 



 

 

З.IX.02.03.01 філософії влади; 
З.IX.02.03.02 філософії власності; 
З.IX.02.03.03 філософії злочину; 
З.IX.02.03.04 філософії покарання; 
З.IX.02.03.05 філософії прав людини. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
 Європейський Союз: устрій та правопорядок: 

З.IX.03.01 - на основі аналізу історичних, доктринальних та нормативних 
джерел вивчити правові основи виникнення та функціонування 
Європейського Союзу: 

З.IX.03.01.01 поняття, характерні ознаки та склад ЄС; 
З.IX.03.01.02 історичні передумови утворення та основні етапи формування ЄС; 
З.IX.03.01.03 організаційний механізм Європейських Співтовариств та Євросоюзу; 
З.IX.03.01.04 поняття та система права ЄС; 
З.IX.03.01.05 джерела права ЄС; 
З.IX.03.01.06 правове становище людини і громадянина в Євросоюзі. 

З.IX.03.02 - на основі аналізу доктринальних та нормативних джерел вивчити 
основні галузі права ЄС: 

З.IX.03.02.01 правове регулювання Спільного ринку; 
З.IX.03.02.02 митне право ЄС; 
З.IX.03.02.03 право конкуренції ЄС; 
З.IX.03.02.04 європейське податкове право Європейське бюджетне право; 
З.IX.03.02.05 правові основи транспортної політики і транспортне законодавство 

ЄС; 
З.IX.03.02.06 правове регулювання праці і соціальної сфери в ЄС; 
З.IX.03.02.07 інтелектуальна власність і авторське право в ЄС; 
З.IX.03.02.08 аграрне право ЄС; 
З.IX.03.02.09 правова охорона навколишнього середовища в ЄС; 
З.IX.03.02.10 Шенгенське право і шенгенська віза; 
З.IX.03.02.11 кримінальне законодавство ЄС. 

Вибіркові навчальні дисципліни 
1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.X.01.01 - на основі конституційно-правової доктрини, конституційного 

законодавства та практики його реалізації розкрити наступні 
питання: 

З.X.01.01.01 сучасні тенденції розвитку, традиції та риси конституційного права 
як галузі права; 

З.X.01.01.02 актуальні проблеми системи конституційного права України в 
умовах конституційної модернізації; 

З.X.01.01.03 актуальні проблеми поняття та джерел  сучасного конституційного 
права України; 

З.X.01.01.04 актуальні проблеми реалізації конституційно-правової 
відповідальності в Україні; 

З.X.01.01.05 теоретичні та методологічні проблеми науки конституційного права 
в умовах реформування конституційного законодавства. 

З.X.01.02 - на основі аналізу норм Конституції України, Рішень 
Конституційного Суду України, конституційного законодавства 
висвітлити: 

З.X.01.02.01 актуальні проблеми загальної теорії прав людини; 
З.X.01.02.02 актуальні питання правового регулювання сучасного громадянства 



 

 

та практики застосування норм про громадянство в Україні; 
З.X.01.02.03 актуальні проблеми реалізації норм інституту безпосередньої 

демократії в Україні; 
З.X.01.02.04 проблеми організації та діяльності вищих органів влади України в 

умовах конституційної модернізації та шляхи подолання 
конституційної конфліктності; 

З.X.01.02.05 проблеми та перспективи реформування судової системи України; 
З.X.01.02.06 поняття та особливості державного устрою як форми організації 

політичної влади в Україні; 
З.X.01.02.07 актуальні проблеми функціонування інституту місцевого 

самоврядування в Україні. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.X.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів  та 
правозастосовної фінансово-правової практики розкрити 
наступні питання: 

З.X.02.01.01 сучасні тенденції розвитку, традиції та риси фінансового права як 
галузі публічного права; 

З.X.02.01.02 актуальні проблеми системи фінансового права; 
З.X.02.01.03 поняття та правова природа фінансово-правового зобов’язання; 
З.X.02.01.04 актуальні проблеми організації та проведення фінансового контролю 

в Україні; 
З.X.02.01.05 природа примусу у фінансовому праві. 

З.X.02.02 - на основі аналізу Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, Податкового кодексу України, інших фінансово-
правових нормативних актів висвітлити наступні питання: 

З.X.02.02.01 актуальні проблеми правового регулювання публічних видатків; 
З.X.02.02.02 сучасні проблеми податкового права; 
З.X.02.02.03 сучасні проблеми бюджетного права та бюджетного процесу; 
З.X.02.02.04 поняття та особливості реалізації фінансово-правової 

відповідальності. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.X.03.01 - на основі Концепції адміністративної реформи, нормативних 
актів та правозастосовної адміністративно-правової практики 
розкрити наступні питання: 

З.X.03.01.01 сучасна трансформація предмета, метода і системи 
адміністративного права України; 

З.X.03.01.02 основні напрями та проблеми трансформації системи органів 
виконавчої влади; 

З.X.03.01.03 зміни адміністративно-правового статусу та відповідальності  
державних службовців в світлі нового антикорупційного 
законодавства та законодавства про державну службу; 

З.X.03.01.04 основні проблеми та напрями розвитку інституту адміністративної 
відповідальності. 

З.X.03.02 - на основі Концепції адміністративної реформи, нормативних 
актів та правозастосовної адміністративно-правової практики 
розкрити наступні питання: 

З.X.03.02.01 сучасні підходи до вирішення проблеми нормативного регулювання 
адміністративних договорів; 

З.X.03.02.02 проблеми діяльності інституту адміністративної юстиції; 
З.X.03.02.03 проблеми  та перспективи розвитку системи адміністративних 

послуг; 



 

 

З.X.03.02.04 шляхи інтеграції України до Європейського адміністративного 
простору. 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XI.01.01 - на основі відповідних наукових положень, концепцій, доктрин 
та  матеріалів наукових досліджень розкрити наступні питання: 

З.XІ.01.01.01 поняття, систему, предмет і основні завдання кримінальної 
психології; 

З.XІ.01.01.02 психологічні аспекти системи “людина-право”; 
З.XІ.01.01.03 зв’язок кримінальної психології з правовими науками; 
З.XІ.01.01.04 зв’язок кримінальної психології з віктимологією; 
З.XІ.01.01.05 взаємозв’язок між юридичною та кримінальною психологією; 
З.XІ.01.01.06 основні етапи розвитку кримінальної психології та особливості 

розвитку кримінальної психології у ХХ ст. 
З.XІ.01.02 - на основі аналізу  матеріалів наукових досліджень, концепцій 

та досвіду юридичної практики і досягнень психологічної та 
юридичної наук охарактеризувати наступні питання: 

З.XІ.01.02.01 психологічне визначення поняття злочинності; 
З.XІ.01.02.02 зовнішня та внутрішня психологічна структура злочину; 
З.XІ.01.02.03 мотив у психологічному механізмі злочину; 
З.XІ.01.02.04 роль особистості у детермінації злочину; 
З.XІ.01.02.05 психологічний портрет – як систематизований, складений за певною 

схемою перелік кримінально важливої психологічної інформації; 
З.XІ.01.02.06 особливості функціонування злочинної групи; 
З.XІ.01.02.07 психологічні особливості кримінальної субкультури неповнолітніх; 
З.XІ.01.02.08 формування особистості неповнолітнього правопорушника; 
З.XІ.01.02.09 поняття жертви та її кримінально-психологічні різновиди; 
З.XІ.01.02.10 особливості психологічного портрету жертви. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XI.02.01 на основі апробованих теоретичних розробок, інструкцій та 

методичних рекомендацій розкрити наступні питання: 
З.XI.02.01.01 цифрова судова фотографія та відеозапис; 
З.XI.02.01.02 сучасний стан криміналістичної трасології; 
З.XI.02.01.03 деякі аспекти криміналістичного вибухознавства; 
З.XI.02.01.04 сучасні проблеми техніко-криміналістичного дослідження 

документів та письма; 
З.XI.02.01.05 сучасні методи ототожнення людини за ознаками зовнішності. 

З.XI.02.02 на основі апробованих теоретичних розробок, експертних 
методик, інструкцій та методичних рекомендацій розкрити 
наступні питання: 

З.XI.02.02.01 загальна теорія судової експертизи; 
З.XI.02.02.02 криміналістична фоноскопія цифрових носіїв інформації; 
З.XI.02.02.03 криміналістична одорологія; 
З.XI.02.02.04 судова комп’ютерно-технічна експертиза та її можливості; 
З.XI.02.02.05 програмні засоби та інноваційні технології в експертній діяльності. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XI.03.01 - на основі криміналістичних інститутів та кримінально-

правових нормативних актів розкриті загальні положення та 
порядок важливої слідчої дії. Що висвітлено в таких питаннях: 

З.XІ.03.01.01 поняття, процесуальні та тактичні основи огляду місця події; 
З.XІ.03.01.02 етапи, стадії та методи огляду місця події; 



 

 

З.XІ.03.01.03 психологічні аспекти огляду місця події; 
З.XІ.03.01.04 вимоги до оформлення та структура протоколу огляду місця події; 
З.XІ.03.01.05 виготовлення планів та схем – загальні питання; 
З.XІ.03.01.06 додатки до протоколу огляду місця події та порядок їх доручення. 

З.XІ.03.02 - на основі криміналістичних методичних вимог та практичних 
рекомендації  в рамках законних процесуальних можливостей 
викладаються особливості та порядок проведення огляду місця 
події по окремим розповсюдженим злочинам. Що висвітлено в 
таких питаннях: 

З.XІ.03.02.01 заходи, що передують огляду місця події; 
З.XІ.03.02.02 особливості огляду місця скоєння крадіжки з приміщень підприємств 

та організацій; 
З.XІ.03.02.03 особливості огляду місця скоєння крадіжки з житлових приміщень 

громадян; 
З.XІ.03.02.04 сліди проникнення їх види та ідентифікаційна значимість; 
З.XІ.03.02.05 задачі огляду місця події по факту вбивства; 
З.XІ.03.02.06 завдання огляду трупа на місці події; 
З.XІ.03.02.07 важливі невідкладні заходи при огляді трупу; 
З.XІ.03.02.08 визначальні чинники напряму огляду місця події за фактом 

виявлення трупу; 
З.XІ.03.02.09 задачі та порядок огляду місця події по факту ОМП у випадку 

застосування вогнепальної зброї; 
З.XІ.03.02.10 слідова картина місць події пов’язаних з виявленням трупів. 

3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XII.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 
правозастосовчої практики в сфері реалізації суб’єктивних прав 
та обов’язків розкрити наступні питання: 

З.XII.01.01.01 основні методологічні питання цивільного права; 
З.XII.01.01.02 проблеми правового статусу юридичної особи; 
З.XII.01.01.03 проблеми сутності і реалізації особистих немайнових прав; 
З.XII.01.01.04 проблеми компенсації моральної шкоди за цивільним 

законодавством України. 
З.XII.01.02 - на основі аналізу Конституції України, Цивільного Кодексу 

України, Сімейного кодексу, інших цивільно-правових актів та 
правозастосовчої практики висвітлити та охарактеризувати 
наступні завдання: 

З.XII.01.02.01 проблеми застосування цивільно-правової відповідальності та 
здійснення захисту цивільних прав; 

З.XII.01.02.02 поняття та природу речових прав на чуже майно та основні проблеми 
їх ролі; 

З.XII.01.02.03 актуальні питання спадкового права. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XII.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 
практики застосування трудового законодавства розкрити 
наступні питання: 

З.XII.02.01.01 проблеми державного і договірного регулювання трудових відносин; 
З.XII.02.01.02 сфера дії норм трудового законодавства в сучасних умовах; 
З.XII.02.01.03 соціальне партнерство в Україні: сучасний стан та перспективи 

становлення; 
З.XII.02.01.04 представництво у трудовому праві; 



 

 

З.XII.02.01.05 проблеми контрактної форми регулювання трудових відносин. 
З.XII.02.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів 

висвітлити наступні питання: 
З.XII.02.02.01 проблеми організації оплати праці в сучасних умовах; 
З.XII.02.02.02 правова природа матеріальної відповідальності у трудовому праві; 
З.XII.02.02.03 новація умов трудового договору; 
З.XII.02.02.04 типологія трудових спорів, проблеми їх вирішення; 
З.XII.02.02.05 поняття та сутність міжнародно-правових стандартів у сфері 

правового регулювання трудових відносин. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XII.03.01 - на основі міжнародно-правових актів, Конституції України, 
законів України та інших нормативно-правових актів 
висвітлити наступні питання: 

З.XII.03.01.01 здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків; 
З.XII.03.01.02 межі здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків; 
З.XII.03.01.03 захист як цивільно-правова категорія. 

З.XII.03.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 
правозастосовчої практики розкрити: 

З.XII.03.02.01 цивільно-правові способи захисту суб’єктивних цивільних прав та 
інтересів; 

З.XII.03.02.02 особливості застосування окремих способів захисту цивільних прав; 
З.XII.03.02.03 форми захисту цивільних прав та інтересів. 

4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XІІІ.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, історичних та 
філософських джерел проаналізувати базисні поняття, методи та 
категорії науки порівняльного правознавства: 

З.XІІІ.01.01.01 порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна 
З.XІІІ.01.01.02 методологія порівняльного правознавства 
З.XІІІ.01.01.03 функції порівняльного правознавства 
З.XІІІ.01.01.04 класифікація основних правових систем сучасності 
З.XІІІ.01.01.05 співвідношення порівняльного правознавства і міжнародного права 
З.XІІІ.01.01.06 співвідношення порівняльного правознавства і національних 

правових систем 
З.XІІІ.01.01.07 правова система України 

З.XІІІ.01.02 - на основі аналізу доктринальних джерел, чинних нормативних 
актів та правозастосовної практики проаналізувати поняття, 
характерні риси, історію становлення, джерела права основних 
правових систем сучасності: 

З.XІІІ.01.02.01 романо-германська правова сім’я 
З.XІІІ.01.02.02 правова система загального права 
З.XІІІ.01.02.03 правова система Англії 
З.XІІІ.01.02.04 правова система США 
З.XІІІ.01.02.05 змішаний тип правових систем 
З.XІІІ.01.02.06 скандинавська правова сім’я 
З.XІІІ.01.02.07 правові системи країн Латинської Америки 
З.XІІІ.01.02.08 релігійні правові сім’ї 
З.XІІІ.01.02.09 мусульманська правова сім’я 
З.XІІІ.01.02.10 індуське право 
З.XІІІ.01.02.11 іудейське право 
З.XІІІ.01.01.12 африканська правова сім’я 



 

 

З.XІІІ.01.01.13 традиційні правові системи країн 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XІІІ.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів, 
міжнародних актів, правозастосовної практики розкрити 
наступні питання: 

З.XІІІ.02.01.01 порівняльне конституційне право як засіб відображення глобальних 
тенденцій розвитку конституційного права у світі; 

З.XІІІ.02.01.02 основи теорії конституції; 
З.XІІІ.02.01.03 конституційне право та суспільство; 
З.XІІІ.02.01.04 держава як категорія конституційного права; 
З.XІІІ.02.01.05 конституційні інститути безпосередньої демократії. 

З.XІІІ.02.02 - на основі аналізу чинних нормативних актів України, правових 
доктрин, правозастосовної практики охарактеризувати такі питання: 

З.XІІІ.02.02.01 конституційні статуси людини і громадянина; 
З.XІІІ.02.02.02 конституційні моделі законодавчої влади; 
З.XІІІ.02.02.03 конституційні моделі виконавчої влади; 
З.XІІІ.02.02.04 конституційні моделі судової влади. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XІІІ.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів, 

міжнародних актів. правозастосовної практики розкрити 
наступні питання: 

З.XІІІ.03.01.01 виборче право у зарубіжних країнах як галузь права, наука і 
навчальна дисципліна; 

З.XІІІ.03.01.02 джерела  виборчого права у зарубіжних країнах: поняття та види; 
З.XІІІ.03.01.03 принципи та суб’єкти виборчого права в зарубіжних країнах; 
З.XІІІ.03.01.04 конституційно-правовий інститут виборів як форма безпосередньої 

демократії; 
З.XІІІ.03.01.05 правові засади виборчого процесу в зарубіжних країнах. Стадії 

виборчого процесу; 
З.XІІІ.03.01.06 конституційно-правове  регулювання утворення  та  діяльності 

виборчих комісій. Виборчі округи. Виборчі дільниці. 
З.XІІІ.03.02 - на основі аналізу чинних нормативних актів України, інших актів 

органів місцевого управління, правозастосовної практики 
охарактеризувати такі питання: 

З.XІІІ.03.02.01 виборчі системи у зарубіжних країнах: поняття та види; 
З.XІІІ.03.02.02 мажоритарна виборча система у зарубіжних країнах; 
З.XІІІ.03.02.03 пропорційна виборча система в зарубіжних країнах; 
З.XІІІ.03.02.04 змішана виборча система  в зарубіжних країнах; 
З.XІІІ.03.02.05 механізм  взаємодії виборчих органів з органами державної влади  в 

зарубіжних країнах. 
5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XIV.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 

правозастосовної адміністративно-правової практики розкрити 
наступні питання: 

З.XIV.01.01.01 поняття адміністративного юрисдикційного процесу та його 
співвідношення з адміністративно-юрисдикційними провадженнями; 

З.XIV.01.01.02 принципи адміністративного юрисдикційного процесу; 
З.XIV.01.01.03 адміністративна юрисдикція, підвідомчість та підсудність 

адміністративних справ; 
З.XIV.01.01.04 учасники адміністративних юрисдикційних проваджень; 



 

 

З.XIV.01.01.05 докази і доказування в адміністративно-юрисдикційних провадженнях. 
З.XIV.01.02 - на основі аналізу Конституції України, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного 
судочинства України, інших адміністративно-правових 
нормативних актів та правозастосовної практики 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XIV.01.02.01 поняття та сутність провадження за скаргами громадян; 
З.XIV.01.02.02 поняття та сутність дисциплінарних проваджень щодо суб’єктів із 

спеціальним статусом; 
З.XIV.01.02.03 поняття та сутність провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; 
З.XIV.01.02.04 поняття та сутність проваджень в адміністративному судочинстві. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XIV.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 

судової практики, дослідження актуальних проблем теорії 
цивільного процесу, цивільного процесуального права розкрити 
наступні питання: 

З.XIV.02.01.01 актуальні проблеми науки цивільного процесу України; 
З.XIV.02.01.02 принципи цивільного процесу: нові підходи до їх розуміння та 

порядку реалізації; 
З.XIV.02.01.03 цивільні процесуальні відносини: системно- структурний аналіз; 
З.XIV.02.01.04 суб'єкти цивільного процесу: актуальні питання теорії та практики; 
З.XIV.02.01.05 теоретичні та практичні аспекти позовної форми захисту цивільних справ. 

З.XIV.02.02 - на основі аналізу Конституції України, Цивільного 
процесуального кодексу України,  процесуального 
законодавства та судової практики, висвітлити наступні 
питання: 

З.XIV.02.02.01 окреме провадження в цивільному процесі України: актуальні; 
З.XIV.02.02.02 наказне провадження в цивільному провадження в цивільному 

процесі: новели законодавчої регламентації; 
З.XIV.02.02.03 апеляційне провадження: теорія і практика; 
З.XIV.02.02.04 постанови суду першої інстанції: проблеми теорія, практика та нові 

підходи законодавчого регулювання; 
З.XIV.02.02.05 постанови суду першої інстанції: проблеми теорії і практики. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XIV.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 

правозастосовної кримінально-правової практики розкрити 
наступні питання: 

З.XIV.03.01.01 основні положення кримінально-процесуальної теорії; 
З.XIV.03.01.02 державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів 

та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві; 
З.XIV.03.01.03 процесуальні строки і судові витрати; 
З.XIV.03.01.04 провадження по застосуванню примусових заходів медичного 

характеру. 
З.XIV.03.02 - на основі аналізу конституції України, Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексу України, інших 
нормативних актів висвітлити: 

З.XIV.03.02.01 особливості провадження у справах на підставі угод; 
З.XIV.03.02.02 особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх; 
З.XIV.03.02.03 міжнародно-правова допомога в кримінальних справах. 

 



 

 

СИСТЕМА МОДУЛІВ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

ЗА ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» 
 

Шифри умінь та 
змістових 
модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

Нормативні навчальні дисципліни 
1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XV.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 

правозастосовної практики розкрити наступні питання: 
З.XV.01.01.01 нормативно-правові засади адміністрування податків і зборів; 
З.XV.01.01.02 особливості організації роботи податкових органів з обліку 

платників податків; 
З.XV.01.01.03 поняття та правова природа інформаційно-аналітичної роботи 

органів державної податкової служби України/ 
З.XV.01.02 - на основі аналізу Конституції України, Бюджетного Кодексу 

України, Податкового Кодексу України, інших фінансово-
правових нормативних актів висвітлити  наступні питання: 

З.XV.01.02.01 особливості адміністрування непрямих та прямих податків; 
З.XV.01.02.02 процесуальні особливості контрольних та соціальних технологій 

податкових органів; 
З.XV.01.02.03 відповідальность платників податків за порушення податкового 

законодавства. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XV.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 
правозастосовної практики розкрити наступні питання: 

З.XV.02.01.01 становлення та розвиток валютного права України; 
З.XV.02.01.02 особливості механізму публічно-правового регулювання валютних 

відносин в Україні; 
З.XV.02.01.03 методологічні основи побудови і функціонування валютної системи; 
З.XV.02.01.04 правова природа валютних операцій. 

З.XV.02.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XV.02.02.01 поняття та правова природа валютного контролю; 
З.XV.02.02.02 правова організація валютного контролю; 
З.XV.02.02.03 поняття та правова природа відповідальності за порушення 

валютного законодавства. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XV.03.01 - на основі нормативних актів та правозастосовної 
адміністративно-правової практики розкрити наступні питання: 

З.XV.03.01.01 поняття адміністративної відповідальності; 
З.XV.03.01.02 історія розвитку законодавства про адміністративну 

відповідальність; 
З.XV.03.01.03 ознаки адміністративного проступку; 
З.XV.03.01.04 відмежування адміністративних проступків від злочинів та 

дисциплінарних проступків; 
З.XV.03.01.05 поняття складу адміністративного проступку; 
З.XV.03.01.06 види складів адміністративних проступків; 
З.XV.03.01.07 поняття та нормативне регулювання адміністративних стягнень; 



 

 

види адміністративних стягнень. 
З.XV.03.02 - на основі нормативних актів та правозастосовної 

адміністративно-правової практики розкрити наступні питання: 
З.XV.03.02.01 загальна характеристика провадження  в справах про адміністративні 

правопорушення; 
З.XV.03.02.02 взаємодія провадження в справах про адміністративні 

правопорушення з цивільним і кримінальним процесом; 
З.XV.03.02.03 принципи провадження в справах про адміністративні 

правопорушення; 
З.XV.03.02.04 види суб’єктів провадження в справах про адміністративні 

правопорушення; 
З.XV.03.02.05 види стадій провадження в справах про адміністративні 

правопорушення; 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XV.04.01 - на основі відповідних конституційно-правових доктрин, 
правозастосовної конституційної практики розкрити такі 
питання: 

З.XV.04.01.01 становлення і сутність юридичної доктрини; 
З.XV.04.01.02 способи реалізації юридичної доктрини; 
З.XV.04.01.03 конституційна доктрина: основні соціальні та правові 

характеристики; 
З.XV.04.01.04 джерела конституційної доктрини; 
З.XV.04.01.05 доктрина та динаміка конституційно-правового розвитку України. 

