
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Кафедра  

правознавства 

(Бондарчук Н.В. 

– к.ю.н., до.; 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.). 

 

 

Нормативно-

правове 

регулювання 

у сфері 

захисту та 

карантину 

рослин  

Здатність застосо-

вувати науково-

обґрунтовані 

навички та досвід 

для особистого 

високопрофесійног

о розвитку і 

самовдосконалення

.  

- здатність 

працювати в галузі 

міжнародної 

діяльності. 

 

Уміти працювати самостійно як 

лідер, досягати ефективних 

результатів за обмежений час. 

– уміти працювати в команді. 

- уміти ефективно 

використовувати нормативно-

правові акти, що регулюють 

політику в сфері захисту і 

карантину рослин, та оперативно 

реагувати на зміни в 

законодавстві. 

лекції, практичні, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

освітній 

ступінь 

Магістр 

 

2 семестр 

202  

Захист і 

карантин 

рослин 

без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Ляшенко Р.Д. – 

к.ю.н., доц., 

Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц., 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц., 

Кайданович 

Т.М. – ст. викл., 

Бучинська А.Й. 

– к.ю.н., доц., 

Стрільчук В.А. 

Правознавст

во 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

Характеризувати і тлумачити 

норми Конституції та чинного 

законодавства України; правильно 

застосовувати у практичній 

діяльності та повсякденному житті 

закони та підзаконні акти України; 

орієнтуватися в сучасному 

правовому полі; користуватися 

спеціальною літературою з різних 

галузей права України; давати 

оцінку юридичним фактам, 

аналізувати сучасні проблеми 

розвитку суспільства і виробляти 

власну життєву позицію. 

лекції, практичні, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант ОП) 

Усі 

спеціальності 

Без 

обмежень 



– к.ю.н., доц.). демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., доц.) 

Медіація Здатність до 

соціальної 

взаємодії, до 

співробітництва й 

розв’язання 

конфліктів. 

Проводити переговори, в тому 

числі з участю посередника 

(медіатора); 

відрізняти медіабельні відносини 

від інших відносин, що виникають 

в суспільному житті; 

застосовувати навички ефективного 

вирішення конфліктів під час 

проведення медіації 

 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Магістр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант ОП) 

281 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., доц., 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.) 

Екологічне 

право 

Європейсько

го Союзу 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

характеризувати і тлумачити 

норми екологічного законодавства 

ЄС;  

вміти аналізувати нові ідеї та 

концепції в теорії екологічного 

права ЄС;  

правильно застосовувати у 

практичній діяльності екологічне 

законодавство ЄС. 

 

Лекції, практичні, 

командна робота 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант ОП) 

201 Агрономія 

 

202  

Захист і 

карантин 

рослин 

 

101 Екологія 

 

205 Лісове 

господарство 

 

203 

Садівництво 

та 

виноградарств

о 

Без 

обмежень 



верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

 

 

183 Технології 

захисту 

навколишньог

о середовища 

Кафедра 

правознавства 

(Бучинська А.Й. 

– к.ю.н., доц., 

Котенко Н.М.– 

к.е.н.) 

Міжнародне 

приватне 

право 

Здатність до 

навчання та 

розуміння 

професії. 

Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадянсько 

свідомо. 

Здатність до ефективного 

забезпечення правової 

легітимності прийняття 

управлінських рішень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

на основі знань у галузі 

господарського та міжнародного 

права 

лекції, практичні, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр   

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант ОП) 

292 

«Міжнародні 

економічні 

відносини» 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Бучинська А.Й. 

– к.ю.н., доц., 

Гордійчук М.В. 

– к.ю.н.) 

Господарське 

право 

Здатність до 

навчання та 

розуміння 

професії. 

Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадянсько 

свідомо. 

Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом та 

повсякденному 

житті 

Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами 

та явищами на різних рівнях 

економічних систем; 

усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання 

та демонструвати розуміння його 

ринкового позиціонування 

лекції, практичні, 

самостійна робота 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

071 «Облік і 

оподаткуванн

я», 072 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування», 

076 

«Підприємниц

тво, торгівля 

та біржова 

діяльність»,  

207 «Водні 

біоресурси і 

аквакультура

» 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Бучинська 

Фінансове 

право 

Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

Знати механізм функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати її 

особливості з метою організації 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

командна робота, 

проблемні заняття, 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

071 «Облік і 

оподаткуванн

я», 072 

«Фінанси, 

Без 

обмежень 



А.Й. – к.ю.н., 

доц. ; Гордійчук 

М.В. – к.ю.н.) 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом та 

повсякденному 

житті. 

обліку та формування звітності на 

підприємствах; визначати напрями 

підвищення ефективності 

формування фінансових ресурсів, 

їх розподілу та контролю 

використання на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; розуміти 

вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави 

дискусії може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

банківська 

справа та 

страхування», 

076 

«Підприємниц

тво, торгівля 

та біржова 

діяльність» 

 

Кафедра 

правознавства 

(Бучинська А.Й. 

– к.ю.н., доц.) 

Податкове 

право 

Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом та 

повсякденному 

житті. 

визначати напрями підвищення 

ефективності формування 

фінансових ресурсів, їх розподілу 

та контролю використання на 

рівні держави та підприємств 

різних організаційно-правових 

форм власності. 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

командна робота, 

проблемні заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

3 курс 

Семестр 6 

071 Облік і 

оподаткуванн

я 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

076 

«Підприємниц

тво, торгівля 

та біржова 

діяльність» 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Гордійчук М.В. 

– к.ю.н.) 

Правові 

основи 

публічного 

управління 

та 

адмініструва

ння 

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності 

Усвідомлювати особливості 

функціонування організацій 

(установ) публічного сектору у 

сучасних умовах господарювання 

та демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування; знати 

основні нормативно-правові акти 

та положення законодавства у 

сфері публічного управління та 

адміністрування 

лекції, практичні, 

самостійна робота 

Бакалавр 

(2 курс, 3 

семестр) 

281 «Публічне 

управління та 

адмініструван

ня» 

Без 

обмежень 

Кафедра Трудове Здатність до Знати та розуміти економічні лекції, практичні, Бакалавр 071 Облік і Без 



правознавства 

(Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц.) 

право  аналізу та синтезу 

як інструментарію 

виявлення проблем 

та прийняття 

рішень для їх 

розв’язання на 

основі логічних 

аргументів та 

перевірених 

фактів. 

Здатність 

працювати 

самостійно та в 

команді з 

урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом та 

повсякденному 

житті 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами 

та явищами на різних рівнях 

економічних систем;  . виконувати 

професійні функції з урахуванням 

вимог трудової дисципліни, 

планування та управління часом; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави. 

командна робота, 

проблемні заняття 

(4курс 7 

семестр) 

оподаткуванн

я 

 

073 

Менеджмент 

 

281 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

 

281 

Управління 

інтелектуальн

ою власністю 

 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц.) 

Трудове 

право та 

основи 

підприємниц

ької 

діяльності 

Здатність 

організовувати 

роботу на 

підприємстві 

відповідно до 

вимог безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці; 

здатність 

тлумачити норми матеріального та 

процесуального права; здатність 

застосовувати нормативно-правові 

акти, реалізовувати норми права в 

практичній діяльності. 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

командна робота, 

проблемні заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(3 курс 5 

семестр) 

103 Науки про 

Землю 

051 Економіка 

076 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

 

Без 

обмежень. 



визначати 

особливості 

сучасного 

соціально-

політичного 

розвитку 

українського 

суспільства та його 

перспективу під 

час здійснення 

виробничої і 

соціальної 

діяльності; 

здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

Кафедра 

правознавства 

(Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц.) 

Договірне 

право 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці 

основні положення туристичного 

законодавства, національних і 

міжнародних стандартів з 

обслуговування туристів; знати, 

розуміти і вміти використовувати 

на практиці базові поняття з теорії 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

командна робота, 

проблемні заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

242 Туризм 

 

281 

Управління 

інтелектуальн

ою власністю 

204 

Технологія 

Без 

обмежень 



(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні; здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел 

туризму, організації туристичного 

процесу та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних 

послуг, а також світоглядних та 

суміжних наук 

виробництва 

та переробки 

продукції 

тваринництва 

 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Кафедра 

правознавства 

(Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц.) 

Речове право Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях; навички 

забезпечення 

безпеки 

життєдіяльності; 

здатність 

працювати як 

самостійно, так і в 

команді 

Знання та розуміння основ 

нормативно-правової бази 

забезпечення питань 

раціонального використання, 

охорони, обліку та оцінки земель 

на національному, регіональному, 

локальному і господарському 

рівнях;  знання та розуміння 

процедур державної реєстрації 

земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомості та обмежень у їх 

використанні; 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

командна робота, 

проблемні заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц..) 

Захист прав 

споживачів 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу; 

здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях; знання 

та розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

Давати короткий висновок щодо 

окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою 

обґрунтованістю; використовувати 

різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного 

встановлення певних обставин; 

пояснювати характер певних подій 

та процесів з розумінням 

професійного та суспільного 

контексту; вільно використовувати 

для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

командна робота, 

проблемні заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

204 

Технологія 

виробництва і 

переробка 

продукції 

тваринництва 

 

207 Водні 

біоресурси і 

аквакультура 

 

211 

Ветеринарна 

Без 

обмежень 



діяльності; 

здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

бази даних; застосовувати набуті 

знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові 

висновки; готувати проекти 

необхідних актів застосування 

права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях; надавати 

консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових 

ситуаціях 

медицина 

 

076 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

 

Кафедра 

правознавства 

(Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц..) 

