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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми

1.1 Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу: 
протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова постійної комісії ________________ (ініціали, прізвище)
1.2 Постійна комісія Вченої ради з питань перспективного розвитку: 
протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова постійної комісії ________________ (ініціали, прізвище)
1.3 Постійна бюджетно-фінансова комісія Вченої ради Університету:
протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова постійної комісії ________________ (ініціали, прізвище)
2.1 Науково-методична рада:  протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова науково-методичної ради  ________________ (ініціали, прізвище)
3.1 Планово-фінансовий відділ:  
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Начальник ПФВ ________________ (ініціали, прізвище) «__»_______201___ р.
3.2 Науково-методичний центр організації навчального процесу:  
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Директор НМЦ ________________ (ініціали, прізвище) «__»_______201___ р.
4.1 Вчена рада факультету/інституту _________________________________________
Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р.
_________________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова Вченої ради ___________________________  ________________ (ініціали, прізвище) 
4.2 Науково-методична комісія Інституту післядипломної освіти
Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р.
_________________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова науково-методичної комісії _______________ О.Д. Рожко
4.3 Кафедра 
_______________________________________________________________________
Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Завідувач кафедри _____________________________ _______________ (ініціали, прізвище)



ІНФОМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ / ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕЙ
АПРОБАЦИИ

А. Рецензії / Рецензии:

1.  Курило  В.І. –  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів
і природокористування України      

2.  Глушков  В.О. –  доктор  юридичних  наук,  професор  Київського
кооперативного інституту бізнесу та права 



ПЕРЕДМОВА / ПРЕДИСЛОВИЕ

Прізвище, ім’я, по
батькові керівника та

членів проектної групи

Найме-нування
посади

(для суміс- ників
— місце основної
роботи, наймену-

вання посади)

Найменування закладу,
який закінчив викладач

(рік закінчення,
спеціальність,

кваліфікація згідно з
документом про вищу

освіту)

Науковий ступінь,
шифр і найменування

наукової спеціальності, тема
дисертації, вчене звання, за

якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно 

Стаж науково-
педагогічної

та/або наукової
роботи

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і

семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача

(найменування
закладу, вид

документа, тема, дата
видачі)

Керівник проектної групи /  Руководитель проектной группы
Безклубий Ігор 
Анатолійович 

Безклубый Игорь 
Анатолиевич

професор
кафедри
цивільного
права

професор
кафедры
гражданског
о права

Київський
державний
університет  імені
Т.Г.  Шевченка.
1988  р.
Спеціальність  –
„Правознавство”

Киевский
государственный
университет
имени  Т.Г.
Шевченко, 1988 г.
специальность  -
«Правоведение» 

доктор юридичних наук, 
спеціальність: 12.00.03 – 
цивільне право і 
цивільний процес; сімейне
право; міжнародне 
приватне право. 
«Теоретичні проблеми 
банківських правочинів», 
професор кафедри теорії та
історії держави і права 
Доктор юридических наук, 
специальность:12.00.03 - 
гражданское право и 
гражданский процесс; 
семейное право; 
международное частное 
право. «Теоретические 
проблемы банковских 
сделок», профессор 
кафедры теории и истории 
государства и права

29 років

29 лет

Відповідальність у приватному праві : монографія /  [І.
Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.] ;  за заг.
ред.  І.  Безклубого.   –  К.  :  Грамота,  2014  –  416  с.;
Відповідальність у публічному праві : монографія / [П.
Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач та ін.] ; за заг. ред. І.
Безклубого.  – К. : Грамота, 2014 – 496 с.; Методологія
в  праві  :  монографія  /  [І.  Безклубий,  І.  Гриценко,  М.
Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота,
2017.  –  658  с.;  Безклубий  І.А.  Інтуїтивна  проекція  в
теорії  пізнання  інтелектуальних  прав  -  с.  45-46  /
Матеріали круглого столу «Методологія в праві». Київ,
19  травня  2017 року.  –  К.,  2017.  –  67  с.  Під
керівництвом  захищено  9  кандидатських  та  1
докторська  роботи.  Керує  написанням  магістерських
робіт.

Под  руководством  защищено  9  кандидатских  и  1
докторская диссертации.

стажування в 
Інституті 
інтелектуальної 
власності 
національного 
університету 
«Одеська 
юридична 
академія» в м. 
Києві 01.09.2012-
01.02..2013. /
стажировка в 
Институте 
интеллектуальной
собственности 
национального 
университета 
«Одеская 
юридическая 
академия» в г. 
Киеве 01.09.2012-
01.02..2013.



Члени проектної групи /  Члены проектной группы



Гринюк Володимир 
Олексійович /

 Гринюк Владимир 
Алексеевич

Доцент 
кафедри 
правосуддя /

Доцент 
кафедры 
правосудия

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого
1997р.,
правознавство, 
спеціаліст юрист 

Национальная 
юридическая 
академия Украины 
имени Ярослава 
Мудрого, 1997 г., 
правоведение, 
специалист юрист

Доктор юридичних наук, 
12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-розшукова 
діяльність “Функція 
бвинувачення в 
кримінальному судочинстві 
України: правові, теоретичні 
та практичні проблеми 
реалізації” 

доцент кафедри правосуддя

Доктор юридических наук, 
12.00.09 - уголовный процесс 
и криминалистика; судебная 
экспертиза; оперативно-
розыскная деятельность 
"Функция обвинения в 
уголовном судопроизводстве 
Украины: правовые, 
теоретические и практические
проблемы реализации", 
доцент кафедры правосудия

20 р.

20 лет

Гринюк В. О. Функція обвинувачення в 
кримінальному провадженні України: теорія та 
практика : монографія / В. О. Гринюк. – К. : 
Алерта, 2016. – 358 с.

Автор більше 100 наукових публікацій з 
кримінального процесу, здійснює керівництво 
аспірантами

Автор более 100 научных публикаций по 
уголовному процессу, осуществляет 
руководство аспирантами

1. Осіння школа з 
кримінального права та 
процесу

Центр підвищення 
кваліфікації викладачів 
кримінального права

Національний юридичний
університет імені 
Ярослава Мудрого

Сертифікат від 19-
21.10.2016р.