З.XV.04.02 - на основі аналізу сучасних джерел науки конституційного 
права охарактеризувати наступні питання: 

З.XV.04.02.01 особливості реалізації конституції в умовах глобалізації; 
З.XV.04.02.02 реалізація Конституції України в контексті становлення 

громадянського суспільства; 
З.XV.04.02.03 форма правління та територіальна організація влади: сучасне 

конституційно-правове регулювання; 
З.XV.04.02.04 особливості становлення та реалізації доктрина народного 

суверенітету; 
З.XV.04.02.05 основоположні властивості розподілу влад як політико-правової 

теорії і конституційного принципу; 
З.XV.04.02.06 поняття та природа сучасної доктрини прав людини. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XV.05.01 - на основі законів України, указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, 
постанов Правління Національного Банку України, рішень 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку), 
розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України розкрити наступні питання: 

З.XV.05.01.01 місце ринку цінних паперів у фінансовій системі; 
З.XV.05.01.02 сутність та особливості функціонування ринку цінних паперів; 
З.XV.05.01.03 потребу в публічно-правовому регулюванні ринку цінних паперів з 

урахуванням специфіки економічного і соціального розвитку України; 
З.XV.05.01.04 повноваження органів публічної влади, які здійснюють правове 

регулювання ринку цінних паперів; 
З.XV.05.01.05 особливості правового регулювання емісії та обігу різних видів цінних 

паперів. 



 

 

З.XV.05.02 - на основі законів України, указів Президента України, 
постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, 
постанов Правління Національного Банку України, рішень 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку), 
розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України охарактеризувати наступні питання: 

З.XV.05.02.01 суб’єктів (учасників) ринку цінних паперів; 
З.XV.05.02.02 інфраструктуру ринку цінних паперів та особливості діяльності його 

учасників; 
З.XV.05.02.03 правове забезпечення діяльності фондової біржі та правове 

забезпечення функціонування позабіржового ринку цінних паперів; 
З.XV.05.02.04 особливості правового регулювання розкриття інформації на ринку 

цінних паперів; 
З.XV.05.02.05 правові підстави здійснення контроль з боку органів публічної влади 

за емісією та обігом цінних паперів в Україні. 
2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 В умовах виробничої або побутової діяльності: 
З.XVI.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, чинних нормативно-

правових актів та правозастосовчої практики розкрити наступні 
питання: 

З.XVI.01.01.01 поняття, зміст та види суб’єкта злочину; 
З.XVI.01.01.02 спеціальний суб’єкт злочину; 
З.XVI.01.01.03 осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. 

З.XVI.01.02 - на основі аналізу Конституції України, Кримінального кодексу 
України, постанов Пленуму Верховного Суду України 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XVI.01.02.01 обмежена осудність як ознака суб’єкта злочину; 
З.XVI.01.02.02 встановлення неосудності - відсутність складу злочину; 
З.XVI.01.02.03 значення спеціальних експертних досліджень для встановлення 

суб’єкта злочину. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XVI.02.01 - на основі апробованих теоретичних розробок, аналізу 
Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального 
кодексу України, інструкцій та методичних рекомендацій 
розкрити наступні питання: 

З.XVІ.02.01.01 поняття комп’ютерних злочинів та їх криміналістична класифікація; 
З.XVІ.02.01.02 способи використання комп’ютерних технологій у злочинній 

діяльності; 
З.XVІ.02.01.03 поняття та криміналістична класифікація слідів комп’ютерних 

злочинів, особливості механізму їх слідоутворення; 
З.XVІ.02.01.04 особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні 

комп’ютерних злочинів. 
З.XVІ.02.02 - на основі апробованих теоретичних розробок, експертних 

методик аналізу Кримінального кодексу України, 
Кримінального процесуального кодексу України, інструкцій та 
методичних рекомендацій розкрити наступні питання: 

З.XVІ.02.02.01 порядок призначення та проведення судової комп’ютерно-технічної  
 експертизи; 

З.XVІ.02.02.02 предмет та завдання судової комп’ютерно-технічної експертизи; 
З.XVІ.02.02.03 особливості дослідження цифрових носіїв інформації; 



 

 

З.XVІ.02.02.04 використання спеціальних знань при розслідуванні комп’ютерних 
злочинів; 

З.XVІ.02.02.05 участь спеціаліста в окремих слідчих діях. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XVI.03.01 - на основі відповідних кримінально-правових актів та 
правозастосовної практики розкрити наступні питання: 

З.XVІ.03.01.01 поняття кримінально-правової кваліфікації та її значення; 
З.XVІ.03.01.02 підстави кримінально-правової кваліфікації; 
З.XVІ.03.01.03 наукові основи та значення правильної кваліфікації транспортних 

злочинів; 
З.XVІ.03.01.04 проблеми визначення предмету та кваліфікації наслідків у 

транспортних злочинах. 
З.XVІ.03.02 - на основі аналізу матеріалів наукових досліджень, концепцій, 

чинних кримінально-правових актів та правозастосовної 
практики охарактеризувати наступні питання: 

З.XVІ.03.02.01 проблеми кваліфікації злочинів, які вчиняються на залізничному, 
водному чи повітряному транспорті; 

З.XVІ.03.02.02 проблеми кваліфікації злочинів, які вчиняються на автомобільному і 
міському електротранспорті; 

З.XVІ.03.02.03 проблеми кваліфікації злочинів, що виражаються в порушенні 
чинних на транспорті правил та в пошкодженні магістральних 
трубопроводів; 

З.XVІ.03.02.04 проблеми практики застосування норм, що встановлюють 
відповідальність  за злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XVI.04.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативно-правових 

актів та правозастосовної кримінально-правової практики 
розкрити наступні питання: 

З.XVІ.04.01.01 поняття та наукові основи кваліфікації службових злочинів; 
З.XVІ.04.01.02 зловживання владою або службовим становищем; 
З.XVІ.04.01.03 перевищення влади або службових повноважень; 
З.XVІ.04.01.04 службове підроблення; 
З.XVІ.04.01.05 службова недбалість; 
З.XVІ.04.01.06 одержання хабара; 
З.XVІ.04.01.07 незаконне збагачення; 
З.XVІ.04.01.08 провокація хабара або комерційного підкупу. 

З.XVІ.04.02 - на основі аналізу матеріалів наукових досліджень, концепцій, 
чинних кримінально-правових актів та правозастосовної 
практики охарактеризувати наступні питання: 

З.XVІ.04.02.01 зловживання повноваженнями чи їх перевищення службовою 
особою юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми; 

З.XVІ.04.02.02 комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми; 

З.XVІ.04.02.03 пропозиція або давання хабара; 
З.XVІ.04.02.04 зловживання впливом; 
З.XVІ.04.02.05 зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги; 
З.XVІ.04.02.06 підкуп особи, яка надає публічні послуги. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 



 

 

З.XVI.05.01 - на основі аналізу віктимологічних досліджень розкрити 
наступні питання: 

З.XVI.05.01.01 історія становлення та розвитку віктимології у світі та Україні; 
З.XVI.05.01.02 поняття віктимології як науки, об’єкт і предмет віктимології; 
З.XVI.05.01.03 завдання та функції віктимології; 
З.XVI.05.01.03 погляди на місце віктимології в системі інших наук, зв’язок 

віктимології з кримінологією. 
З.XVI.05.02 - на основі аналізу проведених віктимологічних досліджень та 

комплексної оцінки їх результатів висвітлити: 
З.XVI.05.02.01 поняття потерпілого (жертви) від злочину; 
З.XVI.05.02.02 поняття віктимності, віктимізації та їх основні характеристики; 
З.XVI.05.02.03 поняття віктимологічної детермінації; 
З.XVI.05.02.04 прогнозування віктимної поведінки. 
З.XVI.05.03. - на основі аналізу правозастосовної практики 

висвітлити віктимологічний аналіз деяких видів злочинів: 
З.XVI.05.03.01 віктимологічний аналіз злочинів проти особи; 
З.XVI.05.03.02 віктимологічний аналіз корисливих злочинів (злочинів проти 

власності); 
З.XVI.05.03.03 віктимологічний аналіз злочинів пов’язаних із наркотиками. 

3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XVIІ.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, історичних джерел, 
філософських концепцій розкрити наступні питання: 

З.XVIІ.01.01.01 походження юридичної особи, її поняття та сутність; 
З.XVIІ.01.01.02 розвиток інституту юридичної особи в період античності і 

середньовіччя; 
З.XVIІ.01.01.03 теоретико-правові аспекти сутності юридичної особи; 
З.XVIІ.01.01.04 розвиток доктрини юридичної особи правознавцями в радянський і 

пострадянський періоди. 
З.XVІI.01.02 - на основі аналізу Конституції України, Цивільного кодексу 

України, Господарського кодексу України, законодавства 
Європейського Союзу, спеціальних законів України 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XVIІ.01.02.01 види юридичних осіб в Європейському континентальному праві; 
З.XVIІ.01.02.02 систему юридичних осіб в цивільному праві України та напрямки її 

розвитку та вдосконалення; 
З.XVIІ.01.02.03 унітарні і корпоративні юридичні особи; 
З.XVIІ.01.02.04 організаційно-правові форми корпоративних товариств; 
З.XVIІ.01.02.05 організаційно-правові форми непідприємницьких юридичних осіб 

приватного права. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XVIІ.02.01 - на основі історичних джерел та Цивільного кодексу України 
з’ясувати: 

З.XVIІ.02.01.01 основні причини появи страхування; 
З.XVIІ.02.01.02 зміст основних принципів страхового права: максимальної 

сумлінності, свободи вибору, реального відшкодування збитків, 
франшизи, страхового інтересу, страхового ризику; 

З.XVIІ.02.01.03 механізм дії страхування як одного із найефективніших способів 
захисту майнових прав та інтересів фізичних і юридичних осіб; 

З.XVIІ.02.01.04 правовий статус учасників страхових правовідносин: страховика, 
страхувальника, застрахованої особи, вигодонабувача та страхових 



 

 

посередників (страхового агента та страхового (перестрахового) 
брокера); 

З.XVIІ.02.01.05 особливості порядку укладення, зміни, виконання, припинення та 
визнання недійсним договору страхування. 

З.XVІI.02.02 - на основі аналізу норм Закону України «Про страхування» 
вивчити: 

З.XVIІ.02.02.01 види особистого страхування: страхування життя, страхування від 
нещасних випадків, медичне страхування; 

З.XVIІ.02.02.02 предмет та механізм дії майнового страхування; 
З.XVIІ.02.02.03 особливості реалізації в Україні механізму страхування цивільної 

відповідальності; 
З.XVIІ.02.02.04 порядок страхування одного предмета за одним договором 

страхування кількома страховиками одночасно (співстрахування) та 
порядок передання ризику виконання частини або всіх зобов’язань 
страховика іншому страховикові (перестрахування). 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XVIІ.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 

висвітлити: 
З.XVIІ.03.01.01 договірне регулювання як вид правового регулювання трудових 

відносин; 
З.XVIІ.03.01.02 поняття договірного регулювання; 
З.XVIІ.03.01.03 види договірного регулювання трудових відносин. 

З.XVІI.03.02 - на основі аналізу КЗпП України, законів та інших нормативно-
правових актів розкрити: 

З.XVIІ.03.02.01 колективно-договірне регулювання трудових відносин; 
З.XVIІ.03.02.02 юридичну природу колективного договору (угоди); 
З.XVIІ.03.02.03 єдність державного і договірного у змісті колективного договору 

(угоди); 
З.XVIІ.03.02.04 індивідуально-договірне регулювання трудових відносин; 
З.XVIІ.03.02.05 трудовий договір як трудове правовідношення; 
З.XVIІ.03.02.06 трудовий договір як юридичний факт; 
З.XVIІ.03.02.07 трудовий договір як джерело трудового права. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XVIІ.04.01 - на основі аналізу Конституції України, законів України, інших 

нормативно-правових актів висвітлити: 
З.XVIІ.04.01.01 cтруктуру пенсійної системи України; 
З.XVIІ.04.01.02 cтраховий стаж у пенсійному забезпеченні; 
З.XVIІ.04.01.03 пенсійне забезпечення у системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування; 
З.XVIІ.04.01.04 пенсійні виплати у накопичувальній системі пенсійного страхування; 
З.XVIІ.04.01.05 систему недержавного пенсійного забезпечення; 
З.XVIІ.04.01.06 пенсійне забезпечення працівників органів державної влади та 

управління. 
З.XVІI.04.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 

правозастосовчої практики охарактеризувати: 
З.XVIІ.04.02.01 пенсійне забезпечення працівників правоохоронних органів, осіб, 

звільнених з військової служби та деяких інших осіб; 
З.XVIІ.04.02.02 пенсійне забезпечення працівників окремих галузей виробництва, 

транспорту; 
З.XVIІ.04.02.03 пенсійне забезпечення працівників невиробничої сфери; 
З.XVIІ.04.02.04 пенсійне забезпечення окремих соціальних категорій громадян, що 



 

 

мають спеціальний правовий статус. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XVIІ.05.01 - на основі нормативних актів та правозастосовної практики 
висвітлити наступні питання: 

З.XVIІ.05.01.01 доктринальні підходи до розуміння поняття права власності та його 
змісту; 

З.XVIІ.05.01.02 класифікація підстав набуття права власності; 
З.XVIІ.05.01.03 характеристика підстав припинення права власності за 

законодавством України; 
З.XVIІ.05.01.04 законодавче регулювання спільної власності; 
З.XVIІ.05.01.05 загальні засади захисту права власності; 
З.XVIІ.05.01.06 основні положення щодо реєстрації права власності. 

З.XVІI.05.02 - відповідно до положень Цивільного кодексу України, основних 
законодавчих актів, що стосуються права власності, 
охарактеризувати: 

З.XVIІ.05.02.01 характеристика окремих видів права власності; 
З.XVIІ.05.02.02 основні положення щодо прав на чужі речі; 
З.XVIІ.05.02.03 особливості правового регулювання права користування чужим 

майном (сервітуту); 
З.XVIІ.05.02.04 загальна характеристика емфітевзису та суперфіцію. 

4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XVІІІ.01.01 - на основі правових доктрин, нормативних актів та правозастосовної  
правової практики розкрити наступні питання: 

З.XVІІІ.01.01.01 поняття третейського порядку вирішення спорів; 
З.XVІІІ.01.01.02 джерела правового регулювання міжнародного комерційного 

арбітражу; 
З.XVІІІ.01.01.03 поняття та сутність арбітражної угоди; 
З.XVІІІ.01.01.04 компетенцію міжнародного комерційного арбітражу; 
З.XVІІІ.01.01.05 процедуру відводу державного суду з непідсудності; 
З.XVІІІ.01.01.06 процедуру відводу третейського суду з непідсудності. 

З.XVІІІ.01.02 - на основі аналізу міжнародно-правових та національно-правових 
актів та правозастосовної практики охарактеризувати наступні 
питання: 

З.XVІІІ.01.02.01 порядок розгляду спорів міжнародним комерційним арбітражем; 
З.XVІІІ.01.02.02 порядок ухвалення та скасування арбітражного рішення; 
З.XVІІІ.01.02.03 визнання та виконання арбітражного рішення; 
З.XVІІІ.01.02.04 сферу застосування Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ; 
З.XVІІІ.01.02.05 сферу застосування Конвенції про позовну давність у міжнародній 

купівлі-продажу товарів. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XVІІІ.02.01 - на основі відповідних правових теорій, нормативних джерел та 
міжнародно-правової практики розкрити наступні питання: 

З.XVІІІ.02.01.01 засади та історію розвитку  міжнародного судочинства; 
З.XVІІІ.02.01.02 правовий статус Міжнародного суду ООН; 
З.XVІІІ.02.01.03 правовий статус Нюрнбергського та Токійського військових 

трибуналів; 
З.XVІІІ.02.01.04 статус Міжнародного військового трибуналу для колишньої 

Югославії та Руанди. 
З.XVІІІ.02.02 - на основі аналізу їхніх статутних документів та 

правозастосовної практики розкрити: 



 

 

З.XVІІІ.02.02.01 правову основу діяльності Міжнародного кримінального суду; 
З.XVІІІ.02.02.02 правовий статус Європейського суду з прав людини; 
З.XVІІІ.02.02.03 правову природу Суду європейських співтовариств; 
З.XVІІІ.02.02.04 міжнародно-правовий статус Економічного суду СНД. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XVІІІ.03.01 - на основі міжнародних нормативних актів, українського 

законодавства та відповідних наукових доктрин розкрити 
наступні питання: 

З.XVІІІ.03.01.01 формування європейського права навколишнього середовища та 
його місце у системі європейського права; 

З.XVІІІ.03.01.02 джерела європейського права навколишнього середовища; 
З.XVІІІ.03.01.03 принципи європейського права навколишнього середовища; 
З.XVІІІ.03.01.04 роль інституційного механізму Європейського Союзу у розвитку та 

застосуванні європейського права навколишнього середовища. 
З.XVІІІ.03.02 - на основі міжнародних нормативних актів, українського 

законодавства та відповідних наукових доктрин розкрити 
наступні питання: 

З.XVІІІ.03.02.01 правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в рамках 
ЄС; 

З.XVІІІ.03.02.02 збереження та охорона біологічного різноманіття у європейському 
праві навколишнього середовища; 

З.XVІІІ.03.02.03 правове регулювання поводження з відходами у рамках ЄС; 
З.XVІІІ.03.02.04 правові аспекти співпраці України і Європейського Союзу у сфері 

охорони навколишнього середовища. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XVІІІ.04.01 - на основі міжнародних нормативних актів, українського 
законодавства та відповідних наукових доктрин розкрити 
наступні питання: 

З.XVІІІ.04.01.01 зародження ідей і концепцій Єдиної Європи; 
З.XVІІІ.04.01.02 передумови та етапи розвитку європейською інтеграції; 
З.XVІІІ.04.01.03 зародження та етапи розвитку євроінтеграції України; 
З.XVІІІ.04.01.04 Євроатлантична інтеграція України. 

З.XVІІІ.04.02 - на основі аналізу міжнародних нормативних актів, 
українського законодавства та відповідних наукових доктрин 
розкрити наступні питання: 

З.XVІІІ.04.02.01 правові засади адаптації законодавства України до законодавства 
ЄС; 

З.XVІІІ.04.02.02 інституційний механізм адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС; 

З.XVІІІ.04.02.03 кадрове, інформаційне, нормативне та фінансове забезпечення 
адаптації права України до права ЄС; 

З.XVІІІ.04.02.04 Україна та Болонський процес. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XVІІІ.05.01 - на основі правових доктрин,  міжнародно-правових норм та 
міжнародно-правової практики розкриті такі питання: 

З.XVІІІ.05.01.01 сучасні доктрини міжнародного права про дефініцію поняття 
"національна меншина"; 

З.XVІІІ.05.01.02 універсальні та європейські регіональні міжнародно-правові джерела 
про загальні і спеціальні права меншин; 

З.XVІІІ.05.01.03 колективні права меншин у міжнародному праві. 
З.XVІІІ.05.02 - на основі аналізу чинних міжнародно-правових актів та 



 

 

правозастосовної практики охарактеризувати наступні питання: 
З.XVІІІ.05.02.01 основні напрямки діяльності Постійної палати міжнародного 

правосуддя та Комітету ООН з прав людини у галузі захисту прав 
нацменшин; 

З.XVІІІ.05.02.02 правий захист нацменшин у рамках ОБСЄ; 
З.XVІІІ.05.02.03 правовий статус нацменшин в Україні та його відповідність чинним 

міжнародно-правовим стандартам. 
5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XIX.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативно-правових 

актів та правозастосовної судової практики розкрити наступні 
питання: 

З.XIX.01.01.01 представництво в цивільному процесі: поняття, сутність та значення; 
З.XIX.01.01.02 процесуально – правове становище представника в порушенні справ 

у суді першої інстанції; 
З.XIX.01.01.03 процесуально – правове становище судового представника по 

перевірці законності та обґрунтованості судових рішень та ухвал; 
З.XIX.01.01.04 повноваження представника в суді касаційної інстанції; 
З.XIX.01.01.05 додаткові гарантії захисту прав особи в цивільному процесі. 

З.XIX.01.02 - на основі аналізу зародження та становлення інституту 
судового представництва в різних правових системах світу 
висвітлити наступні питання: 

З.XIX.01.02.01 зародження та становлення інституту судового представництва в 
різних правових системах світу; 

З.XIX.01.02.02 суд та судовий процес в Древній Греції; 
З.XIX.01.02.03 представництво в Афінах; 
З.XIX.01.02.04 представництво адвоката в цивільному процесі Англії та 

англосаксонської системи права; 
З.XIX.01.02.05 адвокатура Франції на сучасному етапі; 
З.XIX.01.02.06 представництво в цивільному процесі США XVIII – XX ст. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XIX.02.01 - на основі існуючих правових доктрин, нормативно-правових 

актів та правозастосовної діяльності державної виконавчої 
служби України, проаналізувати наступні питання: 

З.XIX.02.01.01 історико-порівняльна характеристика становлення і розвитку 
виконавчого провадження; 

З.XIX.02.01.02 існуючі концепції поняття виконавчого процесу; 
З.XIX.02.01.03 основних учасників виконавчого процесу та види виконавчих 

документів. 
З.XIX.02.02 - на основі аналізу Конституції України, Законів України «Про 

виконавчу службу» і «Про виконавче провадження», практичної 
діяльності державної виконавчої служби України розкрити 
наступні питання: 

З.XIX.02.02.01 порядок відкриття і проведення виконавчого провадження; 
З.XIX.02.02.02 підстав ускладнення та закриття виконавчого провадження; 
З.XIX.02.02.03 особливостей примусового виконання судових рішень пов’язаних з 

примусовим стягненням заборгованості у боржника. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XIX.03.01 - на основі дослідження сучасних наукових поглядів щодо 
культури мовлення та мовленнєвої комунікації учасників 
цивільного процесу (судова риторика) розкрити наступні 



 

 

питання: 
З.XIX.03.01.01 риторика як елемент культури. Загальна характеристика класичної та 

судової риторики; 
З.XIX.03.01.02 культура мовлення та її роль у здійсненні правосуддя. 

Характеристика основних критеріїв якості мовлення в цивільному 
судочинстві; 

З.XIX.03.01.03 види і роди красномовства . Риторика і стиль; 
З.XIX.03.01.04 класична риторика та її розділи. Робота над промовою, твором; 
З.XIX.03.01.05 культура діалогу та полеміки. 

