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FQ – EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень.

Мета програми
Засвоєння студентами базових засад права, вивчення усієї системи юридичних наук у
межах широкого кола галузей права, формування адекватного сприйняття та розуміння
права як регулятора суспільних відносин.
Характеристика програми
Предметна
область, напрям
Фокус програми:
загальна/спеціаль
на
Орієнтація
програми
Особливості
програми

Право
Загальна вища юридична освіта першого (бакалаврського) рівня.
Акцент на здатності здійснювати прикладну та практичну
діяльність в різних галузях права.
Академічна та професійна. Акцент на особистісних та групових
компетентностях вирішення практичних завдань у межах широкого
кола галузей права, на вільне орієнтування та застосування
національного та зарубіжного законодавства.
Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка професіоналів,
які здатні на високому професійному рівні застосовувати на
практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно
орієнтуватись у найбільш важливих організаційно-правових
механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.
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Працевлаштування та продовження освіти
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Працевлаштуванн Посади (за наявності диплому бакалавра): судові секретарі,
я
виконавці та розпорядники; організатор діловодства (система
судочинства); помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник
державного нотаріуса, помічник юриста; державні інспектори:
інспектори митної служби; інспектор з виплати пенсій, інспектор з
соціальної допомоги; інспектор державний; працівники служб, що
надають захисні послуги; працівники кримінально-виконавчої
служби
Продовження
Можливість навчатися за програмами другого циклу FQ-EHEA, 7
освіти
рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK за галуззю знань «Право» або
суміжною (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра).
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Стиль та методика навчання

1

Підходи до
викладання та
навчання

2

Система
оцінювання

д

Підходи:
Студентоцентроване,
професійно-орєнтоване,
комунікативне-спрямоване.
Комбінація різних видів лекцій, семінарів, практикумів, засідань.
Методи навчання: реферування фахової літератури за темами;
складання процесуальних документів; написання есе з актуальних
правових питань; підготовка мультимедійних презентацій;
підготовка проектів договорів; розробка проектів установчих
документів, підготовка тез та статей, звітів практики.
Оцінюються: модульні контрольні роботи за вивченими темами,
звіти (за результатами
практики), проекти з презентацією
результатів (Power Point), іспити та заліки (усні, письмові, в формі
тестів), есе, кваліфікаційні роботи, кваліфікаційні іспити.
Програмні компетентності

1

Загальні

2

Фахові


Здатність аналізувати інформацію з різних джерел для
вирішення організаційно – юридичних питань та практичних
завдань;
навички
використання
сучасних
юридичних
інформаційних систем і технологій.

Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні
концепції, базові категорії, юридичні поняття.

Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові
проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси та приймати
обґрунтовані законні рішення.

Здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та
громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закон.

Здатність до міжособистісного спілкування; уміння
працювати в команді, мотивувати людей та досягати спільної мети;
розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності.

Здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння
правильно, логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення.

Здатність
забезпечувати
дотримання
законодавства
суб’єктами права.

Здатність
реалізовувати
норми
матеріального
і
процесуального права в професійній діяльності, правильно
застосовувати нормативно-правові акти.

Здатність юридично правильно кваліфікувати факти і
обставини.

Здатність
запобігати,
розкривати
та
розслідувати
правопорушення.

Здатність
володіти
юридичною
термінологією
та
юридичною технікою, здатність правильно відтворювати
результати професійної діяльності в юридичній та іншій
документації.

Здатність діяти на основі розвинутої правосвідомості,
правового мислення і правової культури.

Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку
особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх
посадових обовʼязків.

Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку
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особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх
посадових обовʼязків.

Здатність тлумачити нормативно-правові акти, надавати
кваліфіковані юридичні висновки і консультації.
е

Програмні результати навчання

Уміти вільно і фонетично правильно читати юридичні та суспільно-політичні
англійські тексти, підібрані на базі вивченого лексичного і граматичного матеріалу;
розуміти та вміти характеризувати зміст прочитаного чи прослуханого тексту; уміти
вести бесіду іноземною мовою в межах вивченої тематики, дотримуючись граматичних
і фонетичних норм; переказувати зміст прочитаного чи прослуханого позааудиторного
читання; уміти робити повідомлення за правовими темами англійською мовою.

Знати основні загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування
держави і права, а також систему найважливіших та базових понять та категорій у сфері
держави і права; вміти застосовувати юридичні знання у процесі практичної юридичної
діяльності; здатність формування правової свідомості як у себе, так і у оточуючих.

Знати теоретичні засади законодавчого та нормотворчого процесу, вимоги та
правила щодо розробки проектів нормативно-правових актів; норми чинного
конституційного та конституційного процесуального законодавства; правила
тлумачення цього законодавства з метою правильного його застосування, міжнародні
стандарти у галузі прав людини, принципи, функції, компетенцію, повноваження,
форми та методи діяльності органів публічної влади; порядок та вимоги щодо
тлумачення правових актів, що регулюють права, свободи та обов’язки людини і
громадянина, механізм їх реалізації та забезпечення.

Знати принципи та механізми правового регулювання суспільних відносин у
сфері господарювання; основні нормативно-правові вимоги, умови здійснення та
засобидержавного регулювання господарської діяльності, вміти застосовувати ці знання
для розв’язання практичних завдань з питань здійснення господарської діяльності;
вміти вирішувати правові ситуації з питань здійснення господарської діяльності з
підготовкою відповідних юридичних документів; надавати кваліфіковані юридичні
консультації та відповіді з питань здійснення господарської діяльності.