1. Осенняя школа  по 
уголовному праву и 
процессу Центр 
повышения квалификации
преподавателей 
уголовного права 
Национальный 
юридический университет
имени Ярослава Мудрого 
Сертификат от 19-
21.10.2016р



Васильченко Оксана
Петрівна / 
Васильченко Оксана
Петровна

професор
кафедри
конституці
йного права
Київського
національн
ого
університет
у  імені
Тараса
Шевченка

Київський
університет
імені  Тараса
Шевченка,
1994,
правознавство,
юрист

Доктор юридичних наук; 
12.00.02 – конституційне 
право; муніципальне 
право, тема дисертації 
«Принцип рівності прав і 
свобод людини і 
громадянина в 
конституційному праві 
Україні: доктринальні та 
прикладні аспекти».
Вчене  звання   -  доцент
кафедри  конституційного
права

23 роки

Васильченко  О.П.  Сучасний  зміст
конституційного принципу рівності прав і
свобод  людини  і  громадянина  /  О.П.
Васильченко //  Право України. – 2017. - №
7. - С.47-55 
Vasylchenko O.P. The rule of law and 
constitution making under the umbrella of 
post-conflict reconstruction. Lesson for 
Ukraine / Development and modernization of 
the legal systems of Eastern Europe: 
experience of Poland and prospects of 
Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. 
Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 
2017. 372 p.- P. 17-35
Васильченко  О.П.  Криза  ліберально-
демократичних  конституційних  режимів:
аналіз  причин  і  способів  врегулювання  /
О.П.  Васильченко  //  «Наукові  праці
Національного  університету  «Одеська
юридична академія».  –  Т.  ХІХ. – 2017.-С.
70-76
Vasylchenko  O.P.  Equality  before  the  law
challenged  by  new  reality:  rethinking  the
principle  /  О.  P.  Vasylchenko  //  Recht  der
Osteuropäischen  Staaten;  ReOS  01/17.  -
2017.-  №  1.  –  С.  34-44  [Електронний
ресурс].  –  Режим  доступу:
http://www.reos.uni-goettingen.de/wp-
content/uploads/ReOS-2017-01-S-34-44.pdf

Ostinstitut,  Fakultät  für
Wirtschaftswissenschafte
n, Hochschule Wismar
Summer Akademy at 
Hochschule Wismar 
(Bundesrepublik 
Deutschland),
З 28.08. 2016 р по 10 .
09.2016 р

При розробці проекту програми враховані вимоги / При разработке проекта программы учтены требования:
1. Проект стандарту вищої освіти України із галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня. 

http://www.reos.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/ReOS-2017-01-S-34-44.pdf
http://www.reos.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/ReOS-2017-01-S-34-44.pdf


1. Профіль освітньої програми  / Профиль образовательной программы
зі спеціальності № 081 «Право» / Law / по специальности «Право»

1 – Загальна інформація / Общая информация
Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації / 
Уровень высшего 
образования и название 
квалификации

Ступінь вищої освіти: магістр, спеціальність: 081 «Право», Освітня 
програма: «Право», спеціалізація «Публічне право» або «Приватне 
право», з яких обирається одна   (Master, 081Law, Law, 
Specialization Public La/ Private Law)  

Уровень высшего образования : магистр, специальность: 081 
«Право», образовательная программа: «Право», специализация: 
«Публичное право» или «Частное право», из которых выбирается 
одна

Мови  навчання  і
оцінювання /  язык
обучения и оценивания

Російська \ Русский (Russian)

Обсяг освітньої програми /
объем  образовательной
программы

120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 2 роки

120 кредитов ЕКТС, срок обучения – 2 года

Тип програми / тип 
программы

Освітньо-професійна / образовательно-профессиональная

Повна назва закладу 
вищої освіти, а також 
структурного підрозділу у 
якому здійснюється 
навчання / полное 
название заведения 
высшего образования, а 
также структурного 
подразделения, в котором 
проходит обучение

Інститут післядипломної освіти Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (Institute of Continuing 
Education of Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Институт последипломного образования Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко

Назва  закладу  вищої
освіти який бере  участь у
забезпеченні  програми  /
название  заведения
высшего  образования,
которое  принимает
участие  в  обеспечении
программы
Офіційна  назва  освітньої
програми,
ступінь  вищої  освіти  та
назва  кваліфікації  ВНЗ-
партнера мовою оригіналу
/  официальное  название
образовательной
программы,  уровень
высшего  образования  и
название  квалификации
вуза-партнера  языком
оригинала
Наявність  акредитації /
название аккредитации

Акредитація  зі  спеціальності  081  Право,  сертифікат  НД-ІІІ
№1124422 (Протокол від 30.05.2013 р. № 104. Наказ від 04.06.2013
р №2070-Л). Термін дії: до 01.07.2023 р.  



Акредитация  по специальности 081  Право,  сертификат  НД-ІІІ
№1124422 (Протокол  от 30.05.2013 г. № 104.  Приказ  от 04.06.2013
г. №2070-Л). Срок действия: до 01.07.2023 г.  

Цикл/рівень /  цикл/
уровень

НРК  України  –  8  рівень,   FQ-EHEA  –  другий  цикл,  
ЕQF-LLL – 7 рівень

НРК Украины – 8 уровень, FQ-EHEA – второй цикл, ЕQF-LLL – 7
уровень

Передумови / предпосылки Диплом  бакалавра  інших  спеціальностей,  диплом  магістра,
спеціаліста будь-яких спеціальностей

Диплом  бакалавра  других  специальностей,  диплом  магистра,
специалиста любых специальностей

Форма  навчання /  форма
обучения

Заочна / заочная

Термін дії освітньої 
програми / срок действия 
образовательной 
программы

5 років / 5 лет

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми /
интернет-адрес 
постоянного размещения 
описания образовательной
программы

http://www.  ipe  .  univ  .  kiev  .ua/ 

2 – Мета освітньої програми / Цель образовательной программы
Мета  програми  (з
врахуванням  рівня
кваліфікації) /  цель
программы  (с  учетом
уровня квалификации)

Підготовка фахівців на другому освітньому рівні, які володіють 
належними компетентностями, достатніми для продукування 
нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі права, 
розроблення і впровадження методології та методики 
дослідницької роботи, розв’язування комплексних теоретичних та 
практичних  задач і проблем під час професійної діяльності у 
галузі права або у процесі навчання.