З.XIX.03.02 - на основі аналізу норм Цивільного процесуального кодексу 
України, процесуального законодавства Укрвїни розкрити роль 
та місце судової промови у Цивільному судочинстві та 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XIX.03.02.01 методика та етапи підготовки судової промови; 
З.XIX.03.02.02 елементи художності та літературні прийоми в мові оратора. Стиль 

ораторського твору, ораторської промови; 
З.XIX.03.02.03 тип і форма промови; 
З.XIX.03.02.04 зовнішня культура оратора; 
З.XIX.03.02.05 роль та значення судової промови в ухваленні  законного та 

обґрунтованого рішення суду. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XIX.04.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 
правозастосовної практики розкрити наступні питання: 

З.XIX.04.01.01 загальна характеристика провадження у справах про адміністративні 
правопорушення; 

З.XIX.04.01.02 суб’єкти адміністративно-деліктного провадження; 
З.XIX.04.01.03 докази та доказування в справах про адміністративні 

правопорушення; 
З.XIX.04.01.04 заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 
З.XIX.04.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів, 

узагальнення правозастосовної практики та з врахуванням 
наукових поглядів провідних вчених охарактеризувати етапи 
розгляду справ про адміністративні правопорушення: 

З.XIX.04.02.01 порушення та розслідування справи; 
З.XIX.04.02.02 розгляд справи, винесення, перегляд та виконання постанови; 
З.XIX.04.02.03 етапи судового розгляду як однієї зі стадій провадження у справах 

про адміністративні правопорушення. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XIX.05.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 
судової практики розкрити наступні питання: 

З.XIX.05.01.01 історія розвитку інституту перегляду судових рішень (постанов, 
ухвал, вироків) у вітчизняному судочинстві; 

З.XIX.05.01.02 зміст та значення інституту оскарження судових рішень (постанов, 
ухвал, вироків) у вітчизняному судочинстві; 

З.XIX.05.01.03 особливості перегляду судових рішень (постанов, ухвал, вироків) у 
різних державах світу. 

З.XIX.05.02 - на основі аналізу Конституції України, Кримінального 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства 



 

 

України, інших нормативних актів та судової практики 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XIX.05.02.01 апеляційне оскарження судових рішень (постанов, ухвал, вироків) у 
різних галузях права України; 

З.XIX.05.02.02 касаційне оскарження судових рішень (постанов, ухвал, вироків) у 
різних галузях права України; 

З.XIX.05.02.03 оскарження судових рішень (постанов, ухвал, вироків) у зв'язку з 
винятковими обставинами у різних галузях права України; 

З.XIX.05.02.03 оскарження судових рішень (постанов, ухвал, вироків) у зв'язку з 
нововиявленими обставинами у різних галузях права України. 

Вибіркові навчальні дисципліни 
1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХ.01.01 - на основі відповідних фінансово-правових доктрин, Конституції 

України, Бюджетного кодексу України, фінансово-правових 
нормативних актів та правозастосовної фінансово-правової 
практики висвітлюються наступні питання: 

З.XХ.01.01.01 теоретико-правові проблеми поняття розпорядника бюджетних 
коштів; 

З.XХ.01.01.02 інститут розпорядників бюджетних коштів в системі фінансового 
права; 

З.XХ.01.01.03 теоретичні засади правового статусу розпорядників бюджетних 
коштів; 

З.XХ.01.01.04 елементи правового статусу розпорядників бюджетних коштів. 
З.XХ.01.02 - на основі аналізу Бюджетного кодексу України, інших актів 

бюджетного законодавства розкрити такі питання: 
З.XХ.01.02.01 правове регулювання статусу головних розпорядників бюджетних 

коштів; 
З.XХ.01.02.02 правове регулювання статусу нижчестоящих розпорядників 

бюджетних коштів; 
З.XХ.01.02.03 правове регулювання одержувачів бюджетних коштів; 
З.XХ.01.02.04 підстави бюджетно-правової відповідальності розпорядників 

бюджетних коштів; 
З.XХ.01.02.05 порядок застосування до розпорядників бюджетних коштів заходів 

бюджетно-правової відповідальності. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XХ.02.01 - на основі відповідних теоретичних положень та 
правозастосовної митно-правової практики розкрити наступні 
питання: 

З.XХ.02.01.01 еволюція наукових поглядів та теоретичних положень на предмет 
правового регулювання митного права; 

З.XХ.02.01.02 протекціонізм та лібералізація як основні форми митної політики 
держави; 

З.XХ.02.01.03 тарифні та нетарифні методи як основні інструменти митної 
політики держави; 

З.XХ.02.01.04 сутнісні та якісні критерії митно-правових відносин; 
З.XХ.02.01.05 суб’єкт митно-правових відносин як учасник зовнішньої та 

внутрішньої митної політики держави. 
З.XХ.02.02 на основі аналізу Конституції України, Митного кодексу 

України, інших митно-правових нормативних актів 
охарактеризувати наступні питання: 



 

 

З.XХ.02.02.01 поняття та природу інституту митного оформлення та його 
властивості; 

З.XХ.02.02.02 суть та зміст митного декларування; 
З.XХ.02.02.03 поняття та природу інституту митного режиму та його властивості; 
З.XХ.02.02.04 основоположні якості заходів митно-нетарифного регулювання; 
З.XХ.02.02.05 квотування, ліцензування та сертифікація як основоположні напрями 

митно-нетарифного регулювання. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XХ.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 
правозастосовної практики  розкрити наступні питання: 

З.XХ.03.01.01 принципи,  моделі та видим державної служби, інституційне 
забезпечення управління державною службою в Україні; 

З.XХ.03.01.02 правове забезпечення державної служби в Україні; 
З.XХ.03.01.03 поняття та правовий статус державної служби, класифікація посад 

державної служби, проходження державної служби. 
З.XХ.03.02 - на основі аналізу Конституції України, ЗУ «Про державну 

службу», ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», інших 
нормативно-правових актів висвітлити: 

З.XХ.03.02.01 поняття службова кар»єра і етика державної служби, матеріальне та 
соціально-поблутове забезпечення державної служби; 

З.XХ.03.02.02 питання відповідальності за порушення законодавства про державну 
службу, основні засади запобігання та протидії корупції на основі 
діючого законодавства; 

З.XХ.03.02.03 проблеми  адміністративної реформи та перспектив розвитку 
державної служби в Україні. 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXI.01.01 - на основі апробованих теоретичних розробок, інструкцій та 
методичних рекомендацій розкрити наступні питання: 

З.XXІ.01.01.01 сучасний стан судової психіатрії; 
З.XXІ.01.01.02 особливості застосування стаціонарної судово-психіатричної 

експертизи; 
З.XXІ.01.01.03 правила та порядок призначення примусових мір медичного 

характеру; 
З.XXІ.01.01.04 осудність та неосудність: юридичний та медичний критерій; 
З.XXІ.01.01.05 деякі аспекти судово-психіатричної експертизи засуджених; 
З.XXІ.01.01.06 особливості проведення судово-психіатричної експертизи свідків та 

потерпілих. 
З.XXІ.01.02 - на основі аналізу проведених судово-психіатричних досліджень 

та комплексної оцінки їх результатів висвітлити: 
З.XXІ.01.02.01 визначення поняття психічного захворювання; 
З.XXІ.01.02.02 шизофренія: судово-психіатрична оцінка; 
З.XXІ.01.02.03 особливості проведення судово-психіатричної експертизи при 

епілепсії; 
З.XXІ.01.02.04 поняття виключних станів; 
З.XXІ.01.02.05 алкоголізм та наркоманія як психічні захворювання; 
З.XXІ.01.01.06 судово-психіатрична оцінка симуляції психічних захворювань. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXI.02.01 - на  основі   концептуальних   розробок  та  теоретичних  вчень  

про  жертву злочину,   а  також   правових   доктрин   стосовно  
прав  людини  розкрити наступні питання: 



 

 

З.XXI.02.01.01 витоки та тенденції розвитку криміналістичного вчення про жертву 
злочину; 

З.XXI.02.01.02 поняття, предмет,функції та структура криміналістичного вчення про 
жертву злочину; 

З.XXI.02.01.03 правові основи криміналістичного вчення про жертву злочину; 
З.XXI.02.01.04 взаємозв’язок злочинця з потерпілим. 

З.XXI.02.02 - на основі  теоретичних   розробок  та  методичних  
рекомендацій  розкрити наступні питання: 

З.XXI.02.02.01 психічний   стан   та   його   вплив   на   особистість   і   формування   
показань потерпілого; 

З.XXI.02.02.02 особливості формування показів потерпілого на різних етапах 
розслідування; 

З.XXI.02.02.03 специфіка діяльності слідчого щодо подолання впливу, який 
здійснюється по відношенню до потерпілого; 

З.XXI.02.02.04 тактика допиту потерпілих. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XХI.03.01 - на основі криміналістичних теоретичних положень, 
нормативних актів та технічних рекомендацій розкриті такі 
питання: 

З.XХІ.03.01.01 історичний аспект застосування науково-технічних засобів в 
правоохоронній діяльності; 

З.XХІ.03.01.02 загальні наукові, процесуальні та тактичні основи застосування НТЗ 
на сучасному етапі в Україні та світі; 

З.XХІ.03.01.03 методи та тактичні прийоми застосування НТЗ; 
З.XХІ.03.01.04 класифікація та характеристики науково-технічних засобів, за 

різними критеріями; 
З.XХІ.03.01.05 суб’єкти  застосування НТЗ та їх процесуальний статус; 
З.XХІ.03.01.06 групи НТЗ. Набори НТЗ – універсальні та спеціалізовані; 
З.XХІ.03.01.07 порядок оформлення застосування НТЗ; 
З.XХІ.03.01.08 техніка слідчого: Фотографування під час слідчих дій; 
З.XХІ.03.01.09 техніка слідчого: Відеозапис під час слідчих дій; 
З.XХІ.03.01.10 техніка слідчого: Виготовлення графічних зображень під час слідчих 

дій. 
З.XХІ.03.02 - «Техніка оперативного працівника» та «Техніка експерта», що 

передбачає висвітлення технічних можливостей проведення  
елементарних оперативно-розшукових заходів  та експертних 
досліджень, що проводяться в ході розслідування кримінальних 
справ. Що висвітлюється в таких питаннях: 

З.XХІ.03.02.01 поняття спеціальної техніки; 
З.XХІ.03.02.02 правові підстави застосування спеціальної техніки в діяльності 

органів внутрішніх справ; 3. класифікація та характеристика 
спецзасобів; 

З.XХІ.03.02.03 методи лабораторних досліджень та НТЗ, що забезпечують їх 
проведення; 

З.XХІ.03.02.04 основні напрями лабораторних досліджень та їх НТЗ; 
З.XХІ.03.02.05 НТЗ біологічних, хімічних, фізичних та фізико-хімічних досліджень. 

3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXIІ.01.01 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 
правозастосовчої практики розкрити: 

З.XXIІ.01.01.01 поняття корпоративного права в структурі права; 



 

 

З.XXIІ.01.01.02 форми корпоративного права; 
З.XXIІ.01.01.03 види корпоративної нормотворчості; 
З.XXIІ.01.01.04 поняття господарського товариства та види корпоративних  

об’єднань; 
З.XXIІ.01.01.05 управління капіталом в корпораціях. 

З.XXІI.01.02 - на основі міжнародно-правових актів, Конституції України, 
законів України та інших нормативно-правових актів 
висвітлити наступні питання: 

З.XXIІ.01.02.01 корпоративні права держави; 
З.XXIІ.01.02.02 корпоративні цінні папери; 
З.XXIІ.01.02.03 роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні; 
З.XXIІ.01.02.04 державно-правове регулювання корпоративної діяльності; 
З.XXIІ.01.02.05 відповідальність за порушення корпоративних норм; 
З.XXIІ.01.02.06 антикризове корпоративне управління. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXIІ.02.01 - на основі вивчення історичних джерел та положень 

цивільного законодавства України з’ясувати: 
З.XXIІ.02.01.01 поняття нерухомості за законодавством України; 
З.XXIІ.02.01.02 особливості правового режиму нерухомого майна; 
З.XXIІ.02.01.03 зміст права власності на нерухоме майно; 
З.XXIІ.02.01.04 сутність таких речових прав на нерухомість як сервітут, емфітевзис 

та суперфіцій; 
З.XXIІ.02.01.05 структуру ринку нерухомості України; 
З.XXIІ.02.01.06 правовий статус ріелторів за законодавством України. 

З.XXІI.02.02 - на основі аналізу норм Законів України «Про нотаріат», «Про 
іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень» розкрити: 

З.XXIІ.02.02.01 особливості операцій з нерухомим майном в житловій сфері; 
З.XXIІ.02.02.02 правові основи оренди нерухомого майна; 
З.XXIІ.02.02.03 зміст іпотеки за законодавством України; 
З.XXIІ.02.02.04 підстави, умови та порядок здійснення державної реєстрації прав на 

нерухоме майно. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXIІ.03.01 - на основі нормативних актів та правозастосовчої практики 
розкрити наступні питання: 

З.XXIІ.03.01.01 еволюція розвитку інституту режиму майна сім’ї; 
З.XXIІ.03.01.02 види правових режимів майна сім’ї; 
З.XXIІ.03.01.03 правове регулювання законного режиму майна сім’ї; 
З.XXIІ.03.01.04 особливості договірного майна подружжя. 

З.XXІI.03.02 - на основі аналізу чинних нормативних актів та 
правозастосовчої практики охарактеризувати та розкрити 
наступні питання: 

З.XXIІ.03.02.01 права та обов’язки подружжя по утриманню; 
З.XXIІ.03.02.02 особливості правового режиму майна членів фермерського 

господарства; 
З.XXIІ.03.02.03 поняття та природу правового режиму майна батьків та дітей. 

4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XХІІІ.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів, 
міжнародних актів. правозастосовної практики розкрити 
наступні питання: 



 

 

З.XХІІІ.01.01.01 поняття та основні принципи місцевого управління. Муніципальне 
право; 

З.XХІІІ.01.01.02 еволюція місцевого управління в країнах сучасного світу; 
З.XХІІІ.01.01.03 адміністративно-територіальний поділ та рівні місцевого управління в 

зарубіжних країнах; 
З.XХІІІ.01.01.04 місцеве державне управління та місцеве самоврядування: особливості 

співвідношення; 
З.XХІІІ.01.01.05 органи місцевого управління та їх місце в державному механізмі; 
З.XХІІІ.01.01.06 правове регулювання місцевого управління. Системи місцевого 

управління: поняття та види. 
З.XХІІІ.01.02 - на основі аналізу чинних нормативних актів України, інших актів 

органів місцевого управління, правозастосовної практики 
охарактеризувати такі питання: 

З.XХІІІ.01.02.01 британська система місцевого управління; 
З.XХІІІ.01.02.02 американська система місцевого управління; 
З.XХІІІ.01.02.03 іберійська система місцевого управління; 
З.XХІІІ.01.02.04 романська система місцевого управління; 
З.XХІІІ.01.02.05 германська система місцевого управління; 
З.XХІІІ.01.02.06 скандинавська система місцевого управління; 
З.XХІІІ.01.02.07 система місцевого управління в Україні: загальна характеристика. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХІІІ.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, міжнародно-правових 

актів висвітлити наступні питання: 
З.XХІІІ.02.01.01 історія становлення міжнародного авторського права; 
З.XХІІІ.02.01.02 поняття, принципи та функції міжнародного авторського права; 
З.XХІІІ.02.01.03 джерела правового регулювання міжнародної охорони авторських 

прав; 
З.XХІІІ.02.02 - на основі аналізу міжнародно-правових актів та міжнародно-

правової практики висвітлити наступні питання: 
З.XХІІІ.02.02.01 діяльність міжнародних установ у сфері захисту авторських прав; 
З.XХІІІ.02.02.02 правове регулювання уступки авторських прав і ліцензування; 
З.XХІІІ.02.02.03 проблеми охорони авторських прав у сфері програмування та в 

комп’ютерних мережах; 
З.XХІІІ.02.02.04 проблеми міжнародної охорони інтелектуальної власності, близької 

до авторських прав. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XХІІІ.03.01 - на основі міжнародних нормативних актів та відповідних 
наукових доктрин розкрити наступні питання: 

З.XХІІІ.03.01.01 історія зародження міжнародних норм в сфері праці; 
З.XХІІІ.03.01.02 поняття та принципи права міжнародних трудових відносин; 
З.XХІІІ.03.01.03 джерела правового регулювання міжнародних трудових відносин; 
З.XХІІІ.03.01.04 диференціація трудового права; 
З.XХІІІ.03.01.05 основні трудові права людини згідно міжнародних стандартів. 

З.XХІІІ.03.02 - на основі аналізу міжнародних нормативних актів, 
українського законодавства: 

З.XХІІІ.03.02.01 поняття та правовий статус трудящих мігрантів та членів їх сімей; 
З.XХІІІ.03.02.02 правове регулювання праці персоналу міжнародних організацій та 

способи захисту їх прав; 
З.XХІІІ.03.02.03 правове регулювання працевлаштування іноземців в Україні; 
З.XХІІІ.03.02.04 правове регулювання працевлаштування українських громадян за 

кордоном; 



 

 

З.XХІІІ.03.02.05 правове регулювання оформлення та впорядкування відносин 
трудового найму в зарубіжних країнах. 

5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXIV.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 
правозастосовної кримінально-процесуальної практики 
розкрити наступні питання: 

З.XXIV.01.01.01 загальні положення досудового розслідування. Завдання досудового 
розслідування; 

З.XXIV.01.01.02 поняття, суть і значення  дізнання та досудового слідства. Поняття 
доказів та їх класифікація; 

З.XXIV.01.01.03 органи досудового слідства. Загальна характеристика органів 
досудового слідства; 

З.XXIV.01.01.04 повноваження органів дізнання. Процесуальні рішення і дії що 
затверджуються керівником органу дізнання. 

З.XXIV.01.02 - на основі аналізу Конституції України, Кримінально-
процесуального кодексу України, інших правових нормативних 
актів висвітлити: 

З.XXIV.01.02.01 порядок провадження дізнання у кримінальних справах. Поняття, 
суть, зміст, елементи та способи кримінально-процесуального 
доказування; 

З.XXIV.01.02.02 закінчення дізнання. Форми закінчення дізнання; 
З.XXIV.01.02.03 провадження досудового слідства. Завдання досудового слідства. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXIV.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 

правозастосовної діяльності розкрити наступні питання: 
З.XXIV.02.01.01 окреме провадження: поняття, сутність і значення; 
З.XXIV.02.01.02 порушення в суді справ окремого провадження; 
З.XXIV.02.01.03 провадження у справі до судового розгляду; 
З.XXIV.02.01.04 розгляд справ окремого провадження; 
З.XXIV.02.01.05 ухвалення рішення у справах окремого провадження. 

З.XXIV.02.02 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів та 
правозастосовної діяльності розкрити наступні питання: 

З.XXIV.02.02.01 розгляд справ судом, що стосуються цивільної дієздатності фізичної 
особи; 

З.XXIV.02.02.02 розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою чи оголошення її померлою; 

З.XXIV.02.02.03 розгляд судом справ про усиновлення; 
З.XXIV.02.02.04 розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення; 
З.XXIV.02.02.05 розгляд судом справ щодо майна; 
З.XXIV.02.02.06 розгляд судом справ щодо надання медичної допомоги. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXIV.03.01 - на основі домінуючої методики визначення процесуальних 

особливостей розгляду і вирішення цивільних справ, 
нормативно-правових актів та судової практики в цивільних 
справах розкрити наступні питання: 

З.XXIV.03.01.01 характер впливу матеріальних правовідносин на особливості 
розгляду і вирішення цивільних справ; 

З.XXIV.03.01.02 співвідношення загальних та спеціальних процесуальних норм; 
З.XXIV.03.01.03 особливості окремих процесуальних інститутів, які визначають 



 

 

специфіку розгляду окремих категорій цивільних справ. 
З.XXIV.03.02 - на основі аналізу Конституції України, Цивільного 

процесуального законодавства України, норм матеріального 
права, судової практики розкрити наступні питання: 

З.XXIV.03.02.01 особливості розгляду справ позовного провадження; 
З.XXIV.03.02.02 особливості розгляду справ окремого провадження; 
З.XXIV.03.02.03 особливості розгляду справ наказного провадження. 

 



 

 

7. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ,  
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
7.1. На державну атестацію виноситься система компетенцій, що 

визначена в СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 7.03040101-2012 «Стандарт вищої 
освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика», та система блоків відповідних 
змістових модулів, що зазначена у таблиці Додатка В 

2
.
 

7.2. Вид кваліфікаційної роботи (дипломна робота) встановлюється на 
основі аналізу змісту виробничих функцій і типових задач діяльності, що 
визначені в СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 7.03040101-2012 «Стандарт вищої 
освіти Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика». 

7.3. У Додатку Г 
2 зазначено форми державної атестації.  

Додаток Г 
2 

 
НОРМАТИВНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ, 

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ОПАНУВАННЯ 
СПЕЦІАЛІСТАМИ ПРАВА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА ВІДПОВІДНИХ БЛОКІВ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 
 
1. Захист дипломної роботи по темі однієї з нормативних чи вибіркових 
дисциплін кафедри, обраної для спеціалізації. 
2. Державний іспит з дисциплін спеціалізації: 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ІХ.01 Охорона праці в галузі 
ІХ.02 Філософія права 
ІХ.03 Право ЄС 
Х.01 Актуальні проблеми конституційного права 
Х.02 Актуальні проблеми фінансового права  
Х.03 Актуальні проблеми адміністративного права 

ХV.01 Адміністрування податків  
ХV.02 Валютне право 
ХV.03 Адміністративно-деліктне право 
ХV.04 Конституційно-правова доктрина України 
ХV.05 Публічно-правове регулювання ринку цінних паперів 
ХХ.01 Теоретико-правові проблеми фінансово-правового статусу 

розпорядників бюджетних коштів  
ХХ.02 Митне право 
ХХ.03 Державна служба 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ІХ.01 Охорона праці в галузі 
ІХ.02 Філософія права 
ІХ.03 Право ЄС 
ХІ.01 Кримінальна психологія 
ХІ.02 Сучасні проблеми криміналістики  
ХІ.03 Огляд місця події  

ХVІ.01 Вчення про суб’єкт злочину 
ХVІ.02 Розслідування комп’ютерних злочинів 



 

 

 

ХVІ.03 Проблеми кваліфікації транспортних злочинів 
ХVІ.04 Проблеми кваліфікації службових злочинів 
ХVІ.05 Кримінальна віктимологія 
ХХІ.01 Судова психіатрія 
ХХІ.02 Криміналістичне вчення про жертву  
ХХІ.03 Науково-технічні засоби в правоохоронній діяльності 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ІХ.01 Охорона праці в галузі 
ІХ.02 Філософія права 
ІХ.03 Право ЄС 
ХІІ.01 Актуальні проблеми цивільного права 
ХІІ.02 Актуальні проблеми трудового права 
ХІІ.03 Здійснення та захист цивільних прав 

ХVІІ.01 Теорія юридичної особи 
ХVІІ.02 Страхове право 
ХVІІ.03 Договірне регулювання трудових відносин  
ХVІІ.04 Пенсійне забезпечення 
ХVІІ.05 Правове регулювання відносин власності  
ХХІІ.01 Корпоративне право 
ХХІІ.02 Правове регулювання ринку нерухомості  
ХХІІ.03 Правовий режим майна сім’ї  

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ІХ.01 Охорона праці в галузі 
ІХ.02 Філософія права 
ІХ.03 Право ЄС 

ХІІІ.01 Порівняльне правознавство 
ХІІІ.02 Порівняльне конституційне право 
ХІІІ.03 Виборче право в зарубіжних країнах  

ХVІІІ.01 Міжнародний комерційний арбітраж 
ХVІІІ.02 Система міжнародних судових установ 
ХVІІІ.03 Європейське право навколишнього середовища 
ХVІІІ.04 Європейська інтеграція України  
ХVІІІ.05 Право національних меншин у міжнародному праві  
ХХІІІ.01 Місцеве управління в зарубіжних країнах  
ХХІІІ.02 Міжнародне авторське право 
ХХІІІ.03 Право міжнародних трудових відносин 

СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ІХ.01 Охорона праці в галузі 
ІХ.02 Філософія права 
ІХ.03 Право ЄС 

ХІV.01 Адміністративно-юрисдикційні провадження  
ХІV.02 Актуальні питання цивільного процесу України 
ХІV.03 Актуальні питання кримінального процесу України 
ХІХ.01 Представництво в цивільному процесі 
ХІХ.02 Виконавче провадження 
ХІХ.03 Судова риторика 
ХІХ.04 Адміністративно-деліктний процес 
ХІХ.05 Перегляд судових рішень 

ХХІV.01 Провадження досудового слідства в Україні 
ХХІV.02 Окреме провадження у цивільному процесі  
ХХІV.03 Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ 



 

 

7.4. Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення 
кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки встановлюються в СВО ЧНУ 
ім. Ю. Федьковича 7.03040101-2012 «Стандарт вищої освіти Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича. Засоби діагностики якості 
вищої освіти”. 