Цивільно 

правова 

відповідальні

сть у 

туристичній 

діяльності  

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні; здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці 

основні положення туристичного 

законодавства, національних і 

міжнародних стандартів з 

обслуговування туристів; знати, 

розуміти і вміти використовувати 

на практиці базові поняття з теорії 

туризму, організації туристичного 

процесу та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних 

послуг, а також світоглядних та 

суміжних наук 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

командна робота, 

проблемні заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

242 Туризм Без 

обмежень 



аналізу інформації 

з різних джерел 

Кафедра 

правознавства 

(Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н..). 

Актуальні 

проблеми 

протидії та 

запобіганню 

корупції 

Навички 

використання 

теоретичних знань 

і практичного 

досвіду для 

кар’єрного 

зростання і 

здійснення 

управлінської 

діяльності.  

Здатність до 

компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом.  

Навички 

використання 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій. 

Формування, поглиблення і 

розширення знань у здобувачів 

вищої освіти щодо системи 

антикорупційного законодавства, 

його основних положень, форм та 

методів протидії корупції тощо. 

лекції, практичні, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Магістр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

Усі 

спеціальності 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н..). 

Інформаційн

е право 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

Отримання студентом всебічних 

знань з теорії та практики 

інформаційного права, 

дослідження інформаційного 

законодавства в Україні, аналіз 

основних проблем правового 

регулювання інформаційних 

правовідносин, а також шляхів 

розвитку та вдосконалення 

інформаційного права, вивчення 

особливостей правопорушень в 

інформаційному праві, 

інформаційної відповідальності 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

командна робота, 

проблемні заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

122 

Комп'ютерні 

науки,  

126 

Інформаційні 

системи та 

технології,  

281 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня" 

Без 

обмежень 



верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні; здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

тощо.  

Кафедра 

правознавства 

(Стрільчук В.А. 

– к.ю.н., доц, 

Ляшенко Р.Д. – 

к.ю.н., доц.). 

Проблеми 

сучасного 

конституціон

алізму 

Здатність вчитися, 

здобувати нові 

знання, уміння, у 

тому числі в сфері, 

відмінної від 

професійної. 

Здатність критично 

оцінювати й 

переосмислювати 

накопичений 

досвід. Здатність 

адаптуватися до 

нових ситуацій. 

Здатність 

організовувати 

свою діяльність, 

працювати 

автономно та у 

команді 

Розкривати генезис науково-

практичної парадигми 

конституціоналізму; розкривати 

сутність конституціоналізму; 

визначати структуру системи 

сучасного українського 

конституціоналізму; розкривати 

принципи сучасного українського 

конституціоналізму; 

обґрунтовувати та визначати 

конституційно-правову свободу 

людини як мету сучасного 

українського конституціоналізму; 

визначати та розкривати 

соціально-правові передумови 

сучасного українського 

конституціоналізму; 

аргументувати роль і значення 

закону, зокрема конституційного 

закону, в інституціонально-

нормативній системі сучасного 

українського конституціоналізму. 

Лекція; практичне 

заняття; 

консультація; 

модульна 

контрольна робота; 

ІДРС. 

 

Магістр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

281 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

Без 

обмежень 

держави і 

права 

Кафедра 

правознавства 

(Стрільчук В.А. 

– к.ю.н., доц, 

Ляшенко Р.Д. – 

к.ю.н., доц.). 

Парламентар

изм в 

Україні: 

проблеми 

теорії та 

практики 

Здатність вчитися, 

здобувати нові 

знання, уміння, у 

тому числі в сфері, 

відмінної від 

професійної. 

Здатність критично 

оцінювати й 

Здійснювати критичний аналіз, 

оцінку і синтез нових ідей, 

поглядів, концепцій у сфері теорії 

та практики парламентаризму; 

вміти застосовувати отримані 

знання для використання в 

практичній діяльності, пов'язаної 

із застосуванням норм 

лекція; практичне 

заняття; 

консультація; 

модульна 

контрольна робота; 

ІДРС. 

 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

281 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

Без 

обмежень 



переосмислювати 

накопичений 

досвід. Здатність 

організовувати 

свою діяльність, 

працювати 

автономно та у 

команді. Здатність 

вирішувати 

проблеми в 

професійній 

діяльності. 

Здатність 

працювати з 

інформацією: 

знаходити, 

оцінювати й 

використовувати 

інформацію з 

різних джерел. 

парламентського права; володіти 

навичками експертної оцінки, 

методами юридичного аналізу та 

тлумачення джерел 

парламентського права; 

аналізувати практичні ситуації й 

розробляти обґрунтування 

правових рішень в діяльності 

Верховної Ради України та в її 

відносинах з іншими органами 

публічної влади в Україні. 

Кафедра 

правознавства 

(Стрільчук В.А. 

– к.ю.н., доц, 

Ляшенко Р.Д. – 

к.ю.н., доц., 

Бучинська А.Й. 

– к.ю.н., доц.,.). 

Виборче 

право 

України 

Здатність вчитися, 

здобувати нові 

знання, уміння, у 

тому числі в сфері, 

відмінної від 

професійної. 

Здатність критично 

оцінювати й 

переосмислювати 

накопичений 

досвід. Здатність 

організовувати 

свою діяльність, 

працювати 

автономно та у 

команді. Здатність 

вирішувати 

проблеми в 

професійній 

Опановувати необхідними 

знаннями та практичними 

навичками у сфері виборчого 

права України; розуміти вплив 

факторів політичного, правового, 

соціально-економічного і 

культурного характеру на 

розвиток виборчого права України 

та його практичну реалізацію; 

вільно та швидко орієнтуватися у 

розгалуженій системі джерел 

виборчого права України; 

аналізувати акти виборчого 

законодавства України для їх 

практичного застосування у 

професійній діяльності або 

використання для реалізації 

власних виборчих прав; розрізняти 

основні види порушень виборчого 

лекція; практичне 

заняття; 

консультація; 

модульна 

контрольна робота; 

ІДРС. 

 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

281 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

Без 

обмежень 



діяльності. 

Здатність 

працювати з 

інформацією: 

знаходити, 

оцінювати й 

використовувати 

інформацію з 

різних джерел. 

права в України, використовувати 

різні форми щодо його захисту; 

формувати чіткий алгоритм 

юридичної кваліфікації в умовах 

конкретно поставленої практичної 

задачі. 

Кафедра 

правознавства 

(Стрільчук В.А. 

– к.ю.н., доц, 

Ляшенко Р.Д. – 

к.ю.н., доц., 

Бучинська А.Й. 

– к.ю.н., доц.). 

Муніципальн

е право та 

управління 

Здатність вчитися, 

здобувати нові 

знання, уміння, у 

тому числі в сфері, 

відмінної від 

професійної. 

Здатність критично 

оцінювати й 

переосмислювати 

накопичений 

досвід. Здатність 

організовувати 

свою діяльність, 

працювати 

автономно та у 

команді. Здатність 

вирішувати 

проблеми в 

професійній 

діяльності. 

Здатність 

працювати з 

інформацією: 

знаходити, 

оцінювати й 

використовувати 

інформацію з 

різних джерел. 

Використовувати нормативно-

правову базу, що стосується 

питань місцевого самоврядування; 

аналізувати та тлумачити приписи 

різноманітних нормативно-

правових актів з питань місцевого 

самоврядування; правильно 

застосовувати положення 

національного законодавства, що 

стосуються предмету 

муніципально-правового 

регулювання. 

лекція; практичне 

заняття; 

консультація; 

модульна 

контрольна робота; 

ІДРС. 

 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

281 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

Аграрне 

право 

Здатність 

застосовувати 

Правильно розуміти та 

застосовувати норми аграрного 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

Бакалавр 

(курс та 

201 Агрономія Без 

обмежень 



(Костенко С.О. 

– к.ю.н., доц., 

Бондарчук Н.В. 

– к.ю.н., доц.). 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища 

права; знати основні напрямки 

проведення аграрної та земельної 

реформ; знати вимоги щодо якості 

та безпеки продуктів харчування. 

дискусії семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. 

– к.ю.н., доц., 

Бондарчук Н.В. 

– к.ю.н., доц.). 

Правові 

вимоги щодо 

якості та 

безпечності 

харчових 

продуктів 

Здатність вчитися 

та бути готовим до 

засвоєння та 

застосування 

набутих знань.  

Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом та 

повсякденному 

житті. 

Навички 

здійснення 

безпечної 

діяльності, 

прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Визначати обов’язки оператора 

ринку кожного етапу виробництва 

і реалізації будь-якого харчового 

продукту; знаходити і обирати 

необхідні документи 

горизонтального і вертикального 

законодавства ЄС, що регулюють 

контамінацію харчових продуктів 

рослинного походження. 

 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

дискусії 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

204 

Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва

; 

 

203 

Садівництво і 

виноградарств

о; 

 

201 Агрономія 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. 

Конкурентне 

право 

Здатність вчитися 

та бути готовим 

до засвоєння та 

Здійснювати пошук та 

систематизацію норм права, які 

регулюють захист економічної 

лекції, практичні, 

самостійна робота, 

дискусії 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

051 

Економіка; 

 

Без 

обмежень 



– к.ю.н., доц., 

Бучинська А.Й. 

– к.ю.н., доц.). 