Подготовка специалистов на втором образовательном уровне, 
которые обладают соответствующими компетенциями, 
достаточными для продуцирования новых идей, решение 
комплексных проблем в области права, разработка и внедрение 
методологии и методики исследовательской работы, решение 
комплексных теоретических и практических задач и проблем во 
время профессиональной деятельности в области права или в 
процессе обучения

3 – Характеристика освітньої програми / Характеристика образовательной программы
Предметна область (галузь
знань, спеціальність, 
спеціалізація) / 
предметная область (сфера
знаний, специальность, 
специализация)

Галузь знань 08 Право, Спеціальність 081 Право, Спеціалізації 
«Приватне право», «Публічне право» (Field of study 08Law, 
Speciality 081Law, Specialization Public La/ Private Law)  

Сфера знания 08 Право, специальность 081 Право, специализация 
«Публичное право», «Частное право», с которых выбирается одна

Орієнтація освітньої Освітньо-професійна академічна

http://www.ipe.univ.kiev.ua/


програми / ориентация 
образовательной 
программы

Образовательно-профессиональная академическая

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації /
основной фокус 
образовательной

Спеціальна освіта  за  спеціальністю  «Право».  Ключові  слова:
тлумачення  правових  норм,  реалізація  правових  норм,  принципи
правового регулювання, правозастосування.

Специальное образование по специальности «Право». Ключевые слова:
толкование  правовых  норм,  реализация  правовых  норм,  принципы
правового регулирования, правоприменение. 

Особливості  програми /
особенности программы

Розрахована на студентів з іншою вищою освітою, іноземних 
громадян, орієнтована  на практичну  підготовку та розвиток 
фахових компетентностей 

Рассчитана на студентов с другим высшим образованием, 
иностранных граждан, ориентирована на практическую подготовку 
и развитие специальных компетентностей 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання / Пригодность
выпускников к трудоустройству и дальнейшего обучения

Придатність до 
працевлаштування / 
пригодность к 
трудоустройству

Судові та правоохоронні органи: помічник судді, суддя, слідчий, 
прокурор, адвокат, нотаріус;

органи державної влади та місцевого самоврядування: посади 
державної служби категорії А,  посади службовців органів 
місцевого самоврядування;

суб’єкти господарювання: юрисконсульт, керівні посади фахівців 
у галузях загальної та юридичної компетенції.

Судебные и правоохранительные органы: помощник судьи, судья, 
следователь, прокурор, адвокат, нотариус; органы государственной 
власти и местного самоуправления: должности государственной 
службы категории А, должности служащих органов местного 
самоуправления; субъекты хозяйствования: юрисконсульт, 
руководящие должности специалистов в области общей и 
юридической компетенции.

Подальше  навчання /
дальнейшее обучение

Можливе подальше продовження освіти на третьому освітньо-
науковому рівні, а також підвищення кваліфікації і отримання 
другої вищої освіти.

Возможно дальнейшее продолжение образования на 
третьем образовательно-научном уровне, а также 
повышение квалификации и получение второго высшего 
образования.

5 – Викладання та оцінювання / преподавание и оценивание
Викладання та навчання / 
преподавание и обучение

Студенто-центроване  навчання,  самонавчання.  Лекції,  семінари,
практичні заняття, консультації з викладачами, самостійна робота
на  основі  підручників  та  конспектів.  Під  час  останнього  року
дається час для проходження практичної підготовки та написання
кваліфікаційної   роботи,  яка  презентується  та  обговорюється  за
участі викладачів та одногрупників.

Студенто-центрированное  обучение,  самообучение.  Лекции,
семинары,  практикумы,  консультации  с  преподавателями,
самостоятельная работа,  основанная на учебниках и лекциях.  Во



время  последнего  года  отводится  время  для  прохождения
практической подготовки и написания квалификационной работы,
которая представляется и обсуждается с участием преподавателей
и сокурсников.

Оцінювання / оценивание Поточний модульний контроль  у  формі  тестів,  усних відповідей,
виступів  перед  аудиторією,  виконання  практичних  завдань,
психологічних  досліджень.  Письмові  іспити,  заліки,
диференційовані заліки, захист звіту з практики, захист курсової та
кваліфікаційної роботи.

Текущий  модульного  контроля  в  виде  тестов,  устные  ответы,
выступления  перед  аудиторией,  выполнение  практических  задач,
психологические  исследования.  Письменные  экзамены,  тесты,
дифференцированные зачеты, защита отчета по  практике, защиты
курсовых и квалификационных работ.

6 – Програмні компетентності / программные компоненты
Інтегральна
компетентність /
интегральная
компетентность

ІК1.  Здатність  розв’язувати  комплексні  теоретичні  та  практичні
задачі і проблеми під час професійної діяльності у певних галузях
права  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає  проведення
досліджень  та/або  здійснення  інновацій  та  характеризується
невизначеністю умов і вимог.
ИК1.   Способность  решать  комплексные  теоретические  и
практические  задачи  и  проблемы  во  время  профессиональной
деятельности  в  определенных  отраслях  права  или  в  процессе
обучения,  предусматривает  проведение  исследований  и/или
осуществления  инноваций  и  характеризуется  неопределенностью
условий и требований.

Загальні  компетентності
(ЗК) /  общая
компетентность

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння

професійної діяльності.
3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та

застосовувати їх у практичній діяльності.
4. Здатність спілкуватися російською та іншою іноземними

мовами як усно, так і письмово.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з

різних  джерел,  зокрема  завдяки  використанню  інформаційних  і
комунікаційних технологій.

6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення  завдань

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати
та обґрунтовувати прийняті рішення.

8. Здатність працювати як автономно, так і у команді.
9. Здатність  генерувати  нові  ідеї,  виявляти  ініціативу  та

підприємливість.
10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в

міжнародному контексті.
11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага

різноманітності  та  багатокультурності,  здатність  спілкуватися  з
представниками інших професійних груп різного рівня (експертами
з інших галузей знань/видів діяльності).

1. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.  
2.  Знание  и  понимание  предметной  области  и  понимание



профессиональной деятельности.  
3.  Способность  учиться  и  овладевать  современными знаниями и
применять их в практической деятельности.  
4. Способность общаться на русском и других иностранных языках
как устно, так и письменно.  
5.  Способность  к  поиску,  обработке  и  анализу  информации  из
различных  источников,  в  том  числе  благодаря  использованию
информационных и коммуникационных технологий.  
6. Умение проявлять, ставить и решать проблемы.  
7.  Умение  аргументировать  выбор  путей  решения  задач
профессионального  характера,  критически оценивать  полученные
результаты и обосновывать принимаемые решения.  
8. Способность работать как автономно, так и в команде.  
9. Способность генерировать новые идеи, проявлять инициативу и
предприимчивость.  
10.  Способность  к  адаптации  и  действию в  новой  ситуации,  в
частности в международном контексте.  
11.  Навыки  межличностного  взаимодействия,  ценить  и  уважать
разнообразия  и  мультикультурализм,  способность  общаться  с
представителями других профессиональных групп разного уровня
(экспертами из других областей знаний / видов деятельности).

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) / 
специальные 
компетентности 
специальности

1. Поглиблені практичні навички у межах обраної спеціалізації 
щодо теоретичних основ складових елементів права, їх правової 
природи, методології, функцій, принципів, структури, форм 
реалізації.

2. Розуміння сутності теоретичних основ та практичних 
підходів, специфіки правових інститутів та їх впливу на сучасне 
громадянське суспільство.

3. Здатність аналізувати та прогнозувати розвиток окремих 
елементів системи права у межах юридичних процедур обраної 
спеціалізації з урахуванням норм національного законодавства та 
міжнародно-правових документів, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, судових рішень.

4. Поглибленні знання про практичні аспекти правової роботи,
окремих складових елементів системи права у вітчизняній та 
іноземній юридичній практиці.

5. Поглиблені знання в межах спеціалізації про онтологічну 
сутність та еволюцію думки про окремі елементи системи права.

6. Здатність самостійно організовувати та здійснювати 
правову пошукову роботу у межах проблематики окремих 
структурних елементів системи права у межах обраної 
спеціалізації, готувати тексти правових документів, здійснювати їх 
публічну презентацію.

7. Здатність аналізувати значний обсяг інформації про 
структурні елементи системи права у межах обраної спеціалізації, 
виробляти власні практичні підходи до вирішення правових 
проблем.

8. Здатність приймати участь у різноманітних практичних 



правових заходах, у тому числі міжнародного рівня, у фахових 
дискусіях із проблем окремих галузей права, законотворчості, 
правозастосування.

9. Поглиблені знання про складові елементи системи права у 
межах обраної спеціалізації, розуміння сучасних європейських 
інтеграційних процесів та місця в них України.

10. Розуміння особливостей регулювання окремих складових 
елементів системи права у межах обраної спеціалізації як у 
національному законодавстві так і міжнародно-правових актах, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

11. Здатність виробляти правові позиції для розв’язання 
правових проблем і практичних ситуацій.

12. Володіння російською мовою (за фаховим спрямуванням) 
на достатньому рівні для можливості комплексного представлення 
правової проблеми у межах обраної спеціалізації.

1.  Углубленные  практические  навыки  в  рамках  выбранной
специализации  по  теоретическим  основам  составляющих
элементов  права,  их  правовой  природы,  методологии,  функций,
принципов, структуры, форм реализации.  
2.  Понимание  сущности  теоретических  основ  и  практических
подходов,  специфики  правовых  институтов  и  их  влияния  на
современное гражданское общество.  
3.  Способность  анализировать  и  прогнозировать  развитие
отдельных  элементов  системы  права  в  рамках  юридических
процедур выбранной специализации с учетом норм национального
законодательства и международно-правовых документов, согласие
на  обязательность  которых  предоставлено  Верховной  Радой
Украины, судебных решений.  
4.  Углублении знания о практических аспектах правовой работы,
отдельных  составляющих  элементов  системы  права  в
отечественной и иностранной юридической практике.  
5. Углубленные знания в рамках специализации об онтологической
сущности  и  эволюции  мысли  об  отдельных  элементах  системы
права.  
6.  Способность  самостоятельно  организовывать  и  осуществлять
правовую  поисковую  работу  в  рамках  проблематики  отдельных
структурных  элементов  системы  права  в  рамках  выбранной
специализации,  готовить  тексты  правовых  документов,
осуществлять их публичную презентацию.  
7.  Способность  анализировать  большой  объем  информации  о
структурных  элементах  системы  права  в  рамках  выбранной
специализации, производить собственные практические подходы к
решению правовых проблем.  
8.  Способность  принимать  участие  в  различных  практических
правовых  мероприятиях,  в  том  числе  международного  уровня,  в
профессиональных дискуссиях по проблемам отдельных отраслей
права, законотворчества, правоприменения.  
9. Углубленные знания о составляющих элементах системы права в
рамках  выбранной  специализации,  понимание  современных
европейских интеграционных процессов и места  в  них Украины.
10.  Понимание  особенностей  регулирования  отдельных
составляющих  элементов  системы  права  в  рамках  выбранной



специализации  как  в  национальном  законодательстве  так  и
международно-правовых  актах,  согласие  на  обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины.  
11.  Способность  производить  правовые  позиции  для  решения
правовых проблем и практических ситуаций.  
12.  Владение  русским  языком  (по  профессиональному
направлению)  на  достаточном  уровне  для  возможности
комплексного  представления  правовой  проблемы  в  рамках
выбранной специализации.

7 – Програмні результати навчання/ программные результаты обучения
Програмні  результати
навчання /
программные
результаты обучения

 Знання:
1. Показати фундаментальні знання, набуті у процесі навчання

у межах обраної спеціалізації щодо теоретичних основ складових
елементів права, їх правової природи, основ методології, функцій,
принципів, структури, форм реалізації

2. Відтворити  глибокі  знання  в  межах  спеціалізації  щодо
еволюції думки про окремі елементи системи права з позначенням
новацій і осучаснення

3. Визначити  правову  проблематику  практичної  ситуації,
критично  осмислити   наявні  умови,  окреслити  наявні  кола
правовідносин.