 
8. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, 

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ  
ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
8.1. Державна атестація осіб, які навчаються на юридичному факультеті, 

проводиться на підставі аналізу успішності навчання, оцінювання якості 
вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені ОКХ, та рівня 
сформованості здатностей вирішувати задачі діяльності, які можуть 
виникнути. 

8.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється в ГСВОУ_02 
“Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма 
підготовки”.   

8.3. Атестація якості підготовки спеціаліста з права щодо становлення 
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ 
здійснюється Державною екзаменаційною комісією, затвердженою 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, після виконання 
студентами у повному обсязі навчального плану. 

8.4. Атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, 
умінь і навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою, з використанням загальнодержавних методів комплексної 
діагностики  (державного екзамену та захисту дипломної роботи). 

8.5. Кваліфікацію “Юрист” присвоює Державна екзаменаційна комісія. 
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ВСТУП 
Освітньо-професійна програма (далі по тексту – «ОПП») є нормативним 

документом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, у 
якому визначається нормативний термін і зміст навчання, форми державної 
атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти і професійної 
підготовки фахівця зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр». 

Цей стандарт є складовою стандарту вищої освіти Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича і використовується під час: 

� розроблення складової стандарту вищої освіти Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича (нормативно-варіативної 
частини засобів діагностики якості вищої освіти); 

� розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 
практик; 

� визначенні змісту навчання як бази для опановування новими 
спеціальностями, кваліфікаціями;  

� визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації. 
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         Чинний від 30.08.2012 р. 

 
 

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Цей стандарт поширюється на Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича, де готують фахівців: 
освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр, 
галузі знань: 0304 «Право», 
спеціальності: 8.03040101 «Правознавство», 
освітнього рівня: повна вища освіта, 
кваліфікації: магістр права, 
з узагальненим об’єктом діяльності: діяльність у сфері права. 

 

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної 
діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами 



 

 

професійної діяльності магістра з права є: 
– діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша 

юридична діяльність, надання інших  комерційних послуг  – К. 69.10;  
– консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22; 
– проведення розслідувань - К. 80.30; 
– управління у сферах фінансової та податкової діяльності – К. 84.11; 
– діяльність у сфері юстиції та правосуддя  – К. 84.23; 
– діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки - К. 84.24; 
– діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування – К. 84.30. 
 
Фахівець за кваліфікацією магістр права згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 здатний виконувати зазначену 
професійну роботу і може займати наступні первинні посади: 

Код КП 
Код 

ЗКППТР 
Професійна назва роботи 

2310.2  Викладач вищого навчального закладу. 
2419.3  Спеціаліст-юрисконсульт. 

2421.1  
Молодший науковий співробітник (правознавство); 
науковий співробітник-консультант (правознавство). 

2421.1 23667 Науковий співробітник (правознавство). 
2421.2 20059 Адвокат. 
2421.2  Консультант науковий (правознавство). 
2421.2 24450 Прокурор. 
2421.2 24451 Прокурор-криміналіст. 
2421.2  Юрист; юрист-міжнародник. 

2423  

Експерт (органи внутрішніх справ); професіонал з 
охоронної діяльності та безпеки; слідчий (органи 
внутрішніх справ); спеціаліст-криміналіст; старший 
дізнавач з особливих доручень; старший інспектор з 
особливих доручень; старший оперуповноважений в 
особливо важливих справах; старший слідчий в особливо 
важливих справах. 

2424  

Інспектор (пенітенціарна система); оперуповноважений 
(пенітенціарна система); старший інспектор з особливих 
доручень (пенітенціарна система); старший 
оперуповноважений в особливо важливих справах 
(пенітенціарна система). 

2429 25392 Експерт. 

2429  
Інспектор праці (правовий); приватний детектив; 
судовий експерт. 

2429 24173 Нотаріус. 



 

 

2429 24176 Нотаріус державний. 
2429 24758 Радник. 
2429 24740 Слідчий. 
2429 24743 Слідчий в особливо важливих справах. 
2429 25500 Юрисконсульт. 

2442.1  
Молодший науковий співробітник (кримінологія); 
науковий співробітник-консультант (кримінологія). 

2442.1 23667 Науковий співробітник (кримінологія). 
2442.2  Кримінолог. 

 
Цей стандарт установлює: 

– професійне призначення та умови використання випускників юридичного 
факультету (спеціальність 8.03040101 “Правознавство”, освітньо-
кваліфікаційний рівень «Магістр») у вигляді  переліку первинних посад, 
виробничих функцій та типових задач діяльності; 

– освітні і кваліфікаційні вимоги до випускників Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича у вигляді переліку 
здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності; 

– вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників 
юридичного факультету; 

– відповідальність за якість освіти та професійної підготовки. 
 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти 

України: 
– ДК 003-2010 Державний класифікатор професій; 
– ДК 009-2010 Державний класифікатор видів економічної діяльності; 
– ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними 
освітньо-кваліфікаційними рівнями; 

– ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями; 

– ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти; 
– ДСВО 04-98 Освітній рівень повної вищої освіти; 
– ДСВО 05-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста; 
– ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра; 
– ДСВО 07.1-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста; 
– ДСВО 07.2-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра; 
– СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 8.03040101-2012. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика магістра з спеціальності 8.03040101 «Правознавство»; 



 

 

– Наказ МОНмолодьспорту України №1377 від 29.11.2011 р. «Про 
ліцензійні вимоги до підготовки фахівців різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах»; 

– Наказ МОНмолодьспорту України №689 від 13.06.2012 р. «Про 
затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу». 

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні 
документи:  

– Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та 
здійснення контролю за їх дотриманням, затверджений наказом МОН 
України від 10.11.2007 р. № 897 та інші діючі нормативні документи 
обов’язкового застосування. 

 
3. ВИЗНАЧЕННЯ 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що 
подані у: наказі МОН України від 10.11.2007 р. № 897 та інших відповідних 
діючих нормативних документах обов’язкового застосування. 

Змістовий модуль - система навчальних елементів, поєднаних за ознакою 
відповідності певному навчальному об’єктові. 

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною 
практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання 
- категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю 
людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, 
орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можливо 
ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь виконувати 
відповідні розумові або фізичні дії. 

Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм 
діяльності особи, основа її освіти та професійної підготовки. Фундаментальні 
знання формують здатність особи опанувати нові знання, орієнтуватися у 
проблемах, що виникають, вирішувати задачі діяльності, що прогнозуються. 
Фундаментальні знання інваріантні у відношеннях: напрями підготовки до 
певної галузі освіти, або спеціальності до напряму підготовки, або спеціалізації 
спеціальності до спеціальності. 

Кредит – інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням 
терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до 
психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, 
методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години 
навчального часу (сума годин аудиторної та самостійної роботи студента за 
тиждень). Як наведено у додатку 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про 
визнання кваліфікацій з вищої освіти у європейському регіоні, кредит - оцінена 
й кваліфікована мінімальна умовна одиниця виміру “вартості” якоїсь частини 
програми вищої освіти, виконаної студентом під час навчання. 



 

 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно 
адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи 
будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із 
визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної 
сукупності умінь і навичок. 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної 
інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта. 

Навчальний об’єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має 
самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією 
у процесі діяльності мислення. 

Навчальний план – складова стандартів вищої освіти вищих навчальних 
закладів, яка складається на основі освітньо-професійної програми та 
структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, 
перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні 
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби проведення 
підсумкового контролю. 

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) 
формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частини 
змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти. 

Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття 
вищої освіти, із видачею відповідного документа. 

Структурно-логічна схема підготовки - наукове й методичне 
обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної 
підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), поєднаних за 
ознаками приналежності їхнього змісту до спільного освітнього або 
професійного напряму. 

Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи вищої 
освіти та її складових, яка визначає здатність цієї системи задовольняти 
встановлені й передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства. 

 

4. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 
У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, 

до яких віднесено блоки змістових модулів: 
ГСЕП (01) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;  
ПНП (02) – природничо-наукової підготовки; 
ППП (03) – професійної та практичної підготовки. 
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика. 
ОПП – освітньо-професійна програма. 

 
 



 

 

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ  
ТА НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ,  

НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Й ПРАКТИКАМИ 
 

У таблиці Додатка А 
3 вказується:  

– загальний навчальний час за програмою підготовки; 
– розподіл загального навчального часу за циклами підготовки в 

академічних годинах / кредитах ECTS. 
 
Ціна кредиту ЕСТS складає 36 академічних годин. Нормативна кількість 

залікових одиниць на 1 навчальний рік – 60 кредитів ЕСТS. 
Кількість кредитів ЕСТS на навчальну дисципліну визначається діленням 

загального обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту (з 
округленням до 0,5 кредиту).  

Загальний обсяг годин із навчальної дисципліни повинен включати час на 
проведення лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять і самостійну 
роботу студентів. Загальний навчальний час підготовки не враховує канікули, 
святкові дні і час, що передбачений на державну атестацію студентів, і 
складається з навчального часу засвоєння нормативної змісту ОПП (змісту 
навчання) та вибіркової частин. 

Для кожного циклу підготовки в ОПП вказують навчальний час у відсотках 
від загального навчального часу підготовки. Розробники стандарту вказують 
навчальний час у годинах і кредитах ECTS. 

Додаток А 
3 

Таблиця 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень / цикл 
Термін навчання за денною 

формою, роки 
Загальний обсяг годин-

кредити ECTS 
МАГІСТР 1 рік 2160 / 60 

Цикл гуманітарної та 
соціально-економічної 
підготовки 

1 рік 216 / 6 

Цикл природничо-наукової 
підготовки 

1 рік 684 / 19 

Цикл професійної та 
практичної підготовки 

1 рік 1260 / 35 

 



 

 

Додаток Б 
3 

Таблиця  
РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ,  
НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Й ПРАКТИКАМИ  

ТА ПЕРЕЛІК СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
 

Цикл 
Навчальні цикли  

та передбачувані результати їх 
засвоєння 

Перелік дисциплін 
Загальна  

кількість годин 
Кредитів ЕСТS 

Шифри  
сформованих компетенцій 

1 2 3 4 5 6 

Гуманітарно
ї та 
соціально-
економічної 
підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни 
 
Вибіркові навчальні дисципліни 

2 дисципліни ∗ 
 

2 дисципліни ∗ 

144 
 

72 

4 
 

2 

КСО, КЗН, КІ 
 
КСО, КЗН, КІ 

Природничо
-наукової 
підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни 
 
Вибіркові навчальні дисципліни  

4 дисципліни ∗ 
 

3 дисципліни ∗ 

396 
 

288 

11 
 

8 

КСО, КЗН, КЗП 
 
КСО, КЗН, КЗП 

Професійної 
та 
практичної 
підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни 
 
Вибіркові навчальні дисципліни 

7 дисциплін ∗ 
 

3 дисципліни ∗ 
 

486 
 

774 

13,5 
 

21,5 

КЗН, КЗП, КСП 
 
КЗН, КЗП, КСП 

 
∗ перелік дисциплін визначений навчальним планом 



 

 

6. НОРМАТИВНО-ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА  
ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 
Додаток В 

3 

Таблиця  
СИСТЕМА МОДУЛІВ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

ЗА ОКР «МАГІСТР» 
 

Шифри умінь та 
змістових модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

Нормативні навчальні дисципліни 
 В умовах виробничої або соціальної, педагогічної або наукової  

діяльності: 
З.XXV.01.01 - на основі використання знань з основ педагогіки, психології, 

методики наукових досліджень, педагогіки і психології вищої 
школи, виявити розуміння і дати тлумачення таких основних 
понять; 

З.XXV.01.01.01 Педагогіка вищої школи як наука та навчальна дисципліна. 
З.XXV.01.01.02 Зарубіжна вища освіта: проблеми реформування і перспективи 

розвитку. 
З. XXV.01.01.03 Зміст вищої освіти: теорія і практика. 
З. XXV.01.01.04 Організація та управління вищою освітою. 

З. XXV.01.02 - на основі використання знань з основ педагогіки, психології, 
методики наукових досліджень, педагогіки і психології вищої 
школи, виявити розуміння і дати тлумачення таких основних 
понять; 

З. XXV.01.02.01 Самоосвіта як засіб підвищення ефективності навчальної, наукової 
та професійної діяльності студентів. 

З. XXV.01.02.02 Особистість студента як суб'єкта вищої освіти та професійного 
саморозвитку. 

З. XXV.01.02.03 Педагогічна діяльність викладача вищої школи. 
З. XXV.01.02.04 Педагогічне спілкування викладача вищої школи. 
З. XXV.01.02.05 Особистість викладача вищої школи. 

З. XXV.01.03 - на основі отриманих теоретичних знань з педагогіки і 
психології, методики викладання спеціальних дисциплін і 
власного навчального досвіду визначити; 

З. XXV.01.03.01 Структуру та логіку організації наукового дослідження з проблем 
педагогіки вищої школи. 

З. XXV.01.03.02 Сутність і специфіку навчально-виховного процесу у вищій школі. 
З. XXV.01.03.03 Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу у 

вищій школі. 
З. XXV.01.03.04 Методи навчання і виховання у вищій школі. 

З. XXV.01.04 - на основі отриманих теоретичних знань з педагогіки і 
психології, методики викладання спеціальних дисциплін і 
власного навчального досвіду визначити; 

З. XXV.01.04.01 Форми організації процесу навчання і виховання у вищій школі.  
З. XXV.01.04.02 Контроль та оцінку ефективності навчально-виховного процесу 

вищої школи. 
З. XXV.01.04.03 Психологічні основи вищої школи. 



 

 

З. XXV.01.04.04 Психологію навчальної діяльності студентів. 
З. XXV.01.04.05 Особистість студента та методи його розвитку. 

 В умовах об’єктового рівня: 

З. XXV. 02.01 

- застосовуючи методи спостереження та контролю визначати 
потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих 
процесів та елементи природного середовища, що можуть 
створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; 

З. XXV. 02.01.01 Моделювання сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій.  
З. XXV. 02.01.02 Методи спостереження та контролю. 

З. XXV. 02.01.03 
Методи визначення джерел небезпеки. 

З. XXV. 02.02 

- на підставі відомостей щодо потенційно небезпечних ділянок 
виробництва, видів виробничих процесів та елементів 
природного середовища за допомогою типових інструкцій 
планувати запобіжні заходи; 

З. XXV. 02.02.01 Порядок розробки декларації про безпеку. 
З. XXV. 02.02.02 Класифікація надзвичайних ситуацій. 

З. XXV. 02.02.03 
Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру. 

З. XXV. 02.02.04 
Фінансові та матеріальні резерви для запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. 

З. XXV. 02.02.05 
Практична підготовка та відпрацювання дій за планами реагування 
на надзвичайні ситуації. 

З. XXV. 02.03 

- при загрозі виникнення надзвичайної ситуації за допомогою 
штатних та індивідуальних джерел інформації забезпечувати 
оперативне приймання сигналів про виникнення небезпеки та їх 
розпізнавання персоналом об’єкту; 

З. XXV. 02.03.01 Системи централізованого та локального оповіщення населення. 
З. XXV. 02.03.02 Порядок надання інформації у сфері захисту населення та територій. 

З. XXV. 02.04 

В умовах надзвичайної ситуації з врахуванням плануючих 
документів цивільного захисту об’єкту господарювання, 
використовуючи табельні прилади, інструкції та (за 
необхідності) транспортні засоби організовувати встановлення 
виду і ступеня зараження об'єкта радіоактивними, 
біологічними та небезпечними хімічними речовинами. 

З. XXV. 02.04.01 Моніторинг радіаційної, хімічної та біологічної небезпек. 

З. XXV. 02.04.02 
Прилади для визначення виду і ступеню зараження об'єкта 
радіоактивними, біологічними та небезпечними хімічними 
речовинами. 

З. XXV. 02.04.03 
Організація позначення межі зон зараження відповідно до їх типів 
та рівня. 

З. XXV. 02.04.04 
Положення, інструкції про порядок ведення документації при 
радіаційному, біологічному та хімічному контролі. 

 
В умовах надзвичайної ситуації, орієнтуючись на сигнал про 
виникнення небезпеки, за планом цивільного захисту об’єкту 
господарювання та з врахуванням: 

З. XXV. 02.05 
- місця знаходження персоналу об’єкту та часу на оперативне 
реагування організовувати індивідуальний захист з 
використанням табельних та підручних засобів; 

З. XXV. 02.05.01 
Основні заходи захисту населення та територій у надзвичайних 
ситуаціях. 



 

 

З. XXV. 02.05.02 Засоби індивідуального захисту. 
З. XXV. 02.06 - організовувати евакуацію підлеглого персоналу з небезпечної зони; 

З. XXV. 02.06.01 Критерії та основні принципи проведення евакуаційних заходів. 
З. XXV. 02.06.02 Евакуаційні органи, їх функції та завдання. 

З. XXV. 02.07 
- користуючись наданою інформацією про захисні споруди 
організовувати укриття підлеглого персоналу. 

З. XXV. 02.07.01 
Захисні споруди цивільної оборони (сховища, протирадіаційні 
укриття), їх обладнання та типові вимоги по експлуатації. 

З. XXV. 02.07.02 Використання підземного простору міст і населених пунктів. 
 В умовах надзвичайної ситуації, на основі результатів 

обстеження об’єкта господарювання: 

З. XXV. 02.08 
- за допомогою табельних та підручних засобів проводити 
рятувальні та інші невідкладні роботи; 

З. XXV. 02.08.01 Рятувальні та інші невідкладні роботи при ліквідації наслідків НС. 

З. XXV. 02.08.02 
Аварійно-відновлювані роботи на комунальних та виробничих 
комунікаціях. 

З. XXV. 02.08.03 
Особливості проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 
при ліквідації епідемічних осередків. Зміст та організація режимно-
обмежувальних заходів. 

З. XXV. 02.09 
- застосовуючи засоби індивідуального та колективного 
радіаційного, хімічного і біологічного захисту проводити 
спеціальне оброблення об’єкту та його персоналу. 

З. XXV. 02.09.01 
Організація проведення спеціальної обробки в стаціонарних та 
польових умовах. 

З. XXV. 02.09.02 Технічні засоби спеціальної обробки. 
З. XXV. 02.09.03 Вимоги безпеки при проведенні спеціальної обробки. 
З. XXV. 02.09.04 Повна та часткова обробка людей. 

Вибіркові навчальні дисципліни 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXVI.01.01 -  на основі аналізу навчально-педагогічної літератури організації 
навчання у вищій школі охарактеризувати наступні питання: 

З.XXVI.01.01.01 поняття „вища освіта”, загальні засади формування і 
функціонування системи вищої освіти та її інститутів; 

З.XXVI.01.01.02 хронологію та зміст подій з налагодження співробітництва України і ЄС; 
З.XXVI.01.01.03 основних документів Болонського процесу; 
З.XXVI.01.01.04 зміст, механізми адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС; забезпечення участі ЄС у національних дослідницьких 
програмах, входження освіти і науки України у європейське 
інформаційне та освітнє поле; 

З.XXVI.01.01.05 основні засади науково-технічного співробітництва України та ЄС; 
З.XXVI.01.01.06 особливості функціонування системи вищої освіти у країнах 

Європи та Америки; 
З.XXVI.01.01.07 основні підходи, завдання, принципи та етапи формування Зони 

європейської вищої освіти; 
З.XXVI.01.01.08 характерні особливості ЄКТС, базові елементи системи; 
З.XXVI.01.01.09 загальні умови користування ЄКТС, зобов'язання з боку 

навчального закладу; 
З.XXVI.01.01.10 структуру кредитів ЄКТС, їх призначення, зв'язок з академічним 

навантаженням студента; 
З.XXVI.01.01.11 особливості призначення і присвоєння кредитів ЄКТС; 
З.XXVI.01.01.12 зміст і призначення шкали оцінювання ЄКТС; 



 

 

З.XXVI.01.02 - на основі відповідних навчально-педагогічних доктрин та право-
вих актів міжнародного характеру розкрити наступні питання: 

З.XXVI.01.02.01 принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи 
перезарахування кредитів (ЄКТС) у вищу освіту України; 

З.XXVI.01.02.02 заходи щодо запровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-
IV рівнів акредитації; 

З.XXVI.01.02.03 аналізувати євроінтеграційні процеси України як чинник 
соціально-економічного розвитку держави; 

З.XXVI.01.02.04 аналізувати роль освіти в розвитку партнерства України з іншими 
державами; 

З.XXVI.01.02.05 аналізувати сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у 
розвинених країнах: Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, 
Польщі, Росії, Франції, США, Японії; 

З.XXVI.01.02.06 здійснювати порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах 
Європи; 

З.XXVI.01.02.07 характеризувати чинники євроінтеграції вищої освіти; 
З.XXVI.01.02.08 аналізувати зміст та послідовність дій для досягнення цілей 

Болонського процесу; 
З.XXVI.01.02.09 формувати зміст і структуру інформаційного пакету навчального 

закладу, факультету, а також навчальної дисципліни, змістового 
кредиту та ін.; 

З.XXVI.01.02.10 використовувати європейську систему „полегшеної шкали 
оцінювання” навчальних досягнень студента; 

З.XXVI.01.02.11 визначати сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ЄКТС; 
З.XXVI.01.02.12 застосовувати розроблені відповідно до вимог Болонського 

процесу освітні технології; - розробляти навчально-методичне 
забезпечення для викладання дисципліни відповідно до вимог 
КМСОНП; 

З.XXVI.01.02.13 організовувати самостійну індивідуально-консультативну роботу 
студентів над програмним навчальним матеріалом;  

З.XXVI.01.02.14 проводити заняття з дисципліни з використанням активних методів 
навчання; 

З.XXVI.01.02.15 забезпечувати ефективне управління, поточний і підсумковий 
контроль відповідно до вимог КМСОНП у ВНЗ; 

З.XXVI.01.02.16 розробляти схеми контролю, визначати їх дієвість; 
З.XXVI.01.02.17 здійснювати контроль за ефективністю реалізації вимог кредитно-

модульної системи організації навчального процесу у вищому 
навчальному закладі; 

З.XXVI.01.02.18 вміти конкретизувати й розмежовувати функції кожного 
структурного підрозділу навчального закладу в процесі реалізації 
вимог Болонського процесу. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXVI.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 

та правозастосовчої практики розкрити наступні питання: 
З.XXVI.02.01.01 поняття інтелектуальної власності та інтелектуальної діяльності та 

основні засади їх реалізації; 
З.XXVI.02.01.02 правове регулювання відносин пов’язаних з інтелектуальною 

діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників; 
З.XXVI.02.01.03 авторське право і суміжні права. 