Знати поняття предмету, системи, методи правового регулювання особистих
немайнових та майнових відносин і їх основні характеристики; нормативний склад
цивільного права та їх характеристики; принципи цивільного права та їх застосування;
характеристику речового права, права інтелектуальної власності, особистих немайнових
прав та спадкового права; правовий статус суб’єктів цивільного права, найважливіші
факти, концепції, принципи і теорії цивільного права. Вміти вирішувати правові
ситуації у сфері цивільного права; аналізувати норми національного і міжнародного
законодавства та нормативно-правових договорів, правильно документувати
результати.

Знати загальні принципи та напрямки кримінальної політики в Україні;
понятійний апарат кримінального права України; правила тлумачення закону про
кримінальну відповідальність; міжнародні акти з питань протидії злочинності;
законодавство про кримінальну відповідальність розвинутих європейських країн;
судову практику. Вміти встановлювати ознаки злочину у вчиненому діянні, його
правильну кваліфікацію та відмежувати злочини від інших правопорушень; надавати
кваліфіковані юридичні висновки і консультації з питань кримінально-правової
кваліфікації правопорушен.

Знати поняття предмету і системи кримінології, функції і завдання сучасної
кримінології; історію кримінологічної науки; методику і методи кримінології; теорії
злочинності. Вміти самостійно аналізувати кримінологічну інформацію; вирішувати
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ситуації у сфері протидії злочинності; розробляти наукові прогнози тенденцій
злочинності на регіональному та загальнодержавному рівні.

Орієнтуватися у ієрархії нормативно-правових актів, які регулюють відносини в
сфері найманої праці, знати і розуміти поняття, юридичний статус і практичну
значущість різних джерел трудового права та можливість їх використання при
регулюванні праці окремих категорій осіб; регулювання окремих компонентів різних
суспільних відносин у сфері праці; особливості правового регулювання праці окремих
категорій працівників. Вміти здійснювати самостійну роботу з правовими актами у
сфері праці; аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати норми трудового права.

Знати найважливіші факти, концепцій, принципи діяльності господарського суду;
вміти застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; вміти правильно
здійснювати застосування норм що регламентують діяльність суду, компетентності з
письмового й усного представлення наукового та практичного матеріалу та
аргументування.

Знати теорії та методології та джерельної бази історії держави та права України;
вміти застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; мати
компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного складу будь-якого
законодавства континентальної правової системи; вміти правильно оцінювати
історичний розвиток органів державної влади та актів законодавства; володіти
навичками прогностичної функції.

Знати інститути та юридичні конструкції римського приватного права; вміти
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань-казусів. Мати навички
самостійної роботи з джерелами приватного права (Дигестами Юстиніана. Інституціями
Гая тощо); навички вирішення правових ситуацій, поданих у Дигестах Юстиніана
вміння аналізувати розвиток окремих правових інститутів у різні періоди історії
Римської Держави.

Мати навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами житлового
права; вирішення конкретних життєвих ситуацій у сфері житлового права; вміти
аналізувати норми житлового законодавства та складати необхідні документи; вірно
тлумачити норми житлового права.

Вміти правильно здійснювати застосування норм податкового права України.
Здійснювати самостійну роботу з нормативно-правовими актами податкового права
України; вирішувати правові ситуації у сфері податкового права України; аналізувати
норми національного податкового законодавства та правильно документувати
результати.

Знати поняття предмету, системи, методу правового регулювання управлінських
відносин; нормативне регулювання адміністративних правовідносин; принципи
адміністративного права; характерні властивості колізійної та структуру
адміністративних правовідносин правовий статус суб’єктів адміністративного права;
поняття та особливості адміністративної відповідальності.

Знати стан основних проблем науки кримінального процесу; предмет
кримінального процесуального права; джерела кримінального процесуального права;
завдання кримінального провадження; теорію прийняття процесуальних рішень, вимоги
закону до їх змісту та структури; кримінальні процесуальні засоби встановлення
обставин, що підлягають доказуванню; процесуальні гарантії захисту прав та законних
інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні;
способи тлумачення та застосування кримінальних процесуальних норм; форми
взаємодії уповноважених службових осіб, які ведуть кримінальний процес, з
оперативними та експертними підрозділами.

Знати концептуальні засади дисципліни, включаючи певні знання сучасних
досягнень; понятійний апарат цивільного процесуального права, нормативний склад
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відносин цивільного процесуального права та їх характеристики; принципи цивільного
процесуального права та їх застосування; характерні властивості відносин цивільного
процесуального права; правовий статус суб’єктів відносин цивільного процесуального
права.

Знати факти, концепції, принципи і теорії сімейного права; вміти застосовувати
ці знання для розв’язання практичних завдань; компетентності з інтерпретації та
узагальнення нормативного складу сімейного права; вміти правильно здійснювати
застосування норм сімейного права; компетентності з письмового й усного
представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.

Знати основи документаційних процесів у суспільстві, у сфері нормотворчості та
правового регулювання різних галузей діяльності, основні способи створення
документів, зокрема нормативно-правових актів. Вміти самостійно складати та
аналізувати правові документи.

Знати основні положення зобов’язального права; особливості окремих видів
договірних зобов’язань; особливості недоговірних зобов’язань; чинне цивільне
законодавство України; практику застосування чинного цивільного законодавства;
практику тлумачення цивільного законодавства. Вміти надавати юридично правильну
кваліфікацію фактів і обставин, розробляти документи, що мають юридичний зміст,
здійснювати правову експертизу документів.

Знати актуальний стан законодавства про кримінальну відповідальність; вміти
аналізувати диспозиції статей Особливої частини КК з метою визначення обов’язкових
ознак складів злочинів; кримінально-правові характеристики об’єктивних та
суб’єктивних ознак злочинів та вміти її надавати усно та письмово; знати алгоритм
кримінально-правової кваліфікації та вміти його здійснювати; вміти розмежовувати
злочини; вміти здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної
діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань.
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