4. Демонструвати  знання  професійних  підходів,  основ
практичних  прийомів  правової  роботи  у  межах  обраної
спеціалізації в праві

5. Описати  знання  про  структурні  елементи  окремих
складових  права  на  міжнародному,  державному,  місцевому,
локальному рівнях

2. Уміння:
6. Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації

про  структурні  елементи  системи  права  у  межах  обраної
спеціалізації

7. Оцінювати та  аналізувати практичні  юридичні  питання  та
практичні  правові  ситуації,  пропонувати  варіанти  побудови
аргументації.

8. Організовувати  та  проводити  розробку  стратегій  і  тактик
доведення  та  спростування  обраних  правових  позицій  суб’єктів
правовідносин.

9. Володіти  іноземною  мовою  (за  професійним
спрямуванням).

3. Застосування знань:
10. Готувати  проекти  актів  застосування  норм  права  (судові

рішення,  накази,  постанови,  розпорядження  тощо)  та  інших
правових документів.

11. Оцінювати  правову  проблему  комплексно  та  пропонувати
клієнту різні варіанти її вирішення з метою охорони, захисту або
відновлення його прав, свобод чи інтересів.

12. Проводити  підготовку  доказової  бази  з  урахуванням
існуючих  засобів  доказування,  аргументувати  обрану  правову
позиції, вмотивувати рішення уповноваженого суб’єкта.

13. Організовувати і здійснювати правову пошукову роботу для
формування  правової  позиції,  обрання  варіантів  вирішення
правових ситуацій.

14. Володіти  професійно  російською мовою  та  вільно  іншою



іноземною (за професійним спрямуванням) з вживанням доцільної
правничої термінології для всебічного та ґрунтовного викладення
певної правової проблеми.

4. Комунікація:
15. Взаємодіяти  з  фахівцями  інших  галузей  при  розробці  та

реалізації  необхідних  актів  застосування  права,  правових,
процесуальних документів.

16. Організовувати  та  вести  професійні  дискусії  у  сфері
окремих галузей права, їх складових елементів.

17. Брати  участь  у  фахових  дискусіях  із  проблем  окремих
галузей  права,  законотворчості,  правозастосування,  поважати
опонентів і їхню точку зору.

18. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї,
проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань права.

5. Автономія та відповідальність:
19. Професійно  захищати,  представляти  інтереси  клієнтів  у

різних  правових  ситуаціях  у  судах,  органах  прокуратури,
нотаріальних органах, поліції, органах державної влади, місцевого
самоврядування,  дипломатичних  представництвах,  перед
фізичними,  юридичними  особами  незалежно  від  організаційно-
правової форми та підпорядкування.

20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності.

21. Оцінювати  результати  власної  роботи  і  відповідати   за
особистий  професійний розвиток.

22. Приймати  самостійно  рішення  на  основі  набутих
фундаментальних знань у  різних правових ситуаціях,  формувати
юридичні висновки, правову позицію, бути лідером, відповідати за
командну роботу.

Знания:
1.  Показать фундаментальные знания,  приобретенные в процессе
обучения  в  рамках  выбранной  специализации  относительно
теоретических основ составляющих элементов права, их правовой
природы,  основ  методологии,  функций,  принципов,  структуры,
форм реализации 
2.  Воспроизвести  глубокие  знания  в  рамках  специализации  по
эволюции  мысли  об  отдельных элементах системы  права  с
обозначением новаций и осовременивания 
3.  Определить  правовую  проблематику  практической  ситуации,
критически  осмыслить  имеющиеся  условия,  определить
имеющиеся границы правоотношений.  
4.  Демонстрировать  знания  профессиональных  подходов,  основ
практических  приемов  правовой  работы  в  рамках  выбранной
специализации в праве 
5.  Описать  знания  о  структурных  элементах  отдельных
составляющих  права  на  международном,  государственном,
местном, локальном уровнях 

2. Умение:
6.  Собирать,  обрабатывать  и  анализировать  большой  объем
информации  о  структурных  элементах  системы  права  в  рамках
выбранной специализации 



7. Оценивать и анализировать практические юридические вопросы
и  практические  правовые  ситуации,  предлагать  варианты
построения аргументации.  
8.  Организовывать  и  проводить  разработку  стратегий  и  тактик
доказательства  и  опровержения  избранных  правовых  позиций
субъектов правоотношений.  
9.  Владеть  иностранным  языком  (по  профессиональному
направлению). 

3. Применение знаний:
10.  Готовить  проекты  актов  применения  норм  права  (судебные
решения,  приказы, постановления,  распоряжения и т.д.)  и других
правовых документов.  
11.  Оценивать  правовую  проблему  комплексно  и  предлагать
клиенту различные варианты ее решения с целью охраны, защиты и
восстановления его прав, свобод или интересов.  
12.  Проводить  подготовку  доказательной  базы  с  учетом
существующих средств доказывания, аргументировать выбранную
правовую позицию,  мотивировать  решение  уполномоченного
субъекта.  
13.  Организовывать  и  осуществлять  правовую поисковую работу
для формирования правовой позиции, избрание вариантов решения
правовых ситуаций.  
14. Владеть профессионально  русским языком и свободно  другим
иностранным (по  профессиональному  направлению)  с
применением  целесообразной  юридической  терминологии  для
всестороннего  и  детального  изложения  определенной  правовой
проблемы.  

4. Коммуникация:
15.  Взаимодействовать  со  специалистами  других  отраслей  при
разработке  и  реализации  необходимых  актов  применения  права,
правовых, процессуальных документов.  
16. Организовывать и вести профессиональные дискуссии в сфере
отдельных отраслей права, их составляющих элементов.  
17.  Участвовать  в  профессиональных  дискуссиях  по  проблемам
отдельных  отраслей  права,  законотворчества,  правоприменения,
уважать оппонентов и их точку зрения.  
18.  Доносить  к  специалистам  и  широкой  общественности
информацию,  идеи,  проблемы,  решения  и  собственный  опыт  по
актуальным вопросам права. 

5. Автономия и ответственность:
19. Профессионально защищать, представлять интересы клиентов в
различных  правовых  ситуациях  в  судах,  органах  прокуратуры,
нотариальных органах, полиции, органах государственной власти,
местного  самоуправления,  дипломатических  представительствах,
перед  физическими,  юридическими  лицами  независимо  от
организационно-правовой формы  и подчинения.  
20.  Демонстрировать  способность  к  дальнейшему  обучению  с
высоким уровнем автономности.  