З.XXVI.02.02 - на основі аналізу Конституції України, спеціальних законів, 



 

 

інших нормативних актів у сфері регулювання інтелектуальної 
власності та правозастосовчої  практики охарактеризувати 
наступні питання: 

З.XXVI.02.02.01 патентне право; 
З.XXVI.02.02.02 право на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників; 
З.XXVI.02.02.03 проблеми захисту права інтелектуальної власності. 

 



 

 

СИСТЕМА МОДУЛІВ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

ЗА ОКР «МАГІСТР» 
 

Шифри умінь та 
змістових модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

Нормативні навчальні дисципліни 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXVII.01.01 - на основі вивчення вітчизняного та зарубіжного 
законодавства, спеціальних наукових досліджень розкрити 
наступні питання: 

З.XXVII.01.01.01 поняття та зміст юридичної діяльності; 
З.XXVII.01.01.02 загальні риси юридичної професії; 
З.XXVII.01.01.03 поняття та зміст юридичної освіти в Україні та зарубіжних 

країнах. 
З.XXVII.01.02 - на основі аналізу законодавства України про вищу школу, 

вузівських статутних документів, дидактичної та методичної 
літератури висвітлити: 

З.XXVII.01.02.01 предмет методики викладання юридичних дисциплін як науки, її 
функції; 

З.XXVII.01.02.02 особливості лекційної форми викладання юридичних дисциплін; 
З.XXVII.01.02.03 методику проведення семінарських занять з юридичних 

дисциплін; 
З.XXVII.01.02.04 поняття та види самостійної роботи студентів; 
З.XXVII.01.02.05 практична підготовка студентів-юристів; 
З.XXVII.01.02.06 система оцінювання знань з юридичних дисциплін. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXVII.02.01 - на основі міжнародно-правових актів, Конституції України, 

законів України та інших нормативно-правових актів 
висвітлити наступні питання: 

З.XXVII.02.01.01 міжнародні норми в галузі охорони праці, основні законодавчі та 
нормативно-правові акти України з охорони праці; 

З.XXVII.02.01.02 розкрити систему управління охороною праці в галузі; 
З.XXVII.02.01.03 державний нагляд та громадський контроль за охороною праці. 

З.XXVII.02.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 
правозастосовчої практики розкрити: 

З.XXVII.02.02.01 заходи попередження виробничого травматизму та професійних 
захворювань у галузі; 

З.XXVII.02.02.02 розслідування нещасних випадків на виробництві; 
З.XXVII.02.02.03 спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності; 
З.XXVII.02.02.04 основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах; 
З.XXVII.02.02.05 соціальне страхування   від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXVII.03.01 - розуміючи філософію права як науку, що задає універсальну 
макромодель правової дійсності, розкрити: 

З.XXVII.03.01.01 сутність і предмет філософії права; 
З.XXVII.03.01.02 поняття і структуру онтологію права, основні типи отологічно-

правових концепцій; 
З.XXVII.03.01.03 специфіку предмету гносеології права, універсальні онто-

гносеологічні моделі права; 



 

 

З.XXVII.03.01.04 логічну природу права, логіку як механізм породження права, 
засіб його реалізації і метод розкриття його сутності; 

З.XXVII.03.01.05 основні типи сучасних аксіологічних концепцій, їх вплив на 
розуміння природи права, співвідношення права і цінностей, 
ціннісну природу і динаміку права; 

З.XXVII.03.01.06 діалектичну структуру права. 
З.XXVII.03.02 - враховуючи, що конкретні філософсько-правові концепції 

виступають специфічними, індивідуальними експлікаціями 
універсальної макромоделі правової дійсності, 
проаналізувати основні теоретичні принципи: 

З.XXVII.03.02.01 юридичного позитивізму; 
З.XXVII.03.02.02 соціологічної юриспруденції; 
З.XXVII.03.02.03 психологічних концепцій права; 
З.XXVII.03.02.04 феноменологічної філософії права; 
З.XXVII.03.02.05 екзистенціальної філософії права; 
З.XXVII.03.02.06 юридичної герменевтики. 

З.XXVII.03.03 - дотримуючись ієрархії основних галузей права висвітлити 
проблематику: 

З.XXVII.03.03.01 філософії влади; 
З.XXVII.03.03.02 філософії власності; 
З.XXVII.03.03.03 філософії злочину; 
З.XXVII.03.03.04 філософії покарання; 
З.XXVII.03.03.05 філософії прав людини. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXVII.04.01 - на основі аналізу загальнофілософських доктрин, наукових 

праць, присвячених проблемам філософії та методології 
науки розкрити наступні питання: 

З.XXVII.04.01.01 наукове знання як одна з форми пізнання; 
З.XXVII.04.01.02 закономірності розвитку науки; 
З.XXVII.04.01.03 емпіричний та теоретичний рівень наукового пізнання; 
З.XXVII.04.01.04 поняття, структура, функції та класифікація наукових методів; 
З.XXVII.04.01.05 застосування філософської методології в науці; 
З.XXVII.04.01.06 загальнонаукові методи пізнання; 

З.XXVII.04.02 - на основі аналізу загальнофілософських доктрин, наукових 
праць, присвячених проблемам філософії та методології 
науки, наукових концепцій методології юридичної науки 
розкрити наступні питання: 

З.XXVII.04.02.01 методи пізнання права; 
З.XXVII.04.02.02 стадії правового дослідження; 
З.XXVII.04.02.03 методи збору та опрацювання інформації; 
З.XXVII.04.02.04 методологічні засади формулювання наукової новизни; 
З.XXVII.04.02.05 методологічні помилки, що можуть допускатися у правових 

дослідженнях; 
З.XXVII.04.02.06 інформаційне забезпечення та раціональна організація праці в 

процесі наукового дослідження. 
Вибіркові навчальні дисципліни 

1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXVIII.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 
та правозастосовної фінансово-правової практики розкрити 
наступні питання: 



 

 

З.XXVIII.01.01.01 еволюція основних доктринальних підходів до розуміння 
системності фінансового права; 

З.XXVIII.01.01.02 пострадянські позитивістські концепції системності фінансового 
права; 

З.XXVIII.01.01.03 антропологічно-соціологічна концепція системності фінансового 
права. 

З.XXVIII.01.02 - на основі аналізу Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, Податкового кодексу України, інших фінансово-
правових нормативних актів висвітлити: 

З.XXVIII.01.02.01 поняття та природу фінансово-правового інституту; 
З.XXVIII.01.02.02 властивості фінансово-правового інституту; 
З.XXVIII.01.02.03 поняття та природа правової форми публічних фінансів; 
З.XXVIII.01.02.04 основоположні якості правової форми публічних фінансів. 

З.XXVIII.01.03 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 
правозастосовної практики охарактеризувати наступні 
питання: 

З.XXVIII.01.03.01 категорійно-понятійний апарат системного аналізу типової 
юридичної конструкції фінансового права; 

З.XXVIII.01.03.02 поняття та природу типової юридичної конструкції у 
фінансовому праві; 

З.XXVIII.01.03.03 основоположні якості типової юридичної конструкції 
фінансового права. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXVIII.02.01 - на основі природно-правової доктрини, нормативних 

фінансово-правових  актів та правозастосовної фінансово-
правової практики розкрити наступні питання: 

З.XXVIII.02.01.01 сутність фінансового права як об’єктивної реальності; 
З.XXVIII.02.01.02 доктринальні підходи взаємодії соціального факту та юридичної 

норми у фінансовому праві; 
З.XXVIII.02.01.03 основні підходи до розуміння вертикальної (ієрархічної) та 

горизонтальної системи фінансового права; 
З.XXVIII.02.01.03 правова природа та особливості начал фінансового права. 

З.XXVIII.02.02 - на основі відповідних фінансово-правових доктрин, аналізу 
Конституції України та цілого ряду конституцій країн 
Європи та Америки, Податкового кодексу України, 
Бюджетного кодексу України та інших нормативних 
фінансово-правових актів висвітлити: 

З.XXVIII.02.02.01 теоретико-методологічні проблеми конституційних засад 
фінансового права; 

З.XXVIII.02.02.02 поняття та правова природа юридичних конструкцій фінансового 
права; 

З.XXVIII.02.02.03 доктринальні підходи визначення та правової природи норми 
фінансового права; 

З.XXVIII.02.02.04 взаємодію об’єктивного фінансового права та фінансового 
законодавства. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXVIII.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, концепцій, 

нормативних актів та правозастосовної фінансово-правової 
практики висвітлити: 

З.XXVIII.03.01.01 еволюцію основних доктринальних підходів про суб’єктивне 
фінансове право; 



 

 

З.XXVIII.03.01.02 природу та особливості основних доктринально-правових 
підходів до розуміння суб’єктивного фінансового права; 

З.XXVIII.03.01.03 поняття та особливості  структури суб’єктивного фінансового 
права; 

З.XXVIII.03.01.04 категорії інтересу та потреб у суб’єктивному фінансовому праві; 
З.XXVIII.03.01.05 зловживання суб’єктивним фінансовим правом та форми захисту 

суб’єктивного фінансового права. 
З.XXVIII.03.02 на основі аналізу фінансово-правових доктрин, Конституції 

України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу 
України, інших фінансово-правових актів та 
правозастосовної фінансово-правової практики, 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XXVIII.03.02.01 поняття, класифікації, особливості та правосуб’єктність суб’єктів 
фінансового права; 

З.XXVIII.03.02.02 права та обов’язки як парні категорії суб’єктивного фінансового 
права; 

З.XXVIII.03.02.03 зв’язок суб’єктивного фінансового права та фінансових 
правовідносин; 

З.XXVIII.03.02.04 діалектика суб’єктивного фінансового права та фінансово-
правового зобов’язання. 

2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXIХ.01.01 - на  основі аналізу  філософсько-правової  літератури  
розкрити  наступні 
питання: 

З.XXIХ.01.01.01 етапи розвитку герменевтичної ідеї; 
З.XXIХ.01.01.02 формування засад юридичної інтерпретації у герменевтиці; 
З.XXIХ.01.01.03 проблему розуміння як основне питання юридичної 

герменевтики; 
З.XXІХ.01.01.04 герменевтичну інтерпретацію у системі методології теоретико-

правового дослідження; 
З.XXIХ.01.01.05 правовий текст як об’єкт юридичної герменевтики. 

З.XXIХ.01.02 - на основі вивчення філософсько-правових досліджень 
проаналізувати: 

З.XXIХ.01.02.01 герменевтичні аспекти правотворчої діяльності; 
З.XXIХ.01.02.02 герменевтику у правотлумачній діяльності; 
З.XXIХ.01.02.03 тлумачення закону як засіб роз’яснення змісту правових норм, 

суб’єкти тлумачення в Україні; 
З.XXIХ.01.02.04 правову стилістику; 
З.XXIХ.01.02.05 місце правової термінології у системі інтерпретаційних засобів. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXIХ.02.01 - на основі новітніх досягнень теоретико-правової науки, 

результатів соціолого-юридичних досліджень: 
З.XXIХ.02.01.01 висвітлити основні концептуальні підходи до визначення 

предмета соціології права; 
З.XXIХ.02.01.02 розкрити співвідношення об’єкта і предмета соціології права; 
З.XXIХ.02.01.03 дослідити специфіку взаємозумовленості предмета і методу в 

соціології права; 
З.XXІХ.02.01.04 визначити предметну детермінацію функцій соціології права. 

З.XXIХ.02.02 - враховуючи специфіку соціолого-юридичного підходу до 
вивчення правових феноменів розкрити: 



 

 

З.XXIХ.02.02.01 концепцію «живого права» Євгена Ерліха; 
З.XXIХ.02.02.02 концепцію раціоналізації права Макса Вебера; 
З.XXIХ.02.02.03 концепцію структурованого нормативного порядку Толкота 

Парсонса; 
З.XXIХ.02.02.04 комунікативну концепцію права Нікласа Лумана; 
З.XXIХ.02.02.05 концепцію юридичного поля П'єра Бурдьє. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXIХ.03.01 - на основі вивчення філософсько-правової літератури 

розкрити наступні питання: 
З.XXIХ.03.01.01 поняття та основні етапи розвитку юридичного позитивізму; 
З.XXIХ.03.01.02 теоретичні принципи юридичного позитивізму; 
З.XXIХ.03.01.03 юридичний позитивізм як обґрунтування формально-

догматичного методу у праві. 
З.XXIХ.03.02 - на основі вивчення філософсько-правових досліджень 

проаналізувати: 
З.XXIХ.03.02.01 поняття неопозитивізму; 
З.XXIХ.03.02.02 поняття аналітичної юриспруденції; 
З.XXIХ.03.02.03 особливості нормативізму Г. Кельзена; 
З.XXIХ.03.02.04 метод формального розуміння юридичних понять в концепції Г. 

Харта; 
З.XXIХ.03.02.05 поняття та правові інтерпретації пост позитивізму. 

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXX.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 

правозастосовної кримінально-правової практики розкрити 
наступні питання: 

З.XXX.01.01.01 поняття та джерела кримінального права зарубіжних країн; 
З.XXX.01.01.02 поняття злочину та підстави кримінальної відповідальності 
З.XXX.01.01.03 кримінального права зарубіжних країн; 
З.XXX.01.01.04 суб’єктивні ознаки злочину кримінального права зарубіжних 

країн; 
З.XXX.01.01.05 суб’єкт злочину кримінального права зарубіжних країн. 

З.XXX.01.02 - на основі аналізу Кримінальних кодексів зарубіжних країн 
та інших нормативно-правових актів висвітлити: 

З.XXX.01.02.01 співучасть у злочині та кримінальна відповідальність в 
кримінальному праві зарубіжних країн; 

З.XXX.01.02.02 обставини, що виключають злочинність діяння в кримінальному 
праві зарубіжних країн; 

З.XXX.01.02.03 інститут покарання в кримінальному праві зарубіжних країн; 
З.XXX.01.02.04 звільнення від кримінальної відповідальності та покарання в 

кримінальному праві зарубіжних країн. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXX.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 
правозастосовної кримінально-правової практики розкрити 
наступні питання: 

З.XXX.02.01.01 система Особливої частини кримінального права в зарубіжних 
країнах; 

З.XXX.02.01.02 злочини проти особи в кримінальному праві зарубіжних країн; 
З.XXX.02.01.03 злочини проти держави в системі особливої частини 

кримінального права в кримінальному праві зарубіжних країн. 



 

 

З.XXX.02.02 - на основі аналізу Кримінальних кодексів зарубіжних країн 
та інших нормативно-правових актів висвітлити: 

З.XXX.02.02.01 злочини проти власності в зарубіжних країнах; 
З.XXX.02.02.02 комп’ютерні злочини в кримінальному праві зарубіжних країн; 
З.XXX.02.02.03 злочини в сфері економічної діяльності в кримінальному праві 

зарубіжних країн. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXX.03.01 - на основі кримінологічних досліджень дослідити: 
З.XXX.03.01.01 стан злочинності, кримінологічної практики і кримінології в 

країнах Америки; 
З.XXX.03.01.02 стан злочинності, кримінологічної практики і кримінології в 

країнах Океанії. 
З.XXX.03.02 - на основі кримінологічних досліджень проаналізувати: 

З.XXX.03.02.01 масштаби злочинності, сутність кримінологічної практики і 
кримінології в країнах Азії; 

З.XXX.03.02.02 масштаби злочинності, сутність кримінологічної практики і 
кримінології в країнах Європи; 

З.XXX.03.02.03 масштаби злочинності, сутність кримінологічної практики і 
кримінології в країнах Африки. 

4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XХХІ.01.01 - на основі міжнародних нормативних актів, українського 
законодавства та відповідних наукових доктрин розкрити 
наступні питання: 

З.XХХІ.01.01.01 поняття, джерела та принципи міграційного права; 
З.XХХІ.01.01.02 міграція, як правовий та соціально-політичний феномен; 
З.XХХІ.01.01.03 біженці: діяльність, класифікація, правове регулювання; 
З.XХХІ.01.01.04 державна міграційна політика у країнах сучасної Європи; 
З.XХХІ.01.01.05 міграційні процеси у США та Канаді. 

З.XХХІ.01.02 - на основі міжнародних нормативних актів, українського 
законодавства та відповідних наукових доктрин розкрити 
наступні питання: 

З.XХХІ.01.02.01 діяльність Європейського Союзу та Ради Європи у розв’язанні 
міграційних проблем; 

З.XХХІ.01.02.02 торгівля людьми; 
З.XХХІ.01.02.03 країни СНД у міграційних процесах; 
З.XХХІ.01.02.04 права і захист національних меншин; 
З.XХХІ.01.02.05 Україна в сучасних міграційних процесах; 
З.XХХІ.01.02.06 міграція українських громадян. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХХІ.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних 

джерел та міжнародно-правової практики розкрити наступні 
питання: 

З.XХХІ.02.01.01 розвиток історії науки міжнародного права; 
З.XХХІ.02.01.02 сучасний стан міжнародно-правової науки України на  сучасному етапі 

та перспективи її розвитку; 
З.XХХІ.02.01.03 поняття про предмет та об’єкт міжнародного права; 
З.XХХІ.02.01.04 охарактеризувати глобалізаційні процеси в міжнародному праві; 
З.XХХІ.02.01.05 співвідношення міжнародного і конституційного права; 
З.XХХІ.02.01.06 специфіку міжнародної юстиції. 

З.XХХІ.02.02 - на основі аналізу міжнародно-правових концепцій, 



 

 

нормативних джерел та правозастосовної практики розкрити: 
З.XХХІ.02.02.01 проблеми аналізу системи міжнародного публічного права; 
З.XХХІ.02.02.02 проблеми правонаступництва України щодо міжнародних договорів 

України; 
З.XХХІ.02.02.03 проблему регулювання використання сили в міжнародних відносинах; 
З.XХХІ.02.02.04 специфіку міжнародних правовідносин; 
З.XХХІ.02.02.05 проблему реалізації міжнародно-правової відповідальності. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХХІ.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних 

джерел та міжнародно-правової практики розкрити наступні 
питання: 

З.XХХІ.03.01.01 поняття та історію розвитку  міжнародного судочинства; 
З.XХХІ.03.01.02 правовий статус Міжнародного суду ООН; 
З.XХХІ.03.01.03 статус Нюрнбергського та Токійського військових трибуналів; 
З.XХХІ.03.01.04 статус Міжнародного військового трибуналу для колишньої 

Югославії та Руанди. 
З.XХХІ.03.02 - на основі аналізу їхніх статутів та правозастосовної 

практики розкрити: 
З.XХХІ.03.02.01 правову основу діяльності Міжнародного кримінального суду; 
З.XХХІ.03.02.02 правовий статус Європейського суду з прав людини; 
З.XХХІ.03.02.03 правову природу Суду європейських співтовариств; 
З.XХХІ.03.02.04 міжнародно-правовий статус Економічного суду СНД. 

 



 

 

СИСТЕМА МОДУЛІВ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

ЗА ОКР «МАГІСТР» 
 

Шифри умінь та 
змістових модулів 

Зміст умінь, що забезпечуються, 
назви змістових модулів 

Нормативні навчальні дисципліни 
1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXII.01.01 - на основі історичних та філософських джерел, конституцій 

держав світу вивчити причини появи, основні форми прояву 
та етапи еволюції базисних філософських традицій розуміння 
фінансового права: 

З.XXXII.01.01.01 природно-правової філософської традиції; 
З.XXXII.01.01.02 позитивістської філософсько-правової традиції; 
З.XXXII.01.01.03 антропологічно-соціологічної філософсько-правової традиції. 

З.XXXII.01.02 - на основі конституцій держав світу, інших основоположних 
нормативних та доктринальних джерел, фінансово-правової 
доктрини з’ясувати розуміння природи фінансового права 
кожною з філософсько-правових традицій: 

З.XXXII.01.02.01 природа фінансового права за критеріями істинності природно-
правової філософської традиції; 

З.XXXII.01.02.02 природа фінансового права за критеріями істинності 
позитивістсько- філософської традиції; 

З.XXXII.01.02.03 природа фінансового права за критеріями істинності 
антропологічно-соціологічної філософської традиції. 

З.XXXII.01.03. - на основі вивчення природи об’єктивного та суб’єктивного 
фінансового права проаналізувати поняття та зміст його 
основоположного принципу з точки зору критеріїв істинності 
усіх трьох вищезазначених доктрин: 

З.XXXII.01.03.01 принципу абсолютизації публічного інтересу держави 
позитивістською філософсько-правовою доктриною; 

З.XXXII.01.03.02 принципу абсолютизації публічного інтересу індивіда природно-
правовою філософсько-правовою доктриною; 

З.XXXII.01.03.03 принципу симетрії приватних та публічних інтересів індивіда і 
соціуму антропологічно-соціологічною філософсько-правовою 
доктриною. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXII.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 

та правозастосовної практики розкрити наступні питання: 
З.XXXII.02.01.01 становлення та розвиток валютного права України; 
З.XXXII.02.01.02 особливості механізму публічно-правового регулювання 

валютних відносин в Україні; 
З.XXXII.02.01.03 методологічні основи побудови і функціонування валютної 

системи; 
З.XXXII.02.01.04 правова природа валютних операцій. 

З.XXXII.02.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XXXII.02.02.01 поняття та правова природа валютного контролю; 
З.XXXII.02.02.02 правова організація валютного контролю; 
З.XXXII.02.02.03 поняття та правова природа відповідальності за порушення 



 

 

валютного законодавства. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXXII.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 
ЄС та правозастосовної практики розкрити наступні 
питання: 

З.XXXII.03.01.01 поняття податкового права та податкової політики ЄС; 
З.XXXII.03.01.02 джерела інтеграційного та національного податкового права 

країн ЄС; 
З.XXXII.03.01.03 правовий механізм регулювання податків в ЄС. 