застосування 

набутих знань. 

Здатність до 

аналізу та синтезу 

як інструментарію 

виявлення 

проблем та 

прийняття рішень 

для їх розв’язання 

на основі 

логічних 

аргументів та 

перевірених 

фактів. 

Здатність і 

готовність до 

особистісного й 

професійного 

навчання та 

самовдосконален

ня, саморозвитку, 

саморегуляції, 

самоорганізації, 

самоконтролю, до 

розширення меж 

своїх 

професійно-

практичних знань 

конкуренції в Україні, аналіз 

повноважень антимонопольних 

органів для звернення за 

попереднім висновком чи 

дозволом, давати характеристику 

тим чи іншим діям юридичної 

особи, які повʼязані з нормами 

антимонопольного законодавства, 

визначати порогові показники для 

концентрації та узгоджених дій 

юридичних осіб, застосувати 

міжнародний досвід, а також 

судову практику при вирішенні 

конкретних практичних завдань. 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

076 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність; 

 

071 Облік і 

оподаткуванн

я; 

 

073 

Менеджмент 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. 

– к.ю.н., доц.). 

Публічна 

служба 

Здатність вчитися, 

здобувати нові 

знання, уміння, у 

тому числі в сфері, 

відмінної від 

професійної. 

Здатність 

вирішувати 

проблеми в 

професійній 

діяльності. 

Орієнтуватись в законодавстві про 

публічну службу, яке регулює всі 

публічно-службові відносини. 

лекції, практичні, 

командна робота 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

281 «Публічне 

управління та 

адмініструван

ня» 

Без 

обмежень 



Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., доц., 

Костенко С. О. 

–  к.ю.н., доц. ) 

Природоохор

онне 

законодавств

о та 

екологічне 

право 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

 

вільно орієнтуватися у чинному 

природоохоронному 

законодавстві; 

орієнтуватися у поточних 

проблемах розвитку екологічного 

права на сучасному етапі; 

правильно застосовувати набуті 

знання в юридичній практиці. 

 

 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

201 Агрономія 

 

202 Захист і 

карантин 

рослин 

 

101 Екологія 

 

205 Лісове 

господарство 

 

203 

Садівництво 

та 

виноградарств

о 

 

183 Технології 

захисту 

навколишньог

о середовища 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., доц., 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.) 

Міжнародне 

екологічне 

право 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

вміння формулювати ключові 

поняття та тлумачити зміст 

ключових норм міжнародного 

екологічного права; 

визначати особливості розвитку 

міжнародного екологічного права 

на універсальному та 

регіональному рівні, а також в 

окремих секторах захисту 

навколишнього середовища; 

визначати зміст міжнародних 

зобов’язань держав-членів 

міжнародних екологічних 

організацій;  

аналізувати особливості 

міжнародного правого 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

Усі 

спеціальності 

Без 

обмежень 



сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

регулювання окремих сфер 

захисту навколишнього 

середовища. 

 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., доц. 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.) 

Земельне 

право 

Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях; 

здатність 

працювати як 

самостійно, так і в 

команді; 

прагнення до 

збереження 

природного 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення 

сталого розвитку 

суспільства. 

характеризувати і тлумачити 

норми земельного законодавства 

України; правильно застосовувати 

у практичній діяльності та 

повсякденному житті закони та 

підзаконні акти 

України; орієнтуватися в 

сучасному правовому полі; давати 

оцінку юридичним фактам; знати 

порядок набуття,  реалізації та 

захисту прав на землю та  види 

юридичної відповідальності  за 

земельні правопорушення. 

 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., доц. 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.) 

Земельно-

правовий 

процес 

Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях; 

здатність 

працювати як 

самостійно, так і в 

команді; 

прагнення до 

збереження 

природного 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення 

сталого розвитку 

Використовувати правові 

процедури захисту земельних 

прав;  

самостійно вирішувати практичні 

ситуації, пов’язані із 

застосуванням земельно-

процесуальних норм; 

складати земельно-процесуальні 

документи. 

 

 

Лекції, практичні, 

командна робота 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Земельне 

право 



суспільства 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., доц. 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.) 

Аграрне та 

земельне 

право 

Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях; 

здатність 

працювати як 

самостійно, так і в 

команді; 

прагнення до 

збереження 

природного 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення 

сталого розвитку 

суспільства. 

Характеризувати і тлумачити 

норми аграрного та земельного 

законодавства України; правильно 

застосовувати у практичній 

діяльності та повсякденному житті 

закони та підзаконні акти 

України; орієнтуватися в 

сучасному правовому полі; давати 

оцінку юридичним фактам. 

Лекції, практичні, 

командна робота 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

201 Агрономія 

202 Захист і 

карантин 

рослин 

203 

Садівництво і 

виноградарств

о 

207 Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

208 

Агроінженерія 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., доц. 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.) 

Лісове, 

земельне та 

екологічне 

право 

Вміння виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми.  

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

Здатність 

працювати 

автономно та в 

команді. 

Характеризувати і тлумачити 

норми лісового, земельного та 

екологічного законодавства 

України; правильно застосовувати 

у практичній діяльності та 

повсякденному житті закони та 

підзаконні акти 

України; орієнтуватися в 

сучасному правовому 

полі; користуватися спеціальною 

літературою з різних галузей права 

України; давати оцінку 

юридичним фактам. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

205 Лісове 

господарство 

Без 

обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., доц., 

Бучинська А. Й. 

– к.ю.н., доц., 

Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц., 

Права 

людини та їх 

захист 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

Використовувати правові 

процедури захисту власних прав і 

свобод, прав і свобод інших осіб;  

обґрунтовувати законність і 

доцільність правових рішень, що 

приймаються;  

практично застосовувати норми 

Конституції та законів України;  

Лекції, практичні, 

командна робота 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми) 

Усі 

спеціальності 

Без 

обмежень 



Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц., 

Кравчук І. І. . – 

к.ю.н., Ляшенко 

Р. Д. к.ю.н., 

доц., Німко О. 

Б. . – к.ю.н., 

доц., Стрільчук 

В. А. – к.ю.н., 

доц., 

Кайданович 

Т.М. – ст. викл.) 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

складати основні види документів, 

які випливають із застосування 

громадянами передбачених 

Конституцією прав і свобод. 

 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н.В. 

– к.ю.н., до.; 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.). 

Юридична 

відповідальні

сть за 

порушення 

природоресур

сного 

законодавств

а 

Здатність 

застосовувати 

науково-

обґрунтовані 

навички та досвід 

для особистого 

високопрофесійног

о розвитку і 

самовдосконалення

. Навички 

використання 

теоретичних знань 

і практичного 

досвіду для 

кар’єрного 

зростання і 

здійснення 

управлінської 

діяльності. 

Здійснення 

моніторингу щодо 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Правильно застосовувати 

положення національного 

законодавства та кваліфікувати 

протиправні дії в галузі екології. 

Орієнтуватися у поточних 

проблемах розвитку еколого-

правової відповідальності на 

сучасному етапі. 

Правильно застосовувати набуті 

знання на практиці. 

 

лекції, практичні, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Магістр 

2 семестр 

101 Екологія 

 

201 Агрономія 

 

202 

Захист і 

карантин 

рослин 

 

203 

Садівництво і 

виноградарств

о 

 

205 Лісове 

господарство 

 

207 Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

 

183 Технології 

захисту 

навколишньог

о середовища 

Без 

обмежень 



Кафедра 

психології 

(д.психол.н., 

професорЖура

вльова Л.П.) 

Психологія 

успіху 

ЗК05. Здатність 

до адаптації та дії 

в новій ситуації.  

ЗК06. Здатність 

працювати в 

команді.  

ЗК07. Здатність 

планувати та 

управляти часом.  

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії.  

ЗК13. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

діяльності). 

 

в результаті  вивчення 

дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні засвоїти базові 

принципи психології успіху, 

сформувати екоцентричний 

світогляд на основі навичок soft 

skills, зокрема, персональних 

(цілепокладання, особистісна та 

соціальна рефлексії, управління 

емоціями, емпатія, прийняття 

рішень, соціальний інтелект) та 

інтерперсональних (протидія 

маніпулятивним впливам, 

ефективна міжособистісна та 

професійна взаємодія, ведення 

переговорів, робота в команді, 

конфлікт-менеджмент) 

Лекції, практичні з 

використанням тре

нінгової, 

командної та 

проєктної роботи. 

 

Бакалавр, 

другий 

курс, 4-й 

семестр 

 

281 «Публічне 

управління та 

адмініструванн

я» 

Без 

обмежень 

Кафедра 

психології 

(д.психол.н., 

професорЖура

вльова Л.П.) 

Психологія 

успіху 

ЗК02. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. ЗК03. 

Здатність 

планувати та 

в результаті  вивчення 

дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні засвоїти базові 

принципи психології успіху, 

сформувати екоцентричний 

світогляд на основі навичок soft 

skills, зокрема, персональних 

Лекції, практичні з 

використанням тре

нінгової, 

командної та 

проєктної роботи. 

 

Бакалавр, 4 

курс,8-й 

семестр 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Без 

обмежень 



управляти часом. 

ЗК09. Здатність 

бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК10. Здатність 

працювати у 

команді. ЗК11. 

Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших професій 

груп різного рівня 

(з експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

(цілепокладання, особистісна та 

соціальна рефлексії, управління 

емоціями, емпатія, прийняття 

рішень, соціальний інтелект) та 

інтерперсональних (протидія 

маніпулятивним впливам, 

ефективна міжособистісна та 

професійна взаємодія, ведення 

переговорів, робота в команді, 

конфлікт-менеджмент) 

Кафедра 

психології 

(д.психол.н., 

професорЖура

вльова Л.П.) 

Психологія 

успіху 

ЗК 1. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до 

засвоєння та 

застосування 

набутих знань.  

ЗК 3. Здатність 

працювати 

самостійно та в 

команді з 

урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

ЗК 6. Здатність 

в результаті  вивчення 

дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні засвоїти базові 

принципи психології успіху, 

сформувати екоцентричний 

світогляд на основі навичок soft 

skills, зокрема, персональних 

(цілепокладання, особистісна та 

соціальна рефлексії, управління 

емоціями, емпатія, прийняття 

рішень, соціальний інтелект) та 

інтерперсональних (протидія 

маніпулятивним впливам, 

ефективна міжособистісна та 

професійна взаємодія, ведення 

переговорів, робота в команді, 

Лекції, практичні з 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи. 

Бакалавр, 

четвертий 

курс, 7-й 

семестр 

051 

«Економіка» 

Без 

обмежень 



бути критичним та 

самокритичним.  

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом та 

повсякденному 

житті. 

конфлікт-менеджмент) 

Кафедра 

психології 

(д.психол.н., 

професорЖура

вльова Л.П.) 

Психологія 

успіху 

ЗК 4. Здатність 

генерувати нові 

ідеї (креативність). 

ЗК 5. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми. ЗК 6. 

Здатність 

планувати та 

управляти часом. 

ЗК 8. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. ЗК 

9. Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної мети. ЗК 

10. Дух 

в результаті  вивчення 

дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні засвоїти базові 

принципи психології успіху, 

сформувати екоцентричний 

світогляд на основі навичок soft 

skills, зокрема, персональних 

(цілепокладання, особистісна та 

соціальна рефлексії, управління 

емоціями, емпатія, прийняття 

рішень, соціальний інтелект) та 

інтерперсональних (протидія 

маніпулятивним впливам, 

ефективна міжособистісна та 

професійна взаємодія, ведення 

переговорів, робота в команді, 

конфлікт-менеджмент)роботи в 

команді 

Лекції, практичні з 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи. 

Бакалавр, 

четвертий 

курс, 8-й 

семестр 

292 

“Міжнародні 

економічні 

відносини”. 

Без 

обмежень 



підприємництва, 

здатність виявляти 

ініціативу 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н., 

доц. 

Коломієць 

Т.В.) 

Психологія 

міжособистіс

ної взаємодії 

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії  

ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом  

ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

В результаті  вивчення дисципліни 

здобувачі набудуть 

компетентностей у сфері 

ефективної міжособистісної 

взаємодії, ділової комунікації, 

самопрезентації та 

самоактуалізації,  опанують 

навички емоційної саморегуляції, 

активного слухання, розв’язання 

конфліктів, асертивної поведінки, 

командної роботи 

Лекції, практичні з 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Бакалавр,3 

курс,  6 

семестр 

242 - Туризм Без 

обмежень 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н., 

доц. 

Коломієць 

Т.В.) 

Психологія 

міжособистіс

ної взаємодії 

ЗК8. Здатність 

бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК9. Здатність 

працювати в 

команді. 

ЗК12. Здатність 

усвідомлювати 

рівні можливості 

та гендерні 

проблеми. 

В результаті  вивчення дисципліни 

здобувачі набудуть 

компетентностей у сфері 

ефективної міжособистісної 

взаємодії, ділової комунікації, 

самопрезентації та 

самоактуалізації,  опанують 

навички емоційної саморегуляції, 

активного слухання, розв’язання 

конфліктів, асертивної поведінки, 

командної роботи 

Лекції, практичні з 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Бакалавр, 

четвертий 

курс, 8-й 

семестр 

081 - Право Без 

обмежень 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н., 

доц. 

Коломієць 

Т.В.) 

Психологія 

міжособистіс

ної взаємодії 

ЗК 3. Здатність і 

готовність до 

особистісного й 

професійного 

навчання та 

самовдосконалення

, саморозвитку, 

В результаті  вивчення дисципліни 

здобувачі набудуть 

компетентностей у сфері 

ефективної міжособистісної 

взаємодії, ділової комунікації, 

самопрезентації та 

самоактуалізації,  опанують 

Лекції, практичні з 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Бакалавр, 

четвертий 

курс, 8-й 

семестр 

073 

менеджмент 

Без 

обмежень 



саморегуляції, 

самоорганізації, 

самоконтролю, до 

розширення меж 

своїх професійно-

практичних знань.  

ЗК 4. Здатність 

брати участь у 

розробці 

управлінських 

рішень і нести 

відповідальність за 

реалізацію цих 

рішень у межах 

своїх посадових 

обов'язків, уміння 

оцінювати 

наслідки рішень. 

ЗК 5. Здатність до 

адаптації, 

креативності, 

генерування ідей 

та дій у новій 

ситуації. 

ЗК 10. Здатність 

працювати в 

команді та 

налагоджувати 

міжособистісну 

взаємодію при 

вирішенні 

професійних 

завдань. 

навички емоційної саморегуляції, 

активного слухання, розв’язання 

конфліктів, асертивної поведінки, 

командної роботи 

Кафедра Психологія ЗК 3. Здатність В результаті  вивчення дисципліни Лекції, практичні з Бакалавр, 076 Без 



психології 

(к.психол.н., 

доц. 

Коломієць 

Т.В.) 

міжособистіс

ної взаємодії 

працювати 

самостійно та в 

команді з 

урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом.  

ЗК 4. Здатність 

виявляти 

ініціативу та 

підприємливість.  

ЗК 5. Здатність 

діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК 6. Здатність 

бути критичним та 

самокритичним 

здобувачі набудуть 

компетентностей у сфері 

ефективної міжособистісної 

взаємодії, ділової комунікації, 

самопрезентації та 

самоактуалізації,  опанують 

навички емоційної саморегуляції, 

активного слухання, розв’язання 

конфліктів, асертивної поведінки, 

командної роботи 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

четвертий 

курс, 7-й 

семестр 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

обмежень 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Литвинчук 

А.І.) 

Психологічна 

безпека 

особистості 

КЗ1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу.  

КЗ8. Здатність 

генерувати нові 

ідеї (креативність). 

КЗ9. Здатність 

працювати в 

команді.  

КЗ10. Здатність 

бути критичним і 

самокритичним.  

В результаті вивчення дисципліни 

здобувачі вищої освіти повинні 

засвоїти базові категорії та поняття 

психології, засвоїти техніки 

критичного мислення та основні 

навички soft skills, зокрема 

психологічного 

самоспостереження та 

самоаналізу, психоемоційної 

саморегуляції, протидії впливу та 

маніпуляцій, особливостей 

міжособистісної взаємодії в 

професійній діяльності, оволодіти 

основами психології прийняття 

Лекції, практичні із 

використанням 

елементів 

тренінгової роботи. 

Бакалавр, 

другий 

курс 

  

4-й 

семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Без 

обмежень 



КЗ12. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення.  

КЗ13. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт.  

КЗ14. Визначеність 

і наполегливість 

щодо поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків.  

КЗ15. Здатність 

діяти на основі 

етичних міркувань. 

рішень, особливостями роботи в 

команді та стратегій поведінки і 

вирішення конфліктів. 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Литвинчук 

А.І.) 

Психологічна 

безпека 

особистості 

КЗ3. Навички 

міжособистісної 

взаємодії.  

КЗ4. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями.  

КЗ5. Здатність 

діяти соціально, 

відповідально та 

свідомо.  

КЗ6. Навички 

здійснення 

безпечної 

В результаті вивчення дисципліни 

здобувачі вищої освіти повинні 

засвоїти базові категорії та поняття 

психології, засвоїти техніки 

критичного мислення та основні 

навички soft skills, зокрема 

психологічного 

самоспостереження та 

самоаналізу, психоемоційної 

саморегуляції, протидії впливу та 

маніпуляцій, особливостей 

міжособистісної взаємодії в 

професійній діяльності, оволодіти 

основами психології прийняття 

рішень, особливостями роботи в 

команді та стратегій поведінки і 

Лекції, практичні із 

використанням 

елементів 

тренінгової роботи 

Бакалавр, 

другий 

курс 

 

4-й 

семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

Без 

обмежень 



діяльності.  

КЗ7. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу на 

відповідних рівнях 

вирішення конфліктів. 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Литвинчук 

А.І.) 

Психологічна 

безпека 

особистості 

КЗ-2: базові 

уявлення про 

основи філософії 

та інших 

гуманітарних і 

соціальних наук, 

що сприяють 

розвитку загальної 

культури й 

соціалізації 

особистості, 

схильності до 

етичних цінностей, 

знання вітчизняної 

історії, розуміння 

причинно-

наслідкових 

зв'язків розвитку 

суспільства й 

уміння їх 

використовувати в 

професійній і 

соціальній 

діяльності; 

КЗ-9: здатність 

організовувати 

роботу відповідно 

до вимог безпеки 

В результаті вивчення дисципліни 

здобувачі вищої освіти повинні 

засвоїти базові категорії та поняття 

психології, засвоїти техніки 

критичного мислення та основні 

навички soft skills, зокрема 

психологічного 

самоспостереження та 

самоаналізу, психоемоційної 

саморегуляції, протидії впливу та 

маніпуляцій, особливостей 

міжособистісної взаємодії в 

професійній діяльності, оволодіти 

основами психології прийняття 

рішень, особливостями роботи в 

команді та стратегій поведінки і 

вирішення конфліктів. 