21. Оценивать результаты собственной работы и отвечать за личное
профессиональное развитие.  
22. Принимать самостоятельно решения на основе приобретенных
фундаментальных  знаний  в  различных  правовых  ситуациях,
формировать  юридические  заключения,  правовую позицию,  быть
лидером, отвечать за командную работу.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми / ресурсное обеспечение реализации
программы

Специфічні
характеристики кадрового
забезпечення /
специфические
характеристики кадрового
обеспечения

Науково-педагогічні працівники, задіяні до викладання  дисциплін, 
мають наукові ступені та вчені звання та/або є практиками у галузі 
права

Научно-педагогические работники, задействованы в преподавании 
дисциплин, имеют научную степень и ученое звание и/или 
практики в сфере права

Специфічні 
характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення / 
специфические 
характеристики 
материально-технического
обеспечения
Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально-методичного 
забезпечення / 
специфические 
характеристики 
информационного и 
учебно-методического 
обеспечения

9 – Академічна мобільність / академическая мобильность
Національна кредитна 
мобільність / 
национальная кредитная 
мобильность
Міжнародна кредитна 
мобільність / 
международная кредитная 
мобильность
Навчання іноземних 
здобувачів освіти / 
обучение иностранных 
соискателей образования

Вимога до здобувачів: знання російської мови на рівні В1. 

Требование к соискателям: знание русского языка на уровне B1.



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ / Перечень компонент образовательно-

профессиональной программы и их логическая последовательность
2.1.  Перелік компонент ОП /  Перечень компонент ОП

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,

кваліфікаційна робота) / компоненты
образовательной программы (учебные

дисциплины, практики, квалификационные
работы)

Кількість
кредитів /

количество
кредитов

Форма
підсумково

го
контролю /

форма
итогового
контроля

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОП / обязательные компоненты ОП

ОК 01 Методологія та організація наукових 
досліджень з основами інтелектуальної 
власності / 
Методология и организация юридических 
исследований с основами интеллектуальной 
собственности 

3 Залік / 
Зачет 

ОК 02 Професійна та корпоративна етика / 
Профессиональная и корпоративная этика 

3 Залік / 
Зачет

ОК 03 Проблеми розмежування публічного та 
приватного права / 
Проблемы разграничения публичного и 
частного права 

4 Іспит / 
Экзамен

ОК 04 Актуальні проблеми цивільного, 
господарського права та процесу / 
Актуальные проблемы гражданского, 
хозяйственного права и процесса 

5 Іспит / 
Экзамен

ОК 05 Актуальні проблеми кримінального права та 
процесу / 
Актуальные проблемы криминального права и 
процесса 

5 Іспит / 
Экзамен

ОК 06 Актуальні проблеми конституційного права / 
Актуальные проблемы конституционного 
права 

4 Іспит / 
Экзамен

ОК 07 Юридична техніка та експертний стиль: 
тренінг / 
Юридическая техника и экспертный стиль: 
тренинг 

5 Залік / 
Зачет

ОК 08 Практика проведення юридичних досліджень / 
Практика  проведения  юридических
исследований

15 Диференці
йований 
залік / 
Диференц
иированны
й зачет

ОК.09 Кваліфікаційна робота магістра / 15 Захист ЕК



Квалификационная работа магистра
ОК 10 Українська  мова  для  іноземців  /  Украинский

язык для иностранцев
3 Іспит / 

Экзамен
ОК 11 Правове  регулювання  збереження  та

використання природних і земельних ресурсів /
Правовое  регулирование  сохранения  и
использование  природных  и  земельных
ресурсов   

3 Залік / 
Зачет

ОК 12 Актуальні проблеми виконавчого процесу в 
Україні /  
Актуальные проблемы исполнительного 
процесса в Украине 

4 Іспит / 
Экзамен

ОК 13 Актуальні проблеми адміністративного права 
та процесу / 
Актуальные проблемы административного 
права и процесса 

4 Залік / 
Зачет

ОК 14 Актуальні проблеми трудового права та права 
соціального забезпечення / 
Актуальные проблемы трудового права и права
социального обеспечения 

4 Залік / 
Зачет

ОК 15 Міжнародні стандарти в організації та 
діяльності адвокатури в Україні / 
Международные стандарты в организации и 
деятельности адвокатуры в Украине 

4 Залік / 
Зачет

ОК 16 Правове забезпечення проведення аудиту: 
національний та зарубіжний досвід / 
Правовое обеспечение проведения аудита: 
национальный и зарубежный опыт 

6 Іспит / 
Экзамен

ОК 17 Курсова робота з права / 
Курсовая работа по праву

3 Диференці
йований 
залік / 
Диференц
иированны
й зачет

Загальний  обсяг  обов’язкових  компонент /  Общее
количество обязательных компонент

90

Вибіркові компоненти ОП /  Выборочные компоненты OП
Спеціалізації «Приватне право», «Публічне право»  по 6 дисциплін у кожній спеціалізації
(2 заліки, 4 іспити) – обирається одна спеціалізація. / Специализация «Частное право»,

«Публичное право» по 6 дисциплин в каждой специализации ( 2 зачета, 4 экзамена) –
выбирается одна специализация

Загальний  обсяг  вибіркових  компонент  в  одному  блоці /
Общий объем выборочного компонента в одном блоке

30

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ / ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

120





2.1.  СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП /   СТРУКТУРНО-
ЛОГИЧЕСКА СХЕМА ОП 

 Професійна та 
корпоративна етика

 Актуальні проблеми 
цивільного, господарського 
права та процесу

 Актуальні проблеми 
кримінального права та 
процесу

 Актуальні проблеми 
конституційного права

 Юридична  техніка 
та експертний стиль: тренінг

 Правове 
забезпечення проведення 
аудиту: національний та 
зарубіжний досвід

 Міжнародні 
стандарти в організації та 
діяльності адвокатури в 
Україні

 Курсова робота з 
права

 Методологія та 
організація наукових досліджень 
з основами інтелектуальної 
власності

 Проблеми розмежування 
публічного та приватного права

 Правове регулювання 
збереження та використання 
природних і земельних ресурсів

 Актуальні проблеми 
виконавчого процесу в Україні

 Актуальные проблемы 
административного права и 
процесса 

 Актуальні проблеми 
трудового права та права 
соціального забезпечення

 Українська мова для 
іноземців

Спеціалізації 

 «Приватне 
право» або 

 «Публічне 
право»

 Практика проведення юридичних 
досліджень

 Кваліфікаційна робота магістра



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ / Форма
аттестации соискателей высшего образования

Атестація  здійснюється  у  формі  публічного  захисту  (демонстрації)
кваліфікаційної роботи та кваліфікаційного іспиту.