З.XXXII.03.02 на основі аналізу податкового законодавства ЄС, інших 
нормативно-правових актів ЄС та правозастосовної 
практики висвітлити: 

З.XXXII.03.02.01 основні види податків держав-членів ЄС; 
З.XXXII.03.02.02 уникнення подвійного оподаткування в ЄС; 
З.XXXII.03.02.03 відповідальність за порушення податкового законодавства ЄС; 
З.XXXII.03.02.04 перспективи розвитку податкового права ЄС. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXII.04.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 

та правозастосовної фінансово-правової практики розкрити 
наступні питання: 

З.XXXII.04.01.01 сутність та форми здійснення публічного інтересу в бюджетних 
правовідносинах; 

З.XXXII.04.01.02 наукові підходи до визначення фінансово-правового статусу 
органів державної влади та місцевого самоврядування як 
суб’єктів бюджетних правовідносин; 

З.XXXII.04.01.03 правосуб’єктність органів публічної влади як суб’єктів 
бюджетних правовідносин; 

З.XXXII.04.01.04 особливості компетенції органів публічної влади в галузі 
бюджетних правовідносин; 

З.XXXII.04.01.05 специфіка відповідальності органів публічної влади за порушення 
бюджетного законодавства. 

З.XXXII.04.02 - на основі аналізу Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, інших актів бюджетного законодавства 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XXXII.04.02.01 поняття та сутність бюджетної діяльності органів публічної 
влади; 

З.XXXII.04.02.02 специфіка бюджетно-організаційної та бюджетно-контрольної 
діяльності органів публічної влади; 

З.XXXII.04.02.03 правові форми бюджетної діяльності органів публічної влади; 
З.XXXII.04.02.04 співвідношення засад бюджетної діяльності органів публічної 

влади та принципів бюджетного права; 
З.XXXII.04.02.05 методи здійснення бюджетної діяльності органами державної 

влади та місцевого самоврядування. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXXII.05.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 
та правозастосовної фінансово-правової практики розкрити 
наступні питання: 

З.XXXII.05.01.01 сутність та особливості процесуальної форми публічних фінансів; 
З.XXXII.05.01.02 поняття, ознаки та природа фінансово-процесуальної норми; 
З.XXXII.05.01.03 специфіка правового статусу і повноважень лідируючих суб’єктів 

та інших учасників фінансово-процесуальних правовідносин; 



 

 

З.XXXII.05.01.04 система фінансово-процесуального права та її складових 
елементів; 

З.XXXII.05.01.05 місце фінансово-процесуального права у системі права України. 
З.XXXII.05.02 на основі аналізу Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України, інших фінансово-
правових нормативних актів охарактеризувати наступні 
питання: 

З.XXXII.05.02.01 особливості податкових проваджень за законодавством України; 
З.XXXII.05.02.02 правове регулювання позасудового провадження із розв’язання 

податкових  спорів; 
З.XXXII.05.02.03 поняття та сутність бюджетного процесу; 
З.XXXII.05.02.04 доктринальні та нормативні підходи до класифікації стадій 

бюджетного процесу; 
З.XXXII.05.02.05 процесуальні аспекти фінансового контролю та фінансово-

правової відповідальності. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXХІI.06.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 
та правозастосовної фінансово-правової практики розкрити 
наступні питання: 

З.XXХІI.06.01.01 еволюція доктринальних підходів до розуміння методу 
фінансового права та його місця в системі правового 
регулювання фінансових правовідносин; 

З.XXХІI.06.01.02 теоретико-методологічні проблеми класифікації методів 
правового регулювання фінансових правовідносин; 

З.XXХІI.06.01.03 теоретико-правова характеристика сутнісних ознак методу 
фінансового права. 

З.XXХІI.06.02 на основі аналізу чинних нормативно-правових актів, 
правозастосовної практики та правових доктрин 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XXХІI.06.02.01 теоретико-методологічні проблеми виділення елементів методу 
фінансового права; 

З.XXХІI.06.02.02 правова характеристика рекомендацій та стимулювання як 
способів фінансово-правового регулювання; 

З.XXХІI.06.02.03 теоретико-методологічні проблеми диспозитивного методу 
правового регулювання у фінансовому праві. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXII.07.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 

та правозастосовної фінансово-правової практики розкрити 
наступні питання: 

З.XXXII.07.01.01 еволюція основних доктринальних підходів до розуміння 
фінансово-правової відповідальності; 

З.XXXII.07.01.02 об’єктивна зумовленість фінансово-правової відповідальності та 
її правова природа; 

З.XXXII.07.01.03 поняття та природа примусу у фінансовій сфері; 
З.XXXII.07.01.04 зміст фінансових заходів попередження та припинення. 

З.XXXII.07.02 - на основі аналізу Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, Податкового кодексу України, валютного та 
банківського законодавства охарактеризувати: 

З.XXXII.07.02.01 співвідношення фінансово-правової відповідальності з іншими 
видами юридичної відповідальності; 

З.XXXII.07.02.02 сутність бюджетного контролю та відповідальності за бюджетні 



 

 

правопорушення; 
З.XXXII.07.02.03 зміст юридичної конструкції відповідальності за порушення 

податкового, валютного, банківського законодавства. 
2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXХІІІ.01.01 - на основі аналізу та оцінки логічної природи права в 

концепціях юридичного позитивізму, неокантіанства, праць 
видатних логіків і правознавців розкрити наступні питання: 

З.XXХІІІ.01.01.01 предмет логіки права, закони логіки і закони права, загальна 
характеристика класичної логіки права; 

З.XXХІІІ.01.01.02 поняття в праві, операції над поняттями, судження в праві; 
З.XXХІІІ.01.01.03 некласична логіка права, логіка норм і модальна логіка. 

З.XXХІІІ.01.02 - на основі сучасних логіко-правових досліджень 
проаналізувати: 

З.XXХІІІ.01.02.01 поняття, структуру та види умовиводу в праві; 
З.XXХІІІ.01.02.02 застосування умовиводів за аналогією та індуктивних 

умовиводів; 
З.XXХІІІ.01.02.03 поняття та структуру еристики та аргументації; 
З.XXХІІІ.01.02.04 побудову і перевірку системи доказів; 
З.XXХІІІ.01.02.05 вербальні прийоми маніпулювання у суперечках; 
З.XXХІІІ.01.02.05 психологічні та невербальні прийоми маніпулювання у 

суперечках. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXХІІІ.02.01 - на основі аналізу філософсько-релігійних доктрин, наукових 
праць, присвячених проблемам філософії релігії, релігійній 
філософії, священних текстів різних релігій розкрити 
наступні питання: 

З.XXХІІІ.02.01.01 релігійно-правовий підхід до сутністості права та 
праворозуміння; 

З.XXХІІІ.02.01.02 юридична природа релігійних об′єднань; 
З.XXХІІІ.02.01.03 предмет та регулятивна методологія релігійно-правових систем; 
З.XXХІІІ.02.01.04 релігійне право в системах права та правових системах. 

З.XXХІІІ.02.02 - на основі аналізу філософсько-релігійних доктрин, наукових 
праць, присвячених проблемам філософії релігії, релігійній 
філософії, священних текстів різних релігій, канонічних 
нормативних актів розкрити наступні питання: 

З.XXХІІІ.02.02.01 джерела (форми) релігійного права; 
З.XXХІІІ.02.02.02 релігійно-правові норми в системі соціальних норм; 
З.XXХІІІ.02.02.03 тлумачення релігійно-правових норм; 
З.XXХІІІ.02.02.04 релігійно-правові відносини; 
З.XXХІІІ.02.02.05 релігійно-правові санкції та відповідальність. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXХІІІ.03.01 - на основі творчого переосмислення накопичених 

емпіричних і експериментальних даних, існуючих теорій і 
пошуку нових підходів до розуміння як волі, так і права: 

З.XXХІІІ.03.01.01 виокремити і чітко усвідомити ті ситуації, які породили проблему 
волі, ту реальність, яка описується поняттям волі; 

З.XXХІІІ.03.01.02 розкрити раціональну та ірраціональну природу правової волі, її 
структуру з урахуванням філософського розуміння цієї категорії і 
новітніх розробок психологічної науки; 

З.XXХІІІ.03.01.03 проаналізувати співвідношення таких фундаментальних 



 

 

категорій, як воля, мотив і мотивація, не-право, свавілля і 
безправ’я. 

З.XXХІІІ.03.02 - обґрунтовуючи засновок, що розвиток уявлень про волю 
характеризує і рівень розвитку самої теорії права як 
узагальненої форми теоретичного виразу вольового: 

З.XXХІІІ.03.02.01 визначити місце і роль волі та вини в структурі правопорушення 
(одне з центральних місць відвести питанням відповідальності, 
характеристиці вольового елемента вини); 

З.XXХІІІ.03.02.02 з урахуванням регулятивного розуміння волі розкрити поняття 
вини та її форм, що дасть можливість покращити практику 
застосування відповідальності; 

З.XXХІІІ.03.02.03 проаналізувати вольові засади політико-правових відносин, 
висвітлити вольову природу закону, питання кореляції автономії 
волі і правомірної поведінки, народного волевиявлення. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXХІІІ.04.01 - на основі аналізу змісту письмових пам’яток давньоруської 

філософсько-правової думки, аналітичних наукових 
досліджень, присвячених даній тематиці, розкрити наступні 
питання: 

З.XXХІІІ.04.01.01 зародження філософсько-правових ідей на теренах Київській 
Русі. основні напрями формування та розвитку політико-правової 
ідеології; 

З.XXХІІІ.04.01.02 основні напрями розвитку філософсько-правової ідеології 
періоду встановлення литовсько-польського панування в 
українських землях; 

З.XXХІІІ.04.01.03 основні риси просвітництва на Україні. 
З.XXХІІІ.04.02 - на основі аналізу творчої спадщини українських мислителів 

кінця XVIII – початку ХХ ст., аналітичних наукових 
досліджень, присвячених даній тематиці, висвітлити наступні 
питання: 

З.XXХІІІ.04.02.01 аналіз соціальних та правових наслідків входження українських 
земель до складу Російської й Австро-Угорської монархій; 

З.XXХІІІ.04.02.02 умови формування української нації і української національної 
культури; 

З.XXХІІІ.04.02.03 політичні та правові ідеї “Кирило-Мефодіївського товариства”; 
З.XXХІІІ.04.02.04 ідея єдності слов’янських народів; 
З.XXХІІІ.04.02.05 філософсько-правові ідеї в Україні періоду виникнення і 

становлення суверенної держави, їх еволюція. 
 В умовах виробничої або наукової діяльності: 

З.XXХІІІ.05.01 - на основі відповідних правових доктрин розкрити наступні 
питання: 

З.XXХІІІ.05.01.01 предмет гносеології права; 
З.XXХІІІ.05.01.02 мета, завдання і система гносеології права; 
З.XXХІІІ.05.01.03 правова методологія в системі гносеології права. 

З.XXХІІІ.05.02 - на основі доктринальних концептуальних підходів, аналізу 
чинних нормативно-правових актів та правозастосовної 
практики охарактеризувати наступні питання: 

З.XXХІІІ.05.02.01 нормативна трансформація пізнання; 
З.XXХІІІ.05.02.02 проблема істини у праві; 
З.XXХІІІ.05.02.03 гносеологічна динаміка норми права; 
З.XXХІІІ.05.02.04 соціально-історична константа правового пізнання; 



 

 

З.XXХІІІ.05.02.05 гносеологічна динаміка правовідносин. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXХІІІ.06.01 - на основі вивчення сучасних філософсько-правових 
концепцій та історії правової думки розкрити: 

З.XXХІІІ.06.01.01 філософський та морально-етичний зміст поняття 
справедливості; 

З.XXХІІІ.06.01.02 еволюцію поняття справедливості в історії правової думки; 
З.XXХІІІ.06.01.03 особливості розуміння поняття справедливості у сучасних 

західно-правових концепціях; 
З.XXХІІІ.06.01.04 онтологічний та аксіологічний зміст поняття справедливості; 
З.XXХІІІ.06.01.05 гносеологічну та методологічну функцію поняття справедливості. 

З.XXХІІІ.06.02 - на основі аналізу сучасних філософсько-правових 
досліджень та джерел права визначити: 

З.XXХІІІ.06.02.01 загальнотеоретичні характеристики справедливості як категорії 
права; 

З.XXХІІІ.06.02.02 розуміння принципу справедливості у конституційному праві; 
З.XXХІІІ.06.02.03 зміст поняття справедливості у кримінальному праві; 
З.XXХІІІ.06.02.04 специфіку справедливості у сучасних цивільних 

правовідносинах; 
З.XXХІІІ.06.02.05 особливості справедливості як категорії міжнародного права. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXХІІІ.07.01 - на основі основних доктринальних підходів до розуміння 

юридичної відповідальності розкрити наступні питання: 
З.XXХІІІ.07.01.01 поняття та зміст юридичної відповідальності; 
З.XXХІІІ.07.01.02 зв’язок громадянського суспільства та відповідальності; 
З.XXХІІІ.07.01.03 місце юридичної відповідальності у системі соціальної 

відповідальності; 
З.XXХІІІ.07.01.04 генеза юридичної відповідальності; 
З.XXХІІІ.07.01.05 природа та характер підстав юридичної відповідальності. 

З.XXХІІІ.07.02 - на основі з’ясування філософських засад права  розкрити 
такі питання: 

З.XXХІІІ.07.02.01 онтологія юридичної відповідальності; 
З.XXХІІІ.07.02.02 гносеологія юридичної відповідальності; 
З.XXХІІІ.07.02.03 аксіологія юридичної відповідальності; 
З.XXХІІІ.07.02.04 модальність юридичної відповідальності. 

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXІV.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 

правозастосовної кримінально-виконавчої практики 
розкрити наступні питання: 

З.XXXІV.01.01.01 міжнародне співробітництво з пенітенціарних систем і виконання 
покарань в зарубіжних країнах; 

З.XXXІV.01.01.02 пенітенціарна система та особливості відбування покарання в 
англомовних країнах; 

З.XXXІV.01.01.03 виконання покарань та умови відбування в країнах Європи. 
З.XXXІV.01.02 - на основі аналізу Кримінально-виконавчих кодексів 

зарубіжних країн та інших нормативно-правових актів 
висвітлити: 

З.XXXІV.01.02.01 кримінально-виконавча система країн СНД; 
З.XXXІV.01.02.02 пенітенціарна система Африки; 



 

 

З.XXXІV.01.02.03 органи виконання покарань в країнах Азії. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXXIV.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, чинних 
нормативно-правових актів та правозастосовчої практики 
розкрити наступні питання: 

З.XXXIV.02.01.01 поняття, зміст та види суб’єкта злочину; 
З.XXXIV.02.01.02 спеціальний суб’єкт злочину; 
З.XXXIV.02.01.03 осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. 

З.XXXIV.02.02 - на основі аналізу Конституції України, Кримінального 
кодексу України, постанов Пленуму Верховного Суду 
України охарактеризувати наступні питання: 

З.XXXIV.02.02.01 обмежена осудність як ознака суб’єкта злочину; 
З.XXXIV.02.02.02 встановлення неосудності - відсутність складу злочину; 
З.XXXIV.02.02.03 значення спеціальних експертних досліджень для встановлення 

суб’єкта злочину. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXXІV.03.01 - на основі науково обґрунтованих теорій міжнародного 
права,  принципів міжнародного та міжнародного 
кримінального права, міжнародних нормативно-правових 
актів розкрити наступні питання: 

З.XXXІV.03.01.01 еволюція основних науково обґрунтованих підходів до 
становлення міжнародного кримінального права як галузі 
міжнародного права; 

З.XXXІV.03.01.02 базові принципи міжнародного кримінального права; 
З.XXXІV.03.01.03 особливості складу міжнародних злочинів; 
З.XXXІV.03.01.04 природа та поняття імунітету в міжнародному кримінальному 

праві. 
З.XXXІV.03.02 - на основі аналізу Конвенцій ООН,матеріалів  Міжнародних 

кримінальних Трибуналів, Римського статуту міжнародного 
кримінального суду, чинних міжнародних договорів 
висвітлити: 

З.XXXІV.03.02.01 поняття міжнародних злочинів; особливості відповідальності 
держав та індивідів за вчинення міжнародних злочинів; 

З.XXXІV.03.02.02 розвиток та становлення міжнародної кримінальної юстиції; 
З.XXXІV.03.02.03 механізм співробітництва держав у боротьбі із злочинністю. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXIV.04.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативно-

правових актів та правозастосовної кримінально-правової 
практики розкрити наступні питання: 

З.XXXIV.04.01.01 процесуальні  передумови  та типові  моделі виникнення  
альтернативних  способів вирішення  кримінально-правових  
конфліктів  в  сучасному  іноземному  праві; 

З.XXXIV.04.01.02 альтернативні  механізми, процесуальні  передумови і  
процесуальні  перешкоди   для  розвитку  альтернативних  
способів  вирішення  кримінально-правових  конфліктів  в  
сучасному  українському  праві; 

З.XXXIV.04.01.03 інститут  звільнення  від  кримінальної  відповідальності  та  
деякі  фундаментальні  принципи  кримінального  права  і 
процесу. 

З.XXXIV.04.02 - на основі аналізу матеріалів наукових досліджень, 
концепцій, чинних кримінально-правових актів та 



 

 

правозастосовної практики охарактеризувати наступні 
питання: 

З.XXXIV.04.02.01 українські альтернативи  кримінальному  переслідуванню  у 
співставленні  із  західними  аналогами  (порівняльно-правовий  
аналіз); 

З.XXXIV.04.02.02 звільнення  особи від  кримінальної  відповідальності  у  зв’язку  
з  примиренням винного  з  потерпілим, та  у  зв’язку з  
передачею  на  поруки  та  дійовим  каяттям; 

З.XXXIV.04.02.03 звільнення  особи  від  кримінальної  відповідальності  у  зв’язку 
із  зміною  обстановки та  у  зв’язку  із  закінченням  строків 
давності; 

З.XXXIV.04.02.04 звільнення особи  від  кримінальної  відповідальності  на  підставі  
Закону  України „Про  амністію ” і  звільнення  від  кримінальної  
відповідальності   неповнолітніх; 

З.XXXIV.04.02.05 спеціальні  види  звільнення  особи  від  кримінальної  
відповідальності. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXIV.05.01 - на основі відповідних правових доктрин, чинних 

нормативно-правових актів та правозастосовчої практики 
розкрити наступні питання: 

З.XXXIV.05.01.01 корупція як соціальне явище: поняття і зміст; 
З.XXXIV.05.01.02 поняття та зміст антикорупційної політики України; 
З.XXXIV.05.01.03 види та рівні антикорупційної політики України. 

З.XXXIV.05.02 - на основі аналізу Конституції України, Кримінального 
кодексу України, закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» охарактеризувати наступні питання: 

З.XXXIV.05.02.01 правові основи антикорупційної політики України; 
З.XXXIV.05.02.02 суб’єкти антикорупційної політики України; 
З.XXXIV.05.02.03 особливості реалізації антикорупційної політики України. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXIV.06.01 - на основі аналізу віктимологічних досліджень розкрити 

наступні питання: 
З.XXXIV.06.01.01 історія становлення та розвитку віктимології у світі та Україні; 
З.XXXIV.06.01.02 поняття віктимології як науки, об’єкт і предмет віктимології; 
З.XXXIV.06.01.03 завдання та функції віктимології; 
З.XXXIV.06.01.04 погляди на місце віктимології в системі інших наук, зв’язок 

віктимології з кримінологією. 
З.XXXIV.06.02 - на основі аналізу проведених віктимологічних досліджень та 

комплексної оцінки їх результатів висвітлити: 
З.XXXIV.06.02.01 поняття потерпілого (жертви) від злочину; 
З.XXXIV.06.02.02 поняття віктимності, віктимізації та їх основні характеристики; 
З.XXXIV.06.02.03 поняття віктимологічної детермінації; 
З.XXXIV.06.02.04 прогнозування віктимної поведінки. 

З.XXXIV.06.03 - на основі аналізу правозастосовної практики 
висвітлити віктимологічний аналіз деяких видів злочинів: 

З.XXXIV.06.03.01 віктимологічний аналіз злочинів проти особи; 
З.XXXIV.06.03.02 віктимологічний аналіз корисливих злочинів (злочинів проти 

власності); 
З.XXXIV.06.03.03 віктимологічний аналіз злочинів пов’язаних із наркотиками. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXІV.07.01 - на основі основних правових доктрин, кримінологічного 



 

 

аналізу, нормативних актів та правозастосовної практики 
розкрити наступні питання: 

З.XXXІV.07.01.01 юридичну природу організованої злочинності; 
З.XXXІV.07.01.02 поняття та особливості транснаціональної злочинності; 
З.XXXІV.07.01.03 специфіка детермінації і причинності транснаціональної 

злочинності економічного спрямування; 
З.XXXІV.07.01.04 тероризм як міжнародна проблема:кримінально-правовий та 

кримінологічний  аналіз. 
З.XXXІV.07.02 - на основі аналізу Конвенцій ООН, матеріалів  міжнародних 

інституцій, чинних міжнародних договорів висвітлити: 
З.XXXІV.07.02.01 причини, механізми та засоби вчинення злочинів корисливо-

насильницького спрямування; 
З.XXXІV.07.02.02 стан та тенденції розвитку кримінального автобізнесу; 
З.XXXІV.07.02.03 шляхи і форми протидії транснаціональній організованій 

злочинності; 
З.XXXІV.07.02.04 міжнародні принципи і форми протидії транснаціональній 

злочинності; 
З.XXXІV.07.02.05 система та органи Міжнародної кримінальної поліції. 

4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XХХV.01.01 - на основі відповідних правових доктрин, міжнародних актів, 
правозастосовної практики розкрити наступні питання: 

З.XХХV.01.01.01 правове становище Європейських співтовариств і Європейського 
Союзу: загальна характеристика; 

З.XХХV.01.01.02 інституційна характеристика Європейської спільноти; 
З.XХХV.01.01.03 Європейський парламент як елемент інституційної системи 

Євросоюзу; 
З.XХХV.01.01.04 Європейська рада як політичний координаційний інститут 

Європейського Союзу; 
З.XХХV.01.01.05 Рада Європейського союзу як інститут політико-правової системи 

Європейського Союзу. 
З.XХХV.01.02 - на основі аналізу установчих документів Європейського Союзу, 

інших актів органів ЄС, правозастосовної практики Судових 
органів ЄС охарактеризувати такі питання: 

З.XХХV.01.02.01 комісія Європейських співтовариств в системі інститутів 
Євросоюзу; 

З.XХХV.01.02.02 cудова система Європейського Союзу:основні аспекти; 
З.XХХV.01.02.03 Рахункова Палата Європейського Союзу; 
З.XХХV.01.02.04 Європол в інституційній системі ЄС; 
З.XХХV.01.02.05 допоміжні інституції Європейського Союзу; 
З.XХХV.01.02.06 Україна та ЄС: особливості взаємодії. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХХV.02.01 - на основі міжнародних нормативних актів, українського 

законодавства та відповідних наукових доктрин розкрити 
наступні питання: 

З.XХХV.02.01.01 права людини в історії міжнародного права; 
З.XХХV.02.01.02 права людини як галузь сучасного міжнародного публічного 

права; 
З.XХХV.02.01.03 джерела міжнародного права прав людини; 
З.XХХV.02.01.04 принципи та норми галузі міжнародного права прав людини та їх 

зміст; 



 

 

З.XХХV.02.01.05 універсальна система міжнародного захисту прав і свобод 
людини; 

З.XХХV.02.01.06 регіональні механізми сприяння та захисту прав і свобод людини; 
З.XХХV.02.01.07 міжнародні універсальні та регіональні процедури захисту прав 

людини; 
З.XХХV.02.01.08 міжнародно-правові основи процедур подання та розгляду 

скарг, петицій, звернень окремих осіб, груп осіб на 
порушення їх прав. 