Лекції, практичні із 

використанням 

елементів 

тренінгової роботи 

Бакалавр, 

четвертий 

курс 

 

7 семестр 

141 

«Електроенер

гетика, 

електроелектр

оніка та 

електромехані

ка» 

Без 

обмежень 



життєдіяльності й 

охорони праці 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Литвинчук 

А.І.) 

Психологічна 

безпека 

особистості 

ЗК 6. Базові 

уявлення про 

основи філософії, 

політології, 

педагогіки, що 

сприяють розвитку 

загальної культури 

й соціалізації 

особистості до 

етичних цінностей, 

розуміння 

причинно-

наслідкових 

зв’язків й уміння їх 

використовувати в 

професійній 

діяльності 

В результаті вивчення дисципліни 

здобувачі вищої освіти повинні 

засвоїти базові категорії та поняття 

психології, засвоїти техніки 

критичного мислення та основні 

навички soft skills, зокрема 

психологічного 

самоспостереження та 

самоаналізу, психоемоційної 

саморегуляції, протидії впливу та 

маніпуляцій, особливостей 

міжособистісної взаємодії в 

професійній діяльності, оволодіти 

основами психології прийняття 

рішень, особливостями роботи в 

команді та стратегій поведінки і 

вирішення конфліктів. 

Лекції, практичні із 

використанням 

елементів 

тренінгової роботи 

Бакалавр, 

четвертий 

курс 

 

7 семестр 

133 «Галузеве 

машинобудува

ння» 

Без 

обмежень 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Литвинчук 

А.І.) 

Психологічна 

безпека 

особистості 

ЗК 2. Здатність до 

аналізу та синтезу 

як інструментарію 

виявлення проблем 

та прийняття 

рішень для їх 

розв’язання на 

основі логічних 

аргументів та 

перевірених 

фактів.  

ЗК 3. Здатність 

працювати 

самостійно та в 

команді з 

В результаті вивчення дисципліни 

здобувачі вищої освіти повинні 

засвоїти базові категорії та поняття 

психології, засвоїти техніки 

критичного мислення та основні 

навички soft skills, зокрема 

психологічного 

самоспостереження та 

самоаналізу, психоемоційної 

саморегуляції, протидії впливу та 

маніпуляцій, особливостей 

міжособистісної взаємодії в 

професійній діяльності, оволодіти 

основами психології прийняття 

рішень, особливостями роботи в 

команді та стратегій поведінки і 

Лекції, практичні із 

використанням 

елементів 

тренінгової роботи 

Бакалавр, 

третій курс 

 

5 семестр 

071 «Облік та 

оподаткуванн

я» 

Без 

обмежень 



урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом.  

ЗК 4. Цінування та 

повага 

різноманітності та 

мультикультурност

і. 

ЗК 10. Навички 

здійснення 

безпечної 

діяльності, 

прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища 

вирішення конфліктів. 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Литвинчук 

А.І.) 

Екологічна 

психологія 

5. Здатність 

забезпечувати 

необхідний рівень 

особистої 

підготовленості та 

психічного 

здоров’я. 

10. Здатність 

породжувати нові 

ідеї. Ініціативність 

та дух 

підприємництва. 

Здатність до 

формування 

світогляду, 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

особистості 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

четвертий 

курс, 7-й 

семестр 

101 

«Екологія» 

Без 

обмежень 



розуміння 

принципів 

розвитку 

суспільства. 

12. Здатність 

виконувати 

професійну 

діяльність 

відповідно до 

стандартів якості, а 

також володіти 

засобами їх 

впровадження. 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Литвинчук 

А.І.) 

Екологічна 

психологія 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, пошуку і 

оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях 

Засвоїти базові категорії та 

поняття екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

особистості 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

четвертий 

курс, 7-й 

семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без 

обмежень 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Можаровська 

Т.В.) 

Екологічна 

психологія 

5. Здатність 

забезпечувати 

необхідний рівень 

особистої 

підготовленості та 

психічного 

здоров’я. 

10. Здатність 

породжувати нові 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

особистості 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

четвертий 

курс, 7-й 

семестр 

103 «Науки 

про землю» 

Без 

обмежень 



ідеї. Ініціативність 

та дух 

підприємництва. 

Здатність до 

формування 

світогляду, 

розуміння 

принципів 

розвитку 

суспільства. 

12. Здатність 

виконувати 

професійну 

діяльність 

відповідно до 

стандартів якості, а 

також володіти 

засобами їх 

впровадження. 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Можаровська 

Т.В.) 

Екологічна 

психологія 

ЗК 2. Здатність до 

аналізу та синтезу 

як інструментарію 

виявлення проблем 

і прийняття рішень 

для їх розв’язання 

на основі логічних 

аргументів та 

перевірених 

фактів. 

ЗК 3. Здатність 

працювати 

самостійно та в 

команді з 

урахуванням вимог 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

особистості 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

четвертий 

курс, 7-й 

семестр 

183 

«Технології 

захисту 

навколишньог

о середовища» 

Без 

обмежень 



професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

ЗК 10. Навички 

здійснення 

безпечної 

діяльності, 

прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Можаровська 

Т.В.) 

Екологічна 

психологія 

ЗК 7. - здатність 

працювати як 

самостійно, так і в 

команді 

ЗК 9. - прагнення 

до збереження 

природного 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення 

сталого розвитку 

суспільства 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

особистості 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

третій 

курс, 5-й 

семестр 

193 «Геодезія 

та 

землеустрій» 

Без 

обмежень 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Можаровська 

Т.В.) 

Екологічна 

психологія 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

особистості 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

третій 

курс, 5-й 

семестр 

201 

«Агрономія» 

Без 

обмежень 



історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

і суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

ЗК10. Здатність 

працювати в 

команді. 

ЗК11. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища. 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Можаровська 

Т.В.) 

Екологічна 

психологія 

ЗК 08. Здатність 

генерувати нові 

ідеї (креативність). 

ЗК 10. Здатність 

працювати в 

команді. 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

третій 

курс, 5-й 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без 

обмежень 



ЗК 14. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

і суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

особистості семестр 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 

Можаровська 

Т.В.) 

Екологічна 

психологія 

ЗК2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

третій 

курс, 5-й 

203 

«Садівництво 

та 

виноградарств

о» 

Без 

обмежень 



досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

і суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

ЗК10. Здатність 

працювати в 

команді. ЗК11. 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

набути якості екологічної 

особистості 

семестр 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н.  

Можаровська 

Т.В.) 

Екологічна 

психологія 

ЗК2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

третій 

204 

«Технологія 

виробництва 

та переробки 

продукції 

Без 

обмежень 



цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

і суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

ЗК08. Прагнення 

до збереження 

навколишньогосер

едовища. 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

особистості 

проєктної роботи курс, 6-й 

семестр 

тваринництва

» 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 
Можаровська 

Т.В.) 

Екологічна 

психологія 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 10. Прагнення 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

третій 

курс, 6-й 

205 «Лісове 

господарство» 

Без 

обмежень 



до збереження 

навколишнього 

середовища 

особистості семестр 

Кафедра 

психології 

(к.психол.н. 
Можаровська 

Т.В.) 

Екологічна 

психологія 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

засвоїти базові категорії та поняття 

екологічної психології, 

сформувати екоцентричний 

світогляд, розвинути екологічну 

свідомість, оволодіти навичками 

екоспрямованої поведінки та 

набути якості екологічної 

особистості 

Лекції, практичні із 

використанням 

тренінгової, 

командної та 

проєктної роботи 

Перший 

(бакалаврс

ький) 

рівень, 

третій 

курс, 6-й 

семестр 

208 

«Агроінженері

я» 

Без 

обмежень 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуально

ї власності та 

публічного 

управління 

Економіка: 

теорія і 

практика 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

завдання та 

практичні 

проблеми у сфері 

економіки та у 

процесі навчання, 

що передбачає 

застосування 

теорій та методів 

економічної теорії 

та економічної 

політики. 

У результаті вивчення дисципліни 

студент повинен: 

− розуміти основні закономірності 

розвитку та функціонування 

економічних систем; 

– розуміти суть та фактори 

формування попиту та пропозиції 

товарів на індивідуальних ринках, 

механізм ринкової координації; 

– розуміти суть та умови 

підприємницької діяльності, 

конкуренції та монополії; 

– оволодіти знаннями стосовно 

необхідності, основних напрямків, 

методів та інструментів 

державного регулювання 

економіки; співвідношення ринку 

та держави в досягненні 

динамічної збалансованості 

Лекції, практичні, 

командна робота 

бакалавр усі 

спеціальності 

університету 

Без 

обмежень 



економічної системи. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуально

ї власності та 

публічного 

управління 

Управління 

проєктами 

Здатність вільно 

оперувати 

методами 

управління 

проєктами на всіх 

фазах життєвого 

циклу проєкту 

Знати: способи організації 

управління проєктами та 

планування змісту проєкту; 

вимоги та умови вибору 

виконавців проектів на конкурсних 

засадах; методи розрахунку 

матеріальних, фінансових, 

кадрових та інших ресурсів, 

джерела їх отримання та 

ефективного використання; 

ризики, що виникають при 

управлінні проєктами; системи 

контролю за виконанням проєкту; 

особливості підготовки й 

укладання угод на матеріально-

технічне забезпечення проєктів 

Вміти: виконувати фінансово-

технічне обґрунтування проєктів; 

оцінювати ефективність проекту, 

ураховуючи чинники ризику та 

невизначеності майбутнього; 

розробляти кошторис і бюджет 

проєктів з урахуванням джерел 

фінансування;  ефективно 

контролювати хід втілення 

проєктів та управляти можливими 

змінами процесу. 