Кваліфікаційний  іспит  проводиться  у  письмовій  формі  (два  теоретичні
питання,  практичне  завдання,  10  тестових  завдань (перевіряються:  ПР1,  ПР3,
ПР4, ПР7, ПР8, ПР11, ПР12, ПР14, ПР17, ПР19, ПР22). Кваліфікаційний іспит
здійснюється  у  формах  особистої  презентації  студентом  здобутих
компетентностей,  які  дозволяють  визначити  рівень  досягнення  програмних
теоретичних результатів навчання.

 Профессиональная
и корпоративная этика 

 Актуальные 
проблемы гражданского, 
хозяйственного права и 
процесса 

 Актуальные 
проблемы криминального 
права и процесса

 Актуальные 
проблемы 
конституционного права 

 Юридическая 
техника и экспертный 
стиль: тренинг

 Международные 
стандарты в организации 
и деятельности 
адвокатуры в Украине 

 Правовое 
обеспечение проведения 
аудита: национальный и 
зарубежный опыт 

 Курсовая работа по
праву

 Методология и 
организация юридических 
исследований с основами 
интеллектуальной 
собственности 

 Проблемы 
разграничения публичного и 
частного права 

 Правовое 
регулирование сохранения и 
использование природных и 
земельных ресурсов   

 Актуальные проблемы 
исполнительного процесса в 
Украине 

 Актуальные проблемы 
административного права и 
процесса 

 Актуальные проблемы 
трудового права и права 
социального обеспечения

 Украинский язык для 
иностранцев

Специализации 
 «Частное 
право», 
 «Публичное 
право»

 Практика проведения юридических 
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До захисту кваліфікаційної магістерської роботи допускаються здобувачі, які
успішно та повною мірою виконали навчальний план.

Кваліфікаційна  робота  як  форма  підсумкової  атестації  дає  змогу  оцінити
рівень засвоєння здобувачем теоретичних знань, ступінь практичної підготовки
та здатність до самостійного розв’язання прикладних задач у діяльності юриста.

Для  оприлюднення,  публічного  ознайомлення  зі  змістом  кваліфікаційної
магістерської роботи та запобігання академічного плагіату мають бути розміщені
на web-ресурсах ВНЗ або відповідного структурного підрозділу.

Умовою допуску  здобувача  до  захисту  є  наявність  роботи,  оформленої  за
вимогами, які висуваються до наукових робіт, рішення про успішний попередній
захист, рецензії фахівця з галузі та відгуку наукового керівника. Кваліфікаційна
дипломна  магістерська  робота  допускається  до  захисту  перед  атестаційною
кваліфікаційною  комісією  за  умови,  якщо  рівень  її  самостійності
(оригінальності) відповідає політиці академічної доброчесності  (перевіряються:
ПР1, ПР2, ПР5, ПР6, ПР7, ПР9, ПР13, ПР14, ПР18, ПР20).

Аттестация  осуществляется  в  форме  публичной  защиты  (демонстрация)
квалификационной работы и квалификационного экзамена. 

Квалификационный  экзамен  проводится  в  письменной  форме  (два
теоретических вопроса, практическая задача, 10 тестов (Проверяются: ПР1, ПР3,
ПР4, ПР7, ПР8, ПР11, ПР12, ПР14, ПР17, ПР19, ПР22). 

Квалификационный  экзамен  проводится  в  форме  личной  презентации
студентом  полученных  компетенций,  которые  позволяют  определить  уровень
достижений программных результатов теоретического обучения. 

К защите квалификационной магистерской работы допускаются соискатели,
которые успешно и полностью выполнили учебный план. 

Квалификационная работа как форма итоговой аттестации позволяет оценить
уровень усвоения соискателем теоретических знаний,  практических умений и
возможностей  самостоятельной решать  прикладные проблемы в  деятельности
юриста.

Для  предания  огласке,  публичного  ознакомления  с  содержанием
квалификационной  магистерской  работы  и  недопущение  академического
плагиата  должны  быть  размещены  на  web  ресурсах  университета  или
соответствующего структурного подразделения. 

Условием  для  допуска  соискателя  к  защите  является  наличие  работы,
оформленной  соответственно  требованиям  к  научной  работе,  решение  о
предварительной  защите,  рецензии  специалистов  сферы  деятельности,  отзыв
научного руководителя. Квалификационную  дипломную магистерскую работу
разрешено  защищать  в  квалификационной  комиссии,  если  ее  уровень
самостоятельности  (оригинальности)  соответствует  политике  академической
добропорядочности (Проверяется:  ПР1, ПР2, ПР5, ПР6, ПР7, ПР9, ПР13, ПР14,
ПР18,ПР20).



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми  / матрица
соответствия программных компетентностей образовательной программе

ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17

ІК1 + + + + +
ЗК1 + + + + +
ЗК2 + + + + + +
ЗК3 + + + + + + + + + + + + +
ЗК4 + + +
ЗК5 + + + + + + + + + + + +
ЗК6 + + + + + + + + + + + + +
ЗК7 + + + + + + + + + +
ЗК8 + + + +
ЗК9 + + + + + + + + + + + +
ЗК10 + + + + + + + + + + +
ЗК11 + + + + + + + +
ФК1 + + + +

ФК2 + + + + + + + + + + + + +
ФК3 + + + + + + + + +

ФК4 + + + + + + + + + +

ФК5 + +

ФК6 + + + + +

ФК7 + + + + + + + + +

ФК8 + + + + + + + + + + + + +

ФК9 + + + + + + + +
ФК10 + + + + + + + + +
ФК11 + + + + + + + + + + + + +

ФК12 + + + + + + + + + + + + +



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої
програми /  матрица обеспечения программных результатов обучения (ПРН) соответствующим