З.XХХV.02.02 - на основі міжнародних нормативних актів, українського 
законодавства та відповідних наукових доктрин розкрити 
наступні питання: 

З.XХХV.02.02.01 міжнародно-правовий захист правового статусу людини; 
З.XХХV.02.02.02 інститут міжнародної відповідальності за порушення прав 

людини; 
З.XХХV.02.02.03 міжнародно-правовий захист особистих прав і свобод людини, 

їх поняття та гарантії; 
З.XХХV.02.02.04 міжнародно-правовий захист спеціальних і колективних прав 

людини; 
З.XХХV.02.02.05 міжнародно-правовий захист політичних прав і свобод 

людини; 
З.XХХV.02.02.06 міжнародно-правовий захист соціально-економічних і 

культурних прав людини. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XХХV.03.01 - на основі правових доктрин, нормативних актів та 
правозастосовної  правової практики розкрити наступні питання: 

З.XХХV.03.01.01 тенденції і проблеми правового регулювання іноземних інвестицій в 
умовах глобалізації; 

З.XХХV.03.01.02 місце інвестиційного права в системі права; 
З.XХХV.03.01.03 поняття та види іноземних інвестицій; 
З.XХХV.03.01.04 правовий статус іноземного інвестора; 
З.XХХV.03.01.05 правову природу міжнародних інвестиційних договорів. 

З.XХХV.03.02 - на основі аналізу міжнародно-правових та національно-правових 
актів та правозастосовної практики охарактеризувати наступні 
питання: 

З.XХХV.03.02.01 правові режими іноземних інвестицій; 
З.XХХV.03.02.02 правові гарантії іноземних інвестицій; 
З.XХХV.03.02.03 поняття та особливості міжнародних інвестиційних спорів; 
З.XХХV.03.02.04 порядок вирішення міжнародних інвестиційних спорів; 
З.XХХV.03.02.05 механізм вирішення інвестиційних спорів в рамках 

Міжнародного центру по вирішенню інвестиційних спорів 
(МЦВІС). 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХХV.04.01 - на основі історичних та філософських джерел, відповідних 

правових доктрин, національних та зарубіжних нормативних 
актів розкрити наступні питання: 

З.XХХV.04.01.01 історія та філософія питання «подвійного визнання» автономії 
волі; 

З.XХХV.04.01.02 тенденція від ситуативного невизнання до повсюдного визнання 
автономії волі; 

З.XХХV.04.01.03 легальне визнання автономії волі в українському міжнародному 
приватному праві; 



 

 

З.XХХV.04.01.04 автономія волі як колізійна норма та її реалізація. 
З.XХХV.04.02 - на основі нормативних та доктринальних джерел, 

національних, міжнародних та зарубіжних нормативних 
актів, правозастосовної практики розкрити наступні 
питання: 

З.XХХV.04.02.01 умови та способи застосування автономії сторін; 
З.XХХV.04.02.02 формальна сфера дії автономії сторін; 
З.XХХV.04.02.03 коло правопорядків країн, поміж яких можливий вибір права; 
З.XХХV.04.02.04 обмеження територіальної сфери дії норми про автономію волі. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХХV.05.01 - на основі міжнародних нормативних актів, українського 

законодавства та відповідних наукових доктрин розкрити 
наступні питання: 

З.XХХV.05.01.01 уніфікація міжнародного приватного права країн ЄС як 
правова реформа; 

З.XХХV.05.01.02 загальне поняття уніфікації європейського міжнародного 
приватного права; 

З.XХХV.05.01.03 уніфікація юридичної термінології приватного права як 
офіційна політика Європейському Союзі; 

З.XХХV.05.01.04 структура поняття та правова природа уніфікації 
європейського міжнародного приватного права; 

З.XХХV.05.01.05 «вертикальна» та «горизонтальна» історія уніфікації 
міжнародного приватного права в Європі. 

З.XХХV.05.02 на основі міжнародних нормативних актів, українського 
законодавства та відповідних наукових доктрин розкрити 
наступні питання: 

З.XХХV.05.02.01 інструментарій уніфікації європейського міжнародного 
приватного права з точки зору взаємного визнання судових і 
інших рішень в ЄС; 

З.XХХV.05.02.02 конкретизація поняття уніфікації міжнародного приватного 
права в ЄС; 

З.XХХV.05.02.03 уніфікація міжнародного цивільного процесу в ЄС; 
З.XХХV.05.02.04 уніфікація колізійного права в ЄС; 
З.XХХV.05.02.05 європеїзація міжнародного приватного права. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХХV.06.01 - на основі міжнародних нормативних актів та відповідних 

наукових доктрин розкрити наступні питання: 
З.XХХV.06.01.01 історія зародження міжнародного трудового права; 
З.XХХV.06.01.02 поняття та принципи міжнародного трудового права; 
З.XХХV.06.01.03 суб’єкти нормотворення міжнародного трудового права; 
З.XХХV.06.01.04 джерела міжнародного трудового права; 
З.XХХV.06.01.05 диференціація трудового права; 
З.XХХV.06.01.06 основні трудові права людини згідно міжнародних стандартів. 

З.XХХV.06.02 - на основі аналізу міжнародних нормативних актів, 
українського законодавства: 

З.XХХV.06.02.01 поняття та правовий статус трудящих мігрантів та членів їх 
сімей; 

З.XХХV.06.02.02 правове регулювання праці персоналу міжнародних організацій 
та способи захисту їх прав; 

З.XХХV.06.02.03 міжнародно-правове регулювання оформлення та впорядкування 
відносин трудового найму; 



 

 

З.XХХV.06.02.04 правове регулювання працевлаштування іноземців в Україні та 
українських громадян за кордоном. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХХV.07.01 - на основі відповідних правових концепцій, нормативних 

джерел та міжнародно-правової практики розкрити наступні 
питання: 

З.XХХV.07.01.01 поняття та система права міжнародної відповідальності; 
З.XХХV.07.01.02 етапи становлення права міжнародної відповідальності; 
З.XХХV.07.01.03 характерні риси права міжнародної відповідальності. 

З.XХХV.07.02 - на основі аналізу міжнародно-правових актів та 
правозастосовної практики розкрити: 

З.XХХV.07.02.01 поняття міжнародно-протиправного діяння; 
З.XХХV.07.02.02 обставини, що виключають міжнародну протиправність діянь; 
З.XХХV.07.02.03 зміст міжнародної відповідальності; 
З.XХХV.07.02.04 імплементацію міжнародної відповідальності. Імплементація 

міжнародної відповідальності. 
Вибіркові навчальні дисципліни 

1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXХVI.01.01 - на основі відповідних фінансово-правових доктрин, 
Конституції України, Бюджетного кодексу України, 
фінансово-правових нормативних актів та правозастосовної 
фінансово-правової практики висвітлюються наступні 
питання: 

З.XXХVI.01.01.01 теоретико-правові проблеми поняття розпорядника бюджетних 
коштів; 

З.XXХVI.01.01.02 інститут розпорядників бюджетних коштів в системі фінансового 
права; 

З.XXХVI.01.01.03 теоретичні засади правового статусу розпорядників бюджетних 
коштів; 

З.XXХVI.01.01.04 елементи правового статусу розпорядників бюджетних коштів. 
З.XXХVI.01.02 - на основі аналізу Бюджетного кодексу України, інших актів 

бюджетного законодавства розкрити такі питання: 
З.XXХVI.01.02.01 правове регулювання статусу головних розпорядників 

бюджетних коштів; 
З.XXХVI.01.02.02 правове регулювання статусу нижчестоящих розпорядників 

бюджетних коштів; 
З.XXХVI.01.02.03 правове регулювання одержувачів бюджетних коштів; 
З.XXХVI.01.02.04 підстави бюджетно-правової відповідальності розпорядників 

бюджетних коштів; 
З.XXХVI.01.02.05 порядок застосування до розпорядників бюджетних коштів 

заходів бюджетно-правової відповідальності. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXХVI.02.01 на основі податкового законодавства та відповідних правових 
доктрин, правозастосовної податково-правової практики 
розкрити наступні питання: 

З.XXХVI.02.01.01 еволюція доктринальних підходів до розуміння предмету та 
методу податкового права, його місця в системі права України; 

З.XXХVI.02.01.02 теоретико-методологічні проблеми змісту та форми податкового 
права; 

З.XXХVI.02.01.03 правові основи системи податків та зборів України; 



 

 

З.XXХVI.02.01.04 правові ознаки податку та його юридичну конструкцію; 
З.XXХVI.02.01.05 правова природа податкового зобов’язання та подвійного 

оподаткування; 
З.XXХVI.02.01.06 поняття та значення податкового контролю і податкової 

відповідальності 
З.XXХVI.02.02 на основі аналізу чинних податкових нормативно-правових 

актів та податкової правозастосовної практики 
охарактеризувати наступні питання: 

З.XXХVI.02.02.01 теоретико-методологічні проблеми податкового процесу та 
податкових процедур; 

З.XXХVI.02.02.02 видові юридичні конструкції загальнодержавних податків; 
З.XXХVI.02.02.03 видові юридичні конструкції загальнодержавних зборів; 
З.XXХVI.02.02.04 видові юридичні конструкції місцевих податків та зборів; 
З.XXХVI.02.02.05 поняття, природу та види спеціальних податкових режимів. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXХVI.03.01 - на основі аналізу правових доктрин Конституції України, 

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України 
інших фінансового правових актів охарактеризувати 
наступні питання: 

З.XXХVI.03.01.01 правова природа фінансового контролю, як функції фінансів; 
З.XXХVI.03.01.02 еволюція публічного фінансового контролю; 
З.XXХVI.03.01.03 доктринальні підходи до визначення місця фінансового контролю 

в системі фінансового права; 
З.XXХVI.03.01.04 типи доктринальних підходів до розуміння принципів 

фінансового контролю; 
З.XXХVI.03.01.05 система та суб’єкти фінансового контролю. 

З.XXХVI.03.02 на основі аналізу Конституції України, чинних фінансово-
правових актів та правозастосовної фінансово-правової 
практики, розкрити наступні питання: 

З.XXХVI.03.02.01 процесуальні особливості фінансового контролю; 
З.XXХVI.03.02.02 особливості координації фінансового контролю; 
З.XXХVI.03.02.03 загальні риси та особливості окремих видів фінансового 

контролю; 
З.XXХVI.03.02.04 особливості та види методів фінансового контролю; 
З.XXХVI.03.02.05 поняття та особливості форм фінансового контролю. 

2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXXVІІ.01.01 - на основі аналізу положень філософії права, антропології 
права та історії філософії визначити: 

З.XXXVІІ.01.01.01 сутність та предмет філософської антропології права, специфіку 
її методології; 

З.XXXVІІ.01.01.02 історичні етапи становлення та розвитку філософської 
антропології права; 

З.XXXVІІ.01.01.03 сутність основних філософсько-антропологічних концепцій, їх 
вплив на визначення правопорядку. 

З.XXXVІІ.01.02 - на основі з’ясування аксіологічних та антропологічних засад 
проблематики людини в праві висвітлити: 

З.XXXVІІ.01.02.01 філософсько-правовий аспект проблеми буття людини в сучасних 
умовах; 

З.XXXVІІ.01.02.02 підстави та етапи формування належного, якісного рівня 
правосвідомості; 



 

 

З.XXXVІІ.01.02.03 гуманістичну природу сучасного права, зокрема в контексті 
реалізації положень Конституції України. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXVІІ.02.01 - на основі філософсько-правових доктрин та концепцій 

розкрити наступні питання: 
З.XXXVІІ.02.01.01 еволюція категорії свободи у філософії Античності, 

Середньовіччя, Нового та Новітнього часу; 
З.XXXVІІ.02.01.02 інтерпретація свободи в історії філософії права; 
З.XXXVІІ.02.01.03 сучасні правові концепції свободи; 
З.XXXVІІ.02.01.04 загальнотеоретичні характеристики свободи як категорії права; 
З.XXXVІІ.02.01.05 аксіологічний зміст категорії свободи в праві. 

З.XXXVІІ.02.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 
теоретичних досліджень розглянути: 

З.XXXVІІ.02.02.01 філософсько-правові проблеми реалізації конституційних 
політичних проблем; 

З.XXXVІІ.02.02.02 специфіку свободи в сучасних цивільних правовідносинах; 
З.XXXVІІ.02.02.03 свободу як умову кримінально-правової відповідальності; 
З.XXXVІІ.02.02.04 порушення права як форму несвободи. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXVІІ.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 

висвітлити: 
З.XXXVІІ.03.01.01 генезис концептуальних підходів щодо розуміння філософсько-

правової природи влади; 
З.XXXVІІ.03.01.02 влада як явище суспільного буття; 
З.XXXVІІ.03.01.03 психологія влади; 
З.XXXVІІ.03.01.04 влада як субстанція політичних відносин. 

З.XXXVІІ.03.02 - на основі доктринальних концептуальних підходів, аналізу 
чинних нормативно-правових актів та правозастосовної 
практики охарактеризувати наступні питання: 

З.XXXVІІ.03.02.01 державна влада; 
З.XXXVІІ.03.02.02 система стримувань і противаг як засіб організації та 

функціонування державної влади; 
З.XXXVІІ.03.02.03 право як форма прояву влади; 
З.XXXVІІ.03.02.04 етичні аспекти влади; 
З.XXXVІІ.03.02.05 екзистенційний вимір влади. 

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXVІІІ.01.01 - на основі фундаментальних теорій причин злочинності 

розкрити наступні питання: 
З.XXXVІІІ.01.01.01 релігійні теорії причин злочинності; 
З.XXXVІІІ.01.01.02 антична філософія: погляди Платона, Демокріта, Аристотеля на 

причини злочинності; 
З.XXXVІІІ.01.01.03 антропологічна школа, соціологічна школа; 
З.XXXVІІІ.01.01.04 біологічні, біосоціальні, соціологічні концепції причин 

злочинності. 
З.XXXVІІІ.01.02 - на основі аналізу відповідних кримінологічних ідей та 

поглядів охарактеризувати: 
З.XXXVІІІ.01.02.01 концепції розумової відсталості злочинців, пошуки гена 

злочинності; 
З.XXXVІІІ.01.02.02 психоаналітичні концепції причин злочинності; 



 

 

З.XXXVІІІ.01.02.03 соціологічні теорії причин злочинності; 
З.XXXVІІІ.01.02.04 сучасні теорії причин злочинності. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XXXVІІІ.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, чинних 

нормативно-правових актів та правозастосовчої практики 
розкрити наступні питання: 

З.XXXVІІІ.02.01.01 актуальні питання вчення про злочин в теорії кримінального 
права та законодавства України; 

З.XXXVІІІ.02.01.02 проблемні питання кримінальної відповідальності та форм її 
реалізації; 

З.XXXVІІІ.02.01.03 проблеми вини в кримінальному праві України; 
З.XXXVІІІ.02.01.04 сучасні проблеми визначення суб’єкта злочину за законодавством 

України. 
З.XXXVІІІ.02.02 - на основі аналізу Конституції України, Кримінального 

кодексу України, постанов Пленуму Верховного Суду 
України охарактеризувати наступні питання: 

З.XXXVІІІ.02.02.01 особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-
правових норм; 

З.XXXVІІІ.02.02.02 актуальні питання кримінальної відповідальності за злочини 
проти особи; 

З.XXXVІІІ.02.02.03 проблеми кваліфікації злочинів проти власності; 
З.XXXVІІІ.02.02.04 проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XXXVІІІ.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних актів 
та правозастосовної діяльності розкрити наступні питання: 

З.XXXVІІІ.03.01.01 правові основи протидії злочинності; 
З.XXXVІІІ.03.01.02 класифікація заходів протидії; 
З.XXXVІІІ.03.01.03 правові основи діяльності суб’єктів протидії злочинності, їх види 

та характеристика; 
З.XXXVІІІ.03.01.04 нормативне забезпечення та профілактичні функції міжнародних 

органів протидії злочинності 
З.XXXVІІІ.03.02 - на основі аналізу чинних нормативно-правових актів 

України, міжнародно-правових актів та судової практики 
розкрити наступні питання: 

З.XXXVІІІ.03.02.01 правові основи боротьби із корупцією; 
З.XXXVІІІ.03.02.02 правові заходи протидії  вживання та розповсюдження 

наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин; 
З.XXXVІІІ.03.02.03 правове регулювання протидії міжнародному тероризму; 
З.XXXVІІІ.03.02.04 правові основи протидії торгівлі людьми; 
З.XXXVІІІ.03.02.05 правові джерела попередження комп’ютерних злочинів. 

4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 

З.XХХІХ.01.01 - на основі правових доктрин, нормативних актів та 
правозастосовної  правової практики розкрити наступні питання: 

З.XХХІХ.01.01.01 поняття третейського порядку вирішення спорів; 
З.XХХІХ.01.01.02 джерела правового регулювання міжнародного комерційного 

арбітражу; 
З.XХХІХ.01.01.03 поняття та сутність арбітражної угоди; 
З.XХХІХ.01.01.04 компетенцію міжнародного комерційного арбітражу; 
З.XХХІХ.01.01.05 процедуру відводу державного суду з непідсудності; 



 

 

З.XХХІХ.01.01.06 процедуру відводу третейського суду з непідсудності. 
З.XХХІХ.01.02 - на основі аналізу міжнародно-правових та національно-правових 

актів та правозастосовної практики охарактеризувати наступні 
питання: 

З.XХХІХ.01.02.01 порядок розгляду спорів міжнародним комерційним арбітражем; 
З.XХХІХ.01.02.02 порядок ухвалення та оспорювання арбітражного рішення; 
З.XХХІХ.01.02.03 визнання та виконання арбітражного рішення. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХХІХ.02.01 - на основі відповідних правових доктрин, нормативних 

актів, міжнародних актів. правозастосовної практики 
розкрити наступні питання: 
 

З.XХХІХ.02.01.01 поняття та основні принципи місцевого управління. Муніципальне 
право; 

З.XХХІХ.02.01.02 еволюція місцевого управління в країнах сучасного світу; 
З.XХХІХ.02.01.03 адміністративно-територіальний поділ та рівні місцевого управління 

в зарубіжних країнах; 
З.XХХІХ.02.01.04 місцеве державне управління та місцеве самоврядування: 

особливості співвідношення; 
З.XХХІХ.02.01.05 органи місцевого управління та їх місце в державному механізмі. 

З.XХХІХ.02.02 - на основі аналізу чинних нормативних актів України, інших актів 
органів місцевого управління, правозастосовної практики 
охарактеризувати такі питання: 

З.XХХІХ.02.02.01 британська система місцевого управління; 
З.XХХІХ.02.02.02 американська система місцевого управління; 
З.XХХІХ.02.02.03 романська система місцевого управління; 
З.XХХІХ.02.02.04 германська система місцевого управління; 
З.XХХІХ.02.02.05 скандинавська система місцевого управління; 
З.XХХІХ.02.02.06 система місцевого управління в Україні: загальна характеристика. 

 В умовах виробничої або соціальної діяльності: 
З.XХХІХ.03.01 - на основі відповідних правових доктрин, історичних та 

філософських джерел проаналізувати базисні поняття, методи та 
категорії науки порівняльного правознавства: 

З.XХХІХ.03.01.01 порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна; 
З.XХХІХ.03.01.02 методологія порівняльного правознавства; 
З.XХХІХ.03.01.03 функції порівняльного правознавства; 
З.XХХІХ.03.01.04 класифікація основних правових систем сучасності; 
З.XХХІХ.03.01.05 співвідношення порівняльного правознавства і міжнародного 

права; 
З.XХХІХ.03.01.06 співвідношення порівняльного правознавства і національних 

правових систем; 
З.XХХІХ.03.01.07 правова система України. 

З.XХХІХ.03.02 - на основі аналізу доктринальних джерел, чинних норма-
тивних актів та правозастосовної практики проаналізувати 
поняття, характерні риси, історію становлення, джерела 
права основних правових систем сучасності: 

З.XХХІХ.03.02.01 романо-германська правова сім’я 
З.XХХІХ.03.02.02 правова система Англії 
З.XХХІХ.03.02.03 правова система США 
З.XХХІХ.03.02.04 змішаний тип правових систем 
З.XХХІХ.03.02.05 Скандинавська правова сім’я 



 

 

З.XХХІХ.03.02.06 правові системи країн Латинської Америки 
З.XХХІХ.03.02.07 релігійно-традиційні правові системи країн 

 



 

 

7. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ,  
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

7.1. На державну атестацію виноситься система компетенцій, що 
визначена в СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 8.03040101-2012 «Стандарт вищої 
освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика», та система блоків відповідних 
змістових модулів, що зазначена у таблиці Додатка В 

3. 

7.2. Вид кваліфікаційної роботи (магістерська робота) встановлюється на 
основі аналізу змісту виробничих функцій і типових задач діяльності, що 
визначені в СВО ЧНУ ім. Ю.Федьковича 8.03040101-2012 «Стандарт вищої 
освіти Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика». 

7.3. У Додатку Г 
3 зазначено форми державної атестації.  