 

Лекції, практичні, 

проєктна робота 

Бакалавр, 

магістр 

Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

Без 

обмежень 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуально

ї власності та 

публічного 

Управління 

інтелектуаль

ною 

власністю 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

завдання та 

практичні 

знати: значення і сутність 

інтелектуальної власності; види 

промислової власності та критерії 

інтелектуальної власності; основні 

законопроекти та міжнародні 

договори в галузі інтелектуальної 

лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо 

магістр  

 

Усі 

спеціальності 

університету 

Без 

обмежень 



управління проблеми у сфері 

інтелектуальної 

власності в процесі 

професійної 

діяльності. 

власності; авторське право і 

суміжні права; способи 

комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності; підходи 

до управління об’єктами права 

інтелектуальної власності. 

вміти: визначати, що відноситься 

до об’єктів інтелектуальної 

власності; працювати з джерелами 

захисту права інтелектуальної 

власності України; застосовувати 

набуті знання з правової охорони 

та захисту інтелектуальної 

власності у професійній 

діяльності, для орієнтації в 

суспільно-політичному і 

економічному житті. 

 

Суспільних 

наук/ Шевчук 

С.Ф. 

Логіка 

ЗК1.Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

креативного 

правового 

мислення, аналізу 

та синтезу 

РН1.Визначати переконливість 

аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

РН4. Формувати власні 

обгрунтовані судження на 

основі аналізу відомих проблем. 

РН5.Давати короткий висновок 

щодо окремих фактів (даних) з 

достатньою обгрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і 

переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

Лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 

3семестр 

081 «Право» 

Здатність 

до 

навчання, 

готовність 

підвищуват

и рівень 

своїх знань 

Суспільних 

наук/ 

Шевченко 

Соціологія 

ЗК 02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

ПР 16. Виявляти знання, що 

сприяють розвитку культури 

особистості, збереженню 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проблемні заняття. 

Бакалавр, 

3 курс, 

5семестр 

103 «Науки 

про землю» 

Здатність 

до 

навчання 



О.М. моральні, 

культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

суспільства. 

ЗК 12. Здатність 

діяти на основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів). 

цінностей і примноженню 

досягнень суспільства, та 

орієнтованість на ведення 

здорового способу життя. 

ПР 17. Розуміти необхідність 

дотримання норм етичної 

практики у предметній галузі 

наук про Землю. 

та 

готовність 

підвищуват

и рівень 

своїх знань 

Суспільних 

наук/ 

Романюк Н.Й. 

Історія 

підприємниц

тва 

України 

ЗК2. Здатність 

зберігати 

моральні, 

культурні, 

наукові цінності 

та примножувати 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

РН2. Відтворювати моральні, 

культурні, наукові цінності, 

примножувати досягнення 

суспільства в соціально-

економічній сфері. 

РН9. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, 

економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави. 

Лекції, семінари, 

практичні заняття, 

проблемні заняття. 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

051 

«Економіка» 

Прагнення 

розширити 

знання з 

історії 

України, 

зокрема, 

кращі 

зразки 

господарсь

кої 

діяльності, 

підприємни

цтва. 



техніки і 

технологій. 

Суспільних 

наук/ 

Романюк Н.Й. 

Історія 

підприємниц

тва 

України 

ЗК 12. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій. 

РН 10. Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально 

на основі етичних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень 

суспільства. 

Лекції, семінари, 

практичні заняття, 

проблемні заняття. 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

076 

«Підприємни

цтво, торгівля 

та біржова 

діяльність» 

Прагнення 

розширити 

знання з 

історії 

України, 

зокрема, 

кращі 

зразки 

господарсь

кої 

діяльності, 

підприємни

цтва. 

Суспільних 

наук/ 

Романюк Н.Й. 

Історія 

підприємниц

тва 

України 

ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, 

наукові цінності 

та примножувати 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

РН 2. Зберігати моральні, 

культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення 

суспільства. 

Лекції, семінари, 

практичні заняття, 

проблемні заняття. 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

073 

«Менеджмент

» 

Прагнення 

розширити 

знання з 

історії 

України, 

зокрема, 

кращі 

зразки 

господарсь

кої 

діяльності, 



закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій. 

підприємни

цтва. 

Кафедра 

суспільних 

наук/ 

Мельничук 

І.А. 

Політологія 

ЗК14 Здатність 

реалізувати свої 

права і 

обов’язки як 

члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного

) суспільства та 

необхідність 

його сталого 

розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

ЗК15. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

В результаті  вивчення 

дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні застосовувати 

знання основних форм і законів 

абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового 

пізнання, форм і методів 

вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в 

предметній області 

комп&apos;ютерних наук. 

  

Лекції, семінари, 

практичні заняття. 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

  

Знання 

найважливі

ших етапів 

та явищ 

світової і 

української 

політичної 

історії; 

прагнення 

до 

розширенн

я 

кругозору, 

до здобуття 

нових 

знань. 



моральні, 

культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

здорового 

способу життя. 

Кафедра 

суспільних 

наук/ 

Марченко С.Д. 

Політологія 

ЗК 1. Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

Вміння застосовувати 

теоретичні знання при аналізі 

політичних реалій суспільного 

життя; адекватно орієнтуватися 

в складній соціально-політичній 

обстановці, представляти та 

захищати свої політичні 

інтереси і права, колективно 

Лекції, семінари, 

практичні заняття, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

292 

«Міжнародні 

економічні 

відносини» 

  

Знання 

найважливі

ших етапів 

та явищ 

світової та 

вітчизняної 

історії; 

прагнення 



(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні; ЗК 2. 

Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

вирішувати спільні проблеми. 

Програмні результати 

навчання: Володіти навичками 

самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для 

представників інших 

бізнескультур та професійних 

груп різного рівня (з фахівцями 

з інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

мультикультурності, 

толерантності та поваги до них. 

Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

  

до 

розширенн

я 

кругозору, 

до здобуття 

нових 

знань про 

політичну 

систему 

суспільства

. 



активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя. 

Кафедра 

суспільних 

наук/ 

Марченко С.Д. 

Політологія 

ЗК11. Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

ЗК14. Цінування 

та повага 

різноманітності і 

мультикультурно

сті. 

Вміння застосовувати 

теоретичні знання при аналізі 

політичних реалій суспільного 

життя; адекватно орієнтуватися 

в складній соціально-політичній 

обстановці, представляти та 

захищати свої політичні 

інтереси і права, колективно 

вирішувати спільні проблеми. 

Програмні результати 

навчання: Здійснювати аналіз 

суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

  

Лекції, семінари, 

практичні заняття, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

081 «Право» 

  

Знання 

найважливі

ших етапів 

та явищ 

світової та 

вітчизняної 

історії; 

прагнення 

до 

розширенн

я 

кругозору, 

до здобуття 

нових 

знань про 

політичну 

систему 

суспільства

. 

Кафедра 

суспільних 

наук/ 

Марченко С.Д. 

Політологія 

ЗК02. Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

Вміння застосовувати 

теоретичні знання при аналізі 

політичних реалій суспільного 

життя; адекватно орієнтуватися 

в складній соціально-політичній 

обстановці, представляти та 

Лекції, семінари, 

практичні заняття, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

281 

«Публічне 

управління та 

адмініструван

ня» 

  

Знання 

найважливі

ших етапів 

та явищ 

світової та 

вітчизняної 



цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. ЗК03. 

Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

захищати свої політичні 

інтереси і права, колективно 

вирішувати спільні проблеми. 

Програмні результати 

навчання: Використовувати 

базові знання з історичних, 

культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад 

розвитку суспільства. Уміти 

організовувати та брати участь 

у 

волонтерських/культурноосвітн

іх/спортивних проектах, 

спрямованих на формування 

здорового способу життя / 

активної громадянської позиції. 

  

  історії; 

прагнення 

до 

розширенн

я 

кругозору, 

до здобуття 

нових 

знань про 

політичну 

систему 

суспільства

. 



різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя. 
 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 ПРАВО 

БАКАЛАВР 

 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

 

Спеціальні

сть, для 

якої 

пропонуєть

ся 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, які 

хочуть 

обрати 

дисципліну 

Кафедра 

правознавства 

(Циганчук Н.А. 

– к.ю.н., 

Василенко 

Л.П. – к.ю.н., 

Котенко Н.М. 

– к.е.н.)  

Трудові 

спори 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності; здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

Давати короткий висновок 

щодо окремих фактичних 

обставин (даних) з 

достатньою 

обґрунтованістю; 

використовувати 

різноманітні інформаційні 

джерела для повного та 

всебічного встановлення 

певних обставин; 

пояснювати характер 

певних подій та процесів з 

розумінням професійного 

та суспільного контексту; 

вільно використовувати для 

професійної діяльності 

доступні інформаційні 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(2 курс, 4 

семестр) 

081 Право Загальна 

теорія права, 

Конституцій

не право, 

Трудове 

право 



розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

технології і бази даних; 

застосовувати набуті 

знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані 

правові висновки; готувати 

проекти необхідних актів 

застосування права 

відповідно до правового 

висновку зробленого у 

різних правових ситуаціях; 

надавати консультації щодо 

можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях. 