компонентам образовательной программы

ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17

ПРН1 + + +
ПРН 2 + + + + +

ПРН 3 + + + + + + + + + + + + +
ПРН 4 + + + + + + + + + + +

ПРН 5 + + + + +
ПРН 6 + + + + +

ПРН 7 + + + + + + + + + + + + + +

ПРН 8 + + + +

ПРН 9 + + + + +
ПРН 10 + + + + + + + + + +

ПРН 11 + + + + + + + + + + + +
ПРН 12 + + + + + + + + +

ПРН 13 + + + + + + + +

ПРН 14 + + + + + + +
ПРН 15 + + + +
ПРН 16 + + + + + + + + + + +

ПРН 17 + + +
ПРН 18 + + + +
ПРН 19 + + + + + + + + + + +

ПРН 20 + + + + +

ПРН 21 + + +

ПРН 22 + + + + + + + + + +
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	Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, 1997 г., правоведение, специалист юрист
	Доктор юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність “Функція бвинувачення в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та практичні проблеми реалізації”
	доцент кафедри правосуддя
	20 р.
	Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика : монографія / В. О. Гринюк. – К. : Алерта, 2016. – 358 с.
	Автор більше 100 наукових публікацій з кримінального процесу, здійснює керівництво аспірантами
	1. Осіння школа з кримінального права та процесу
	Центр підвищення кваліфікації викладачів кримінального права
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Сертифікат від 19-21.10.2016р.
	1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
	3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у практичній діяльності.
	4. Здатність спілкуватися російською та іншою іноземними мовами як усно, так і письмово.
	5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій.
	6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
	7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.
	8. Здатність працювати як автономно, так і у команді.
	9. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та підприємливість.
	10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному контексті.
	11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності та багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
	1. Углубленные практические навыки в рамках выбранной специализации по теоретическим основам составляющих элементов права, их правовой природы, методологии, функций, принципов, структуры, форм реализации.
	2. Понимание сущности теоретических основ и практических подходов, специфики правовых институтов и их влияния на современное гражданское общество.
	3. Способность анализировать и прогнозировать развитие отдельных элементов системы права в рамках юридических процедур выбранной специализации с учетом норм национального законодательства и международно-правовых документов, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, судебных решений.
	4. Углублении знания о практических аспектах правовой работы, отдельных составляющих элементов системы права в отечественной и иностранной юридической практике.
	5. Углубленные знания в рамках специализации об онтологической сущности и эволюции мысли об отдельных элементах системы права.
	6. Способность самостоятельно организовывать и осуществлять правовую поисковую работу в рамках проблематики отдельных структурных элементов системы права в рамках выбранной специализации, готовить тексты правовых документов, осуществлять их публичную презентацию.
	7. Способность анализировать большой объем информации о структурных элементах системы права в рамках выбранной специализации, производить собственные практические подходы к решению правовых проблем.
	8. Способность принимать участие в различных практических правовых мероприятиях, в том числе международного уровня, в профессиональных дискуссиях по проблемам отдельных отраслей права, законотворчества, правоприменения.
	9. Углубленные знания о составляющих элементах системы права в рамках выбранной специализации, понимание современных европейских интеграционных процессов и места в них Украины. 10. Понимание особенностей регулирования отдельных составляющих элементов системы права в рамках выбранной специализации как в национальном законодательстве так и международно-правовых актах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
	11. Способность производить правовые позиции для решения правовых проблем и практических ситуаций.
	12. Владение русским языком (по профессиональному направлению) на достаточном уровне для возможности комплексного представления правовой проблемы в рамках выбранной специализации.
	Програмні результати навчання / программные результаты обучения
	Знання:
	1. Показати фундаментальні знання, набуті у процесі навчання у межах обраної спеціалізації щодо теоретичних основ складових елементів права, їх правової природи, основ методології, функцій, принципів, структури, форм реалізації
	2. Відтворити глибокі знання в межах спеціалізації щодо еволюції думки про окремі елементи системи права з позначенням новацій і осучаснення
	3. Визначити правову проблематику практичної ситуації, критично осмислити наявні умови, окреслити наявні кола правовідносин.
	4. Демонструвати знання професійних підходів, основ практичних прийомів правової роботи у межах обраної спеціалізації в праві
	5. Описати знання про структурні елементи окремих складових права на міжнародному, державному, місцевому, локальному рівнях
	2. Уміння:
	6. Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про структурні елементи системи права у межах обраної спеціалізації
	7. Оцінювати та аналізувати практичні юридичні питання та практичні правові ситуації, пропонувати варіанти побудови аргументації.
	8. Організовувати та проводити розробку стратегій і тактик доведення та спростування обраних правових позицій суб’єктів правовідносин.
	9. Володіти іноземною мовою (за професійним спрямуванням).
	3. Застосування знань:
	10. Готувати проекти актів застосування норм права (судові рішення, накази, постанови, розпорядження тощо) та інших правових документів.
	11. Оцінювати правову проблему комплексно та пропонувати клієнту різні варіанти її вирішення з метою охорони, захисту або відновлення його прав, свобод чи інтересів.
	12. Проводити підготовку доказової бази з урахуванням існуючих засобів доказування, аргументувати обрану правову позиції, вмотивувати рішення уповноваженого суб’єкта.
	13. Організовувати і здійснювати правову пошукову роботу для формування правової позиції, обрання варіантів вирішення правових ситуацій.
	14. Володіти професійно російською мовою та вільно іншою іноземною (за професійним спрямуванням) з вживанням доцільної правничої термінології для всебічного та ґрунтовного викладення певної правової проблеми.
	4. Комунікація:
	15. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації необхідних актів застосування права, правових, процесуальних документів.
	16. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері окремих галузей права, їх складових елементів.
	17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем окремих галузей права, законотворчості, правозастосування, поважати опонентів і їхню точку зору.
	18. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань права.
	5. Автономія та відповідальність:
	19. Професійно захищати, представляти інтереси клієнтів у різних правових ситуаціях у судах, органах прокуратури, нотаріальних органах, поліції, органах державної влади, місцевого самоврядування, дипломатичних представництвах, перед фізичними, юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми та підпорядкування.
	20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
	21. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.
	22. Приймати самостійно рішення на основі набутих фундаментальних знань у різних правових ситуаціях, формувати юридичні висновки, правову позицію, бути лідером, відповідати за командну роботу.