Додаток Г 
3 

 
НОРМАТИВНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ, 

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ОПАНУВАННЯ 
«МАГІСТРАМИ ПРАВА» ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА ВІДПОВІДНИХ БЛОКІВ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 
 
1. Захист магістерської роботи по одній з тем будь-якої дисципліни, 
передбаченої ОПП для магістрів відповідної спеціалізації.  
2. Державний іспит з магістерських курсів: 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
ХХVІІ.01 Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі 
ХХVІІ.02 Охорона праці в галузі  
ХХVІІ.04 Методологія юридичної науки 
ХХVІІІ.01 Системність фінансового права  
ХХVІІІ.02 Об’єктивне фінансове право  
ХХVІІІ.03 Суб’єктивне фінансове право  
ХХХІІ.01 Філософія фінансового права 
ХХХІІ.02 Валютне право 
ХХХІІ.03 Податкове право ЄС 
ХХХІІ.04 Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин  
ХХХІІ.05 Фінансово-процесуальне право 
ХХХІІ.06 Методи фінансового права 

ХХХІІ.07 
Теоретико-правові проблеми фінансово-правової 
відповідальності  

ХХХVІ.01 Теоретико-методологічні проблеми правового статусу 
розпорядників бюджетних коштів  

ХХХVІ.02 Теоретико-методологічні проблеми податкового права 
ХХХVІ.03 Теоретико-методологічні проблеми фінансового контролю 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
ХХVІІ.01 Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі 
ХХVІІ.02 Охорона праці в галузі  
ХХVІІ.04 Методологія юридичної науки 
ХХІХ.01 Юридична герменевтика 
ХХІХ.02 Сучасні концепції соціології права 



 

 

 
7.4. Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення 

кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки встановлюються в СВО ЧНУ 

ХХІХ.03 Сучасний юридичний позитивізм  
ХХХІІІ.01 Логіка права 
ХХХІІІ.02 Сучасна релігійна філософія права 
ХХХІІІ.03 Воля як категорія права 
ХХХІІІ.04 Філософія права в Україні 
ХХХІІІ.05 Гносеологія права 
ХХХІІІ.06 Справедливість як категорія права 
ХХХІІІ.07 Філософія юридичної відповідальності  
ХХХVІІ.01 Філософська антропологія права 
ХХХVІІ.02 Свобода як категорія права 
ХХХVІІ.03 Філософія влади 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

ХХVІІ.01 Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі 
ХХVІІ.02 Охорона праці в галузі  
ХХVІІ.04 Методологія юридичної науки 
ХХХ.01 Кримінальне право зарубіжних країн (загальна частина) 
ХХХ.02 Кримінальне право зарубіжних країн (особлива частина) 
ХХХ.03 Зарубіжна кримінологія  

ХХХІV.01 Пенітенціарні системи зарубіжних країн  
ХХХІV.02 Вчення про суб’єкт злочину 
ХХХІV.03 Міжнародне кримінальне право 

ХХХІV.04 
Альтернативи кримінальному переслідуванню в сучасному 
праві  

ХХХІV.05 Антикорупційна політика України 
ХХХІV.06 Кримінальна віктимологія 
ХХХІV.07 Транснаціональна злочинність 

ХХХVІІІ.01 Теорії причин злочинності 
ХХХVІІІ.02 Сучасні проблеми кримінального права 
ХХХVІІІ.03 Правові основи протидії злочинності  

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
ХХVІІ.01 Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі 
ХХVІІ.02 Охорона праці в галузі  
ХХVІІ.04 Методологія юридичної науки 
ХХХІ.01 Міграційне право 
ХХХІ.02 Актуальні проблеми науки міжнародного права 
ХХХІ.03 Система міжнародних судових установ  
ХХХV.01 Інституційна структура ЄС 
ХХХV.02 Міжнародний захист прав людини 
ХХХV.03 Іноземні інвестиції і міжнародне право 
ХХХV.04 Автономія волі у міжнародному приватному праві  
ХХХV.05 Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС 
ХХХV.06 Міжнародне трудове право 
ХХХV.07 Право міжнародної відповідальності 
ХХХІХ.01 Міжнародний комерційний арбітраж 
ХХХІХ.02 Місцеве управління в зарубіжних країнах 
ХХХІХ.03 Порівняльне правознавство  



 

 

ім. Ю. Федьковича 8.03040101-2012 «Стандарт вищої освіти Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича. Засоби діагностики якості 
вищої освіти”. 

 
8. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, 

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ  
ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
8.1. Державна атестація осіб, які навчаються на юридичному факультеті, 

проводиться на підставі аналізу успішності навчання, оцінювання якості 
вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені ОКХ, та рівня 
сформованості здатностей вирішувати задачі діяльності, які можуть 
виникнути. 

8.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється в ГСВОУ_02 
“Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма 
підготовки”.   

8.3. Атестація якості підготовки магістра з права щодо становлення 
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ 
здійснюється Державною екзаменаційною комісією, затвердженою 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, після виконання 
студентами у повному обсязі навчального плану. 

8.4. Атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, 
умінь і навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою, з використанням загальнодержавних методів комплексної 
діагностики  (державного екзамену та захисту магістерської роботи). 

8.5. Кваліфікацію «Магістр права» присвоює Державна екзаменаційна 
комісія. 



 

 

Додаток І 
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ 
«БАКАЛАВР», «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» 

 
ШИФР 

навчальних дисциплін 
НАЗВИ 

навчальних дисциплін  
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ  

«БАКАЛАВР» 
ІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

Дисципліни нормативної частини 
І.01 Історія України 
І.02 Історія української культури 
І.03 Українська мова (за професійним спрямуванням) 
І.04 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
І.05 Фізичне виховання 
І.06 Філософія 
І.07 Політологія  

Дисципліни вільного вибору студента 
ІІ.08 Фахова іноземна мова  

ІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРИИРРООДДННИИЧЧОО--ННААУУККООВВООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ 
Дисципліни нормативної частини 

ІІІ.01 Психологія (загальна і юридична) 
ІІІ.02 Безпека життєдіяльності  

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
Дисципліни вільного вибору студента 

ІІІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ТТАА  ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  
Дисципліни нормативної частини 

ІV.01 Теорія держави і права 
ІV.02 Історія держави і права зарубіжних країн 
ІV.03 Історія держави і права України 
ІV.04 Судові і правоохоронні органи України 
ІV.05 Конституційне право України 
ІV.06 Логіка (загальна і юридична) 
ІV.07 Адміністративне право України 
ІV.08 Державне право зарубіжних країн 
ІV.09 Екологічне право України 
ІV.10 Історія вчень про державу і право 
ІV.11 Цивільне право України 
ІV.12 Кримінальне право України 
ІV.13 Міжнародне публічне право 
ІV.14 Фінансове право України 
ІV.15 Трудове право України. Основи охорони праці 
ІV.16 Кримінальне процесуальне право України 
ІV.17 Цивільне процесуальне право України 
ІV.18 Криміналістика 
ІV.19 Міжнародне приватне право 
ІV.20 Господарське право України 

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
 

V.21 Латинська мова 



 

 

V.22 Римське право 
V.23 Судова медицина 
V.24 Адміністративно-процесуальне право України 
V.25 Кримінологія 

V.26 
Складання процесуальних документів з кримінальних 
справ 

V.27 
Складання процесуальних документів з адміністративних 
справ 

V.28 Право соціального захисту 
V.29 Право ЄС 
V.30 Складання процесуальних документів з цивільних справ 

Дисципліни вільного вибору студента 
VІ.31 Соціологія права 
VІ.32 Інформаційне право 
VІ.33 Сімейне право 
VІ.34 Земельне право України 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ  
«СПЕЦІАЛІСТ» 

ІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  
Нормативні навчальні дисципліни 

VІІ.01 Цивільний захист 
Вибіркові навчальні дисципліни 

VІІІ.02 Інтелектуальна власність  
ІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРИИРРООДДННИИЧЧОО--ННААУУККООВВООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  

Нормативні навчальні дисципліни 
ІХ.01 Охорона праці в галузі 
ІХ.02 Філософія права 
ІХ.03 Право ЄС 

Вибіркові навчальні дисципліни 
1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Х.01 Актуальні проблеми конституційного права 
Х.02 Актуальні проблеми фінансового права  
Х.03 Актуальні проблеми адміністративного права 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІ.01 Кримінальна психологія 
ХІ.02 Сучасні проблеми криміналістики  
ХІ.03 Огляд місця події  

3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІІ.01 Актуальні проблеми цивільного права 
ХІІ.02 Актуальні проблеми трудового права 
ХІІ.03 Здійснення та захист цивільних прав 

4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІІІ.01 Порівняльне правознавство 
ХІІІ.02 Порівняльне конституційне право 
ХІІІ.03 Виборче право в зарубіжних країнах  

5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІV.01 Адміністративно-юрисдикційні провадження  
ХІV.02 Актуальні питання цивільного процесу України 
ХІV.03 Актуальні питання кримінального процесу України 

ІІІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ТТАА  ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ 
Нормативні навчальні дисципліни 



 

 

1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХV.01 Адміністрування податків  
ХV.02 Валютне право 
ХV.03 Адміністративно-деліктне право 
ХV.04 Конституційно-правова доктрина України 
ХV.05 Публічно-правове регулювання ринку цінних паперів 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХVІ.01 Вчення про суб’єкт злочину 
ХVІ.02 Розслідування комп’ютерних злочинів 
ХVІ.03 Проблеми кваліфікації транспортних злочинів 
ХVІ.04 Проблеми кваліфікації службових злочинів 
ХVІ.05 Кримінальна віктимологія 

3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХVІІ.01 Теорія юридичної особи 
ХVІІ.02 Страхове право 
ХVІІ.03 Договірне регулювання трудових відносин  
ХVІІ.04 Пенсійне забезпечення 
ХVІІ.05 Правове регулювання відносин власності  

4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХVІІІ.01 Міжнародний комерційний арбітраж 
ХVІІІ.02 Система міжнародних судових установ 
ХVІІІ.03 Європейське право навколишнього середовища 
ХVІІІ.04 Європейська інтеграція України  
ХVІІІ.05 Право національних меншин у міжнародному праві  

5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІХ.01 Представництво в цивільному процесі 
ХІХ.02 Виконавче провадження 
ХІХ.03 Судова риторика 
ХІХ.04 Адміністративно-деліктний процес 
ХІХ.05 Перегляд судових рішень 

Вибіркові навчальні дисципліни 
1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ХХ.01 Теоретико-правові проблеми фінансово-правового статусу 
розпорядників бюджетних коштів  

ХХ.02 Митне право 
ХХ.03 Державна служба 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХХІ.01 Судова психіатрія 
ХХІ.02 Криміналістичне вчення про жертву  
ХХІ.03 Науково-технічні засоби в правоохоронній діяльності 

3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХХІІ.01 Корпоративне право 
ХХІІ.02 Правове регулювання ринку нерухомості  
ХХІІ.03 Правовий режим майна сім’ї  

4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХХІІІ.01 Місцеве управління в зарубіжних країнах  
ХХІІІ.02 Міжнародне авторське право 
ХХІІІ.03 Право міжнародних трудових відносин 

5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХХІV.01 Провадження досудового слідства в Україні 



 

 

ХХІV.02 Окреме провадження у цивільному процесі  
ХХІV.03 Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ  
«МАГІСТР» 

ІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ 
Нормативні навчальні дисципліни 

ХХV.01 Педагогіка та психологія вищої школи 
ХХV.02 Цивільний захист 

Вибіркові навчальні дисципліни 
ХХVІ.01 Вища освіта і Болонський процес 
ХХVІ.02 Інтелектуальна власність  

ІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРИИРРООДДННИИЧЧОО--ННААУУККООВВООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  
Нормативні навчальні дисципліни 

ХХVІІ.01 Методика викладання юридичних дисциплін у вищій 
школі 

ХХVІІ.02 Охорона праці в галузі  
ХХVІІ.03 Філософія права 
ХХVІІ.04 Методологія юридичної науки 

Вибіркові навчальні дисципліни 
1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

ХХVІІІ.01 Системність фінансового права  
ХХVІІІ.02 Об’єктивне фінансове право  
ХХVІІІ.03 Суб’єктивне фінансове право  

2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
ХХІХ.01 Юридична герменевтика 
ХХІХ.02 Сучасні концепції соціології права 
ХХІХ.03 Сучасний юридичний позитивізм  

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

ХХХ.01 Кримінальне право зарубіжних країн (загальна частина) 
ХХХ.02 Кримінальне право зарубіжних країн (особлива частина) 
ХХХ.03 Зарубіжна кримінологія  

4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
ХХХІ.01 Міграційне право 
ХХХІ.02 Актуальні проблеми науки міжнародного права 
ХХХІ.03 Система міжнародних судових установ  

ІІІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ТТАА  ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ 
Нормативні навчальні дисципліни 

1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
ХХХІІ.01 Філософія фінансового права 
ХХХІІ.02 Валютне право 
ХХХІІ.03 Податкове право ЄС 

ХХХІІ.04 
Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних 
правовідносин  

ХХХІІ.05 Фінансово-процесуальне право 
ХХХІІ.06 Методи фінансового права 

ХХХІІ.07 
Теоретико-правові проблеми фінансово-правової 
відповідальності  

2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
ХХХІІІ.01 Логіка права 
ХХХІІІ.02 Сучасна релігійна філософія права 



 

 

 
 

ХХХІІІ.03 Воля як категорія права 
ХХХІІІ.04 Філософія права в Україні 
ХХХІІІ.05 Гносеологія права 
ХХХІІІ.06 Справедливість як категорія права 
ХХХІІІ.07 Філософія юридичної відповідальності  

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

ХХХІV.01 Пенітенціарні системи зарубіжних країн  
ХХХІV.02 Вчення про суб’єкт злочину 
ХХХІV.03 Міжнародне кримінальне право 

ХХХІV.04 
Альтернативи кримінальному переслідуванню в 
сучасному праві  

ХХХІV.05 Антикорупційна політика України 
ХХХІV.06 Кримінальна віктимологія 
ХХХІV.07 Транснаціональна злочинність 

4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
ХХХV.01 Інституційна структура ЄС 
ХХХV.02 Міжнародний захист прав людини 
ХХХV.03 Іноземні інвестиції і міжнародне право 
ХХХV.04 Автономія волі у міжнародному приватному праві  
ХХХV.05 Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС 
ХХХV.06 Міжнародне трудове право 
ХХХV.07 Право міжнародної відповідальності 

Вибіркові навчальні дисципліни 
1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

ХХХVІ.01 Теоретико-методологічні проблеми правового статусу 
розпорядників бюджетних коштів  

ХХХVІ.02 Теоретико-методологічні проблеми податкового права 
ХХХVІ.03 Теоретико-методологічні проблеми фінансового контролю 

2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
ХХХVІІ.01 Філософська антропологія права 
ХХХVІІ.02 Свобода як категорія права 
ХХХVІІ.03 Філософія влади 

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

ХХХVІІІ.01 Теорії причин злочинності 
ХХХVІІІ.02 Сучасні проблеми кримінального права 
ХХХVІІІ.03 Правові основи протидії злочинності  

4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
ХХХІХ.01 Міжнародний комерційний арбітраж 
ХХХІХ.02 Місцеве управління в зарубіжних країнах 
ХХХІХ.03 Порівняльне правознавство  



 

 

Додаток ІІ 

РРООЗЗППООДДІІЛЛ  ЗЗММІІССТТУУ  ООССВВІІТТННЬЬОО--ППРРООФФЕЕССІІЙЙННИИХХ  ППРРООГГРРААММ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ,  
НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ, НОРМАТИВНИМИ  

І ВИБІРКОВИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ  
 

ЦИКЛ  
ПІДГОТОВКИ 

ЧАСТИНА  
ЦИКЛУ 

ШИФР  
ДИСЦИПЛІНИ 

ГОДИНИ /  
КРЕДИТИ 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ  
«БАКАЛАВР» 

ІІ..  ЦЦИИККЛЛ  
ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ТТАА  
ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--
ЕЕККООННООММІІЧЧННООЇЇ  
ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

Дисципліни  
нормативної  
частини 

І.01 108/3 
І.02 72/2 
І.03 108/3 
І.04 180/5 
І.05 297/1

 

І.06 108/3 
І.07 72/2 

ВСЬОГО годин / кредитів 648/18 
Дисципліни  
вільного вибору 
студента 

ІІ.08 468/13 

ВСЬОГО годин / кредитів 468/13 
ВСЬОГО годин / кредитів по І циклу 1116/ 31 

ІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  
ППРРИИРРООДДННИИЧЧОО--
ННААУУККООВВООЇЇ  
ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

Дисципліни  
нормативної  
частини 

ІІІ.01 108/3 
ІІІ.02 54/1,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 4,5 
ВСЬОГО годин / кредитів по ІІ циклу 4,5 

ІІІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  
ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ТТАА  
ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  
ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

Дисципліни  
нормативної  
частини 

ІV.01 324/9 
ІV.02 180/5 
ІV.03 180/5 
ІV.04 144/4 
ІV.05 288/8 
ІV.06 144/4 
ІV.07 324/9 
ІV.08 180/5 
ІV.09 180/5 
ІV.10 126/3,5 
ІV.11 702/19,5 
ІV.12 612/17 
ІV.13 162/4,5 
ІV.14 288/8 
ІV.15 252/7 
ІV.16 252/7 
ІV.17 288/8 
ІV.18 180/5 
ІV.19 180/5 
ІV.20 144/4 

ВСЬОГО годин / кредитів 5130/142,5 
Дисципліни  V.21 72/2 

                                                           
1 Позакредитна дисципліна  



 

 

самостійного  
вибору ВНЗ 

V.22 198/5,5 
V.23 108/3 
V.24 216/6 
V.25 162/4,5 
V.26 108/3 
V.27 108/3 
V.28 144/4 
V.29 216/6 
V.30 108/3 

ВСЬОГО годин / кредитів 1440/40 
Дисципліни  
вільного вибору 
студента 

VІ.31 108/3 
VІ.32 126/3,5 
VІ.33 90/2,5 
VІ.34 144/4 

ВСЬОГО годин / кредитів 468/13 
ВСЬОГО годин / кредитів по ІІІ циклу 7038/195,5 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 
«СПЕЦІАЛІСТ» 

ІІ..  ЦЦИИККЛЛ  
ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ТТАА  
ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--
ЕЕККООННООММІІЧЧННООЇЇ  
ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

VІІ.01 36/1 

ВСЬОГО годин / кредитів 36/1 
Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

VІІІ.02 36/1 

ВСЬОГО годин / кредитів 36/1 
ВСЬОГО годин / кредитів по І циклу 72/2 

ІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  
ППРРИИРРООДДННИИЧЧОО--
ННААУУККООВВООЇЇ  
ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ІХ.01 36/1 
ІХ.02 144/4 
ІХ.03 144/4 

ВСЬОГО годин / кредитів 324/9 
1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

Х.01 126/3,5 
Х.02 126/3,5 
Х.03 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХІ.01 126/3,5 
ХІ.02 126/3,5 
ХІ.03 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХІІ.01 126/3,5 
ХІІ.02 126/3,5 
ХІІ.03 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХІІІ.01 126/3,5 
ХІІІ.02 126/3,5 
ХІІІ.03 126/3,5 



 

 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХІV.01 126/3,5 
ХІV.02 126/3,5 
ХІV.03 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
ВСЬОГО годин / кредитів по ІІ циклу 702/19,52 

ІІІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  
ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ТТАА  
ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  
ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХV.01 144/4 
ХV.02 126/3,5 
ХV.03 126/3,5 
ХV.04 126/3,5 
ХV.05 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 648/18 
2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХVІ.01 126/3,5 
ХVІ.02 144/4 
ХVІ.03 126/3,5 
ХVІ.04 126/3,5 
ХVІ.05 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 648/18 
3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХVІІ.01 126/3,5 
ХVІІ.02 144/4 
ХVІІ.03 126/3,5 
ХVІІ.04 126/3,5 
ХVІІ.05 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 648/18 
4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХVІІІ.01 126/3,5 
ХVІІІ.02 144/4 
ХVІІІ.03 126/3,5 
ХVІІІ.04 126/3,5 
ХVІІІ.05 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 648/18 
5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХІХ.01 126/3,5 
ХІХ.02 126/3,5 
ХІХ.03 126/3,5 
ХІХ.04 144/4 
ХІХ.05 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 648/18 
1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХ.01 126/3,5 
ХХ.02 126/3,5 
ХХ.03 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  ХХІ.01 126/3,5 
                                                           

2 Кількість годин / кредитів з розрахунку на одну спеціалізацію 



 

 

навчальні  
дисципліни 

ХХІ.02 126/3,5 
ХХІ.03 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХІІ.01 126/3,5 
ХХІІ.02 126/3,5 
ХХІІ.03 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХІІІ.01 126/3,5 
ХХІІІ.02 126/3,5 
ХХІІІ.03 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХІV.01 126/3,5 
ХХІV.02 126/3,5 
ХХІV.03 126/3,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 378/10,5 
ВСЬОГО годин / кредитів по ІІІ циклу 1026/28,53 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 
«МАГІСТР» 

ІІ..  ЦЦИИККЛЛ  
ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ТТАА  
ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--
ЕЕККООННООММІІЧЧННООЇЇ  
ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХХV.01 108/3 

ХХV.02 36/1 

ВСЬОГО годин / кредитів 144/4 
Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХVІ.01 36/1 

ХХVІ.02 36/1 

ВСЬОГО годин / кредитів 72/2 
ВСЬОГО годин / кредитів по І циклу 216/6 

ІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  
ППРРИИРРООДДННИИЧЧОО--
ННААУУККООВВООЇЇ  
ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХХVІІ.01 108/3 
ХХVІІ.02 36/1 
ХХVІІ.03 144/4 
ХХVІІ.04 108/3 

ВСЬОГО годин / кредитів 396/11 
1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХVІІІ.01 108/3 
ХХVІІІ.02 108/3 
ХХVІІІ.03 72/2 

ВСЬОГО годин / кредитів 288/8 
2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХІХ.01 108/3 
ХХІХ.02 108/3 
ХХІХ.03 72/2 

ВСЬОГО годин / кредитів 288/8 
3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ 

ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 
Вибіркові  
навчальні  

ХХХ.01 108/3 
ХХХ.02 72/2 
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дисципліни ХХХ.03 72/2 
ВСЬОГО годин / кредитів 252/7 

4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХХІ.01 108/3 
ХХХІ.02 72/2 
ХХХІ.03 72/2 

ВСЬОГО годин / кредитів 252/7 
ВСЬОГО годин / кредитів по ІІ циклу 684/194 

ІІІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  
ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ТТАА  
ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  
ППІІДДГГООТТООВВККИИ 

1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХХХІІ.01 72/2 
ХХХІІ.02 72/2 
ХХХІІ.03 72/2 
ХХХІІ.04 72/2 
ХХХІІ.05 72/2 
ХХХІІ.06 72/2 
ХХХІІ.07 54/1,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 486/13,5 
2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХХХІІІ.01 72/2 
ХХХІІІ.02 72/2 
ХХХІІІ.03 72/2 
ХХХІІІ.04 54/1,5 
ХХХІІІ.05 72/2 
ХХХІІІ.06 72/2 
ХХХІІІ.07 72/2 

ВСЬОГО годин / кредитів 486/13,5 
3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ 

ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 
Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХХХІV.01 108/3 
ХХХІV.02 54/1,5 
ХХХІV.03 72/2 
ХХХІV.04 72/2 
ХХХІV.05 72/2 
ХХХІV.06 72/2 
ХХХІV.07 72/2 

ВСЬОГО годин / кредитів 522/14,5 
4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

Нормативні  
навчальні  
дисципліни 

ХХХV.01 108/3 
ХХХV.02 72/2 
ХХХV.03 72/2 
ХХХV.04 72/2 
ХХХV.05 72/2 
ХХХV.06 72/2 
ХХХV.07 54/1,5 

ВСЬОГО годин / кредитів 522/14,5 
1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХХVІ.01 108/3 
ХХХVІ.02 108/3 
ХХХVІ.03 108/3 
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ВСЬОГО годин / кредитів 324/9 
2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХХVІІ.01 108/3 
ХХХVІІ.02 108/3 
ХХХVІІ.03 108/3 

ВСЬОГО годин / кредитів 324/9 
3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ 

ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 
Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХХVІІІ.01 108/3 
ХХХVІІІ.02 108/3 
ХХХVІІІ.03 108/3 

ВСЬОГО годин / кредитів 324/9 
4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

Вибіркові  
навчальні  
дисципліни 

ХХХІХ.01 108/3 
ХХХІХ.02 108/3 
ХХХІХ.03 108/3 

ВСЬОГО годин / кредитів 324/9 
ВСЬОГО годин / кредитів по ІІІ циклу 810/22,55 
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