Кафедра 

правознавства 

(Ляшенко Р.Д. 

– к.ю.н., доц.) 

Історія вчень 

про державу і 

право 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

права, його місця у 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

формування теоретичного 

мислення й історичної 

свідомості студента-

правника, виховання вміння 

зіставляти й самостійно 

оцінювати політико-правові 

доктрини минулого і 

сучасності. 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

2 курс 

Семестр 

3/4 

081 Право Загальна 

теорія права; 

Історія 

держави і 

права 

Кафедра 

правознавства 

(Ляшенко 

Р.Д. – к.ю.н.; 

Кайданович 

Т.М.–ст.викл.) 

Міжнародно-

правовий 

механізм 

захисту прав 

людини 

Здатність до 

безперервного та 

активного навчання, 

самоосвіти, постійного 

підвищення кваліфікації, 

до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, 

знати історичні передумови 

та сучасну систему 

правового захисту особи на 

міжнародному рівні; 

зарубіжний досвід 

створення механізму 

практичної реалізації прав 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

підготовка та 

Бакалавр 

4 курс 

Семестр 8 

081 Право Студент 

повинен 

знати: 

основну 

правову 

термінологію

, структуру 



міжособистісного 

спілкування, уміти 

працювати в команді, 

розуміти та поважати 

різноманітності та 

мультикультурність, діяти 

з урахуванням соціальної 

відповідальності та 

громадянських 

зобов’язань, з повагою 

ставитися до права й 

закону. 

особи; застосовувати 

теоретичні правничі знання 

на практиці; 

здійснювати аналіз 

міжнародно-правових актів 

універсального та 

регіонального характеру в 

аспекті відображення у них 

стандартів захисту прав 

людини;  визначати ступінь 

імплементації міжнародно-

правових стандартів у 

галузі захисту прав людини 

в національне 

законодавство України; 

використовуючи різні 

джерела в галузі 

міжнародно-правового 

захисту прав особи; 

користуватися правовою 

міжнародною 

термінологією у сфері 

захисту прав особи. 

представленн

я кейсів 

ЄСПЛ. 

міжнародног

о права, 

структуру 

судових та 

правоохорон

них органів. 

Володіти 

основами 

конституційн

ого права. 

Кафедра 

правознавства 

(Гордійчук 

М.В. – к.ю.н.; 

Бучинська 

А.Й. – к.ю.н.) 

Податкове 

право 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

формування знань про 

базові положення 

податкового права,  

розуміння основних 

проблем адміністрування 

обов’язкових податкових 

платежів, застосування 

набутих знань при розгляді 

діючих в Україні 

механізмів сплати податків 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(3 курс, 

5/6 

семестр) 

081 Право Адміністрати

вне право; 

Фінансове 

право 



і зборів 

Кафедра 

правознавства 

(Гордійчук 

М.В. – к.ю.н.) 

Митне право Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Проводити збір і 

інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел, 

пояснювати характер 

певних подій та процесів з 

розумінням професійного 

та суспільного контексту 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 

(4 курс, 7 

або 8 

семестр) 

081 Право Адміністрати

вне право; 

Господарське 

право 

Кафедра 

правознавства 

(Гордійчук 

М.В. – к.ю.н.) 

Нотаріат 

України 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здійснювати аналіз 

суспільних процесів у 

контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її 

розв’язання, готувати 

проекти необхідних актів 

застосування права 

відповідно до правового 

висновку зробленого у 

різних правових ситуаціях, 

надавати консультації щодо 

можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 

(4 курс,7 

або 8 

семестр) 

081 Право Цивільне 

право 

Кафедра 

правознавства 

(Василенко 

Л.П. – к.ю.н., 

доц..) 

Спадкове 

право 

 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності; здатність 

Давати короткий висновок 

щодо окремих фактичних 

обставин (даних) з 

достатньою 

обґрунтованістю; 

використовувати 

різноманітні інформаційні 

джерела для повного та 

всебічного встановлення 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(3 курс, 

5/6 

семестр) 

081 Право Цивільне 

право, 

Сімейне 

право. 



реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

певних обставин; 

пояснювати характер 

певних подій та процесів з 

розумінням професійного 

та суспільного контексту; 

вільно використовувати для 

професійної діяльності 

доступні інформаційні 

технології і бази даних; 

застосовувати набуті 

знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані 

правові висновки; готувати 

проекти необхідних актів 

застосування права 

відповідно до правового 

висновку зробленого у 

різних правових ситуаціях; 

надавати консультації щодо 

можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях 

Кафедра 

правознавства 

(Василенко 

Л.П. – к.ю.н., 

доц..) 

Захист прав 

споживачів 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності; здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

Давати короткий висновок 

щодо окремих фактичних 

обставин (даних) з 

достатньою 

обґрунтованістю; 

використовувати 

різноманітні інформаційні 

джерела для повного та 

всебічного встановлення 

певних обставин; 

пояснювати характер 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(4 курс, 6 

семестр) 

081 Право Цивільне 

право, 

Цивільне 

процесуальне 

право, 

Господарське 

право. 



суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

певних подій та процесів з 

розумінням професійного 

та суспільного контексту; 

вільно використовувати для 

професійної діяльності 

доступні інформаційні 

технології і бази даних; 

застосовувати набуті 

знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані 

правові висновки; готувати 

проекти необхідних актів 

застосування права 

відповідно до правового 

висновку зробленого у 

різних правових ситуаціях; 

надавати консультації щодо 

можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях 

Кафедра 

правознавства  

(Шевченко О.М. 

– к.пс.н., доц.) 

Соціологія  

(загальна і 

правова) 

Здатність до 

безперервного та 

активного навчання, 

самоосвіти, постійного 

підвищення кваліфікації. 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність до 

міжособистісного 

спілкування; уміння 

працювати в команді, 

мотивувати людей та 

досягати спільної мети; 

формування та пояснення 

існуючих у галузі трудової 

діяльності зв’язків людей. 

Розуміння нових взаємин і 

процесів, які є об’єктивною 

необхідністю у сфері 

людської праці та її 

застосування з урахуванням 

дії законів ринкової 

економіки і проблем 

збереження навколишнього 

середовища. Опрацювання 

теоретичної сутності, 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

освітньої 

програми 

081 Право Без обмежень 



розуміння та повага до 

різноманітності та 

мультикультурності. 

Здатність діяти з 

урахуванням соціальної 

відповідальності та 

громадянських 

зобов’язань, з повагою 

ставитися до права й 

закону. Здатність 

визначати, формулювати 

та розв’язувати проблеми, 

аналізувати соціально-

значущі процеси та 

приймати обґрунтовані 

рішення. Здатність 

розуміти значення 

інформації в сучасному 

суспільстві, відповідально 

ставитися до питань 

інформаційної безпеки. 

Уміння знаходити, 

обробляти та аналізувати 

інформацію з 

різноманітних джерел; 

здатність використовувати 

інформаційно-

комунікативні технології. 

Здатність спілкуватися із 

нeспeціaлістaми, 

включаючи формування 

навичок до правової 

просвітницької діяльності. 

Навички міжособистісної 

взаємодії. 

закономірностей і 

механізму впливу 

соціально-економічних 

факторів на людину у 

процесі діяльності.  



Кафедра  

правознавства 

(Шевченко О.М. 

– к.пс.н., доц.) 

Юридична 

психологія 

Знання та розуміння 

предметної галузі, 

професії; основних 

концепцій, базових 

категорій. Здатність до 

безперервного та 

активного навчання, 

самоосвіти, постійного 

підвищення кваліфікації. 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність до 

міжособистісного 

спілкування; розуміння та 

повага до різноманітності 

та мультикультурності. 

Здатність діяти з 

урахуванням соціальної 

відповідальності та 

громадянських 

зобов’язань, з повагою 

ставитися до права й 

закону. Уміння знаходити, 

обробляти та аналізувати 

інформацію з 

різноманітних джерел; 

здатність використовувати 

інформаційно-

комунікативні технології. 

Здатність спілкуватися із 

неспeціaлістaми, 

включаючи формування 

навичок до правової 

просвітницької діяльності. 

характеризувати і 

тлумачити поняття 

юридичної психології на 

основі використання знань 

із загальної, соціальної та 

інших галузей психології, а 

також з цивільного, 

кримінального права і 

процесу, криміналістики, 

кримінології та судової 

психіатрії. Сприяння 

пізнанню психічних явищ і 

закономірностей, які 

виникають у тих сферах 

діяльності, що регулюються 

нормами права 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Бакалавр 

3 курс 

Семестр 6 

081 Право Без обмежень 

Кафедра Порівняльне Здатність до абстрактного застосовувати понятійний лекція; Бакалавр 081 Право Без обмежень 



правознавства  

 (Стрільчук 

В.А. – к.ю.н., 

доц.,Ляшенко 

Р.Д. – к.ю.н., 

доц.) 

правознавств

о 

мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями 

Цінування та повага 

різноманітності і 

мультикультурності. 

апарат та методологічний 

інструментарій, що 

розробляється юридичною 

компаративістикою; творчо 

аналізувати та 

узагальнювати інформацію 

про правові системи; 

самостійно теоретично 

мислити правовими 

категоріями; здійснювати 

порівняльний аналіз 

правових явищ, виявляти їх 

спільні ознаки та 

відмінності на підставі 

встановлення визначених 

критеріїв порівняння; 

систематизувати правові 

знання щодо особливостей 

різних правових сімей та 

здійснювати їх аналіз та 

узагальнення; на підставі 

узагальнення інформації 

про різні правові системи 

світу, виявляти загальні 

тенденції розвитку та 

взаємовпливу національних 

правових систем та їх 

сімей. 

практичне 

заняття; 

консультація; 

модульна 

контрольна 

робота; ІДРС. 

 

(курс та 

семестр 

визначає 

гарант 

ОП) 

Кафедра 

правознавства 

(Стрільчук 

В.А. – к.ю.н., 

доц, Бучинська 

А.Й. – к.ю.н., 

доц.,.). 

Муніципаль

не право 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння 

використовувати 

нормативно-правову базу, 

що стосується питань 

місцевого самоврядування; 

аналізувати та тлумачити 

приписи різноманітних 

лекція; 

практичне 

заняття; 

консультація; 

модульна 

контрольна 

робота; ІДРС. 

бакалавр 

(3 курс, 

5/6 

семестр) 

081 Право Без обмежень 



предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

нормативно-правових актів 

з питань місцевого 

самоврядування; правильно 

застосовувати положення 

національного 

законодавства, що 

стосуються предмету 

муніципально-правового 

регулювання. 

 

Кафедра 

правознавства 

(Стрільчук 

В.А. – к.ю.н., 

доц, Ляшенко 

Р.Д. – к.ю.н., 

доц.). 

Виборче 

право 

України 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

опановувати необхідними 

знаннями та практичними 

навичками у сфері 

виборчого права України; 

розуміти вплив факторів 

політичного, правового, 

соціально-економічного і 

культурного характеру на 

розвиток виборчого права 

України та його практичну 

реалізацію; вільно та 

швидко орієнтуватися у 

розгалуженій системі 

джерел виборчого права 

України; аналізувати акти 

виборчого законодавства 

України для їх практичного 

застосування у професійній 

лекція; 

практичне 

заняття; 

консультація; 

модульна 

контрольна 

робота; ІДРС. 

 

бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

ОП) 

081 Право Без обмежень 



права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

діяльності або 

використання для реалізації 

власних виборчих прав; 

розрізняти основні види 

порушень виборчого права 

в України, використовувати 

різні форми щодо його 

захисту; формувати чіткий 

алгоритм юридичної 

кваліфікації в умовах 

конкретно поставленої 

практичної задачі. 

Кафедра 

правознавства 

(Стрільчук 

В.А. – к.ю.н., 

доц, Ляшенко 

Р.Д. – к.ю.н., 

доц.). 

Парламентар

изм в 

Україні: 

проблеми 

теорії та 

практики 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

здійснювати критичний 

аналіз, оцінку і синтез 

нових ідей, поглядів, 

концепцій у сфері теорії та 

практики парламентаризму; 

вміти застосовувати 

отримані знання для 

використання в практичній 

діяльності, пов'язаної із 

застосуванням норм 

парламентського права; 

володіти навичками 

експертної оцінки, 

методами юридичного 

аналізу та тлумачення 

джерел парламентського 

права; аналізувати 

практичні ситуації й 

розробляти обґрунтування 

правових рішень в 

діяльності Верховної Ради 

України та в її відносинах з 

іншими органами публічної 

лекція; 

практичне 

заняття; 

консультація; 

модульна 

контрольна 

робота; ІДРС. 

 

бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

ОП) 

081 Право Без обмежень 



влади в Україні. 

Кафедра 

правознавства 

(Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н..). 

Інформаційн

е право 

Отримання студентом 

всебічних знань з теорії та 

практики інформаційного 

права, дослідження 

інформаційного 

законодавства в Україні, 

аналіз основних проблем 

правового регулювання 

інформаційних 

правовідносин, а також 

шляхів розвитку та 

вдосконалення 

інформаційного права, 

вивчення особливостей 

правопорушень в 

інформаційному праві, 

інформаційної 

відповідальності тощо. 

отримання студентом 

всебічних знань з теорії та 

практики інформаційного 

права, дослідження 

інформаційного 

законодавства в Україні, 

аналіз основних проблем 

правового регулювання 

інформаційних 

правовідносин, а також 

шляхів розвитку та 

вдосконалення 

інформаційного права, 

вивчення особливостей 

правопорушень в 

інформаційному праві, 

інформаційної 

відповідальності тощо.  

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

бакалавр  

(3 курс, 

семестр 3/ 

4) 

081 Право  Без обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. 

– к.ю.н., доц.) 

Складання 

процесуальн

их 

документів у 

цивільному 

процесі 

Здатність представити 

складну інформацію у 

стислій усній та письмовій 

формі. 

Здатність проявляти 

творчий підхід у 

написанні статей за 

результатами проведених 

досліджень, оформлюючи 

документацію відповідно 

до правових, мовних та 

технічних норм. 

Здатність аналізувати 

юридичні документи, 

способи розв’язування 

юридичних справ, 

стандарти для різної ділової 

документації. 

Складати проекти заяв, 

скарг та інших документів 

правового характеру, 

застосовуючи базові знання 

логічних основ побудови та 

функціонування системи 

права. 

Складати проекти 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

індивідуальні 

завдання 

бакалавр  

(4 курс, 2 

семестр) 

081 Право Цивільне 

процесуальне 

право 



процесуальних та інших 

документів. 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. 

– к.ю.н., доц.) 

Адміністрати

вна 

відповідальні

сть 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

індивідуальні 

завдання 

бакалавр  

(4 курс, 1 

семестр) 

081 Право Адміністрати

вне право 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. 

– к.ю.н., доц.) 

Публічна 

служба 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

Здатність спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово. 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово. 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

індивідуальні 

завдання 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

ОП) 

081 Право Без обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. 

– к.ю.н., доц.) 

Патентне 

право 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

індивідуальні 

завдання 

бакалавр 081 Право Цивільне 

право; 

господарське 

право 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. 

– к.ю.н., доц.) 

Правове 

регулювання 

електронної 

торгівлі 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

індивідуальні 

завдання 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

ОП) 

081 Право Цивільне 

право; 

господарське 

право 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

Міжнародне 

екологічне 

право 

Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 
Здатність реалізувати свої 

вміння формулювати 

ключові поняття та 

тлумачити зміст ключових 

Лекції, 

практичні, 

командна 

бакалавр 

(курс та 

семестр 

081 Право Екологічне 

право 

України 



В. – к.ю.н., 

доц., Костенко 

С.О. – к.ю.н., 

доц.) 

права і обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

 

норм міжнародного 

екологічного права; 

визначати особливості 

розвитку міжнародного 

екологічного права на 

універсальному та 

регіональному рівні, а 

також в окремих секторах 

захисту навколишнього 

середовища; визначати 

зміст міжнародних 

зобов’язань держав-членів 

міжнародних екологічних 

організацій;  

аналізувати особливості 

міжнародного правого 

регулювання окремих сфер 

захисту навколишнього 

середовища. 

робота, 

проблемні 

заняття 

може 

визначити 

гарант 

ОП) 

Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц.) 

 

Адвокатура 

України 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях;      
спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово; бути критичним і 

самокритичним; діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів); реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

правильно тлумачити та 

застосовувати норми 

чинного законодавства, що 

регулюють організацію та 

діяльність адвокатури; 

використовувати у 

практичній діяльності 

норми законів України та 

міжнародних угод, які 

регламентують адвокатську 

діяльність.  

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

дискусії, 

консультації, 

ІДРС 

Бакалавр 

4 курс 

Семестр 8 

081 Право судові та 

правоохорон

ні органи, 

конституційн

е право, 

кримінальни

й, цивільний, 

адміністрати

вний, 

господарськи

й процеси 



верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні; 

зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

права, його місця у загальній 

системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій; знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності 

Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц., 

Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н., доц.) 

 

Кримінально

-виконавче 

право 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях; спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово; 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; бути 

критичним і 

самокритичним; 

реалізовувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні; 

зберігати та примножувати 

розкривати зміст норм 

кримінально-виконавчого 

законодавства і 

використовувати їх у своїй 

практичній роботі; 

аналізувати чинний 

порядок та умови 

виконання кримінальних 

покарань, а також процес 

соціальної адаптації 

звільнених від покарання; 

вирішувати питання щодо 

порядку і умов виконання 

та відбування кримінальних 

покарань, пов’язаних та не 

пов’язаних з позбавленням 

волі; визначати проблеми 

виконання та відбування 

покарань, знаходити шляхи 

їх вирішення 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

дискусії, 

консультації, 

ІДРС 

Бакалавр 

3 курс 

Семестр 6  

081 Право Судові та 

правоохорон

ні органи, 

кримінальне 

право 

 



моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

права, його місця у загальній 

системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій. 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц., 

Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н., доц.) 

Кримінологі

я 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях; знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності; 

здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

аналізувати кримінологічну 

характеристику 

злочинності в окремому 

регіоні; виявляти причини і 

умови, які сприяють 

здійсненню конкретного 

злочину; організувати і 

проводити кримінологічні 

дослідження на окремому 

об'єкті, території; 

розробляти і реалізовувати 

різноманітні заходи по 

попередженню злочинів 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

дискусії, 

консультації, 

ІДРС 

Бакалавр 

3 курс 

Семестр 6 

081 Право Кримінальне 

право, 

криміналісти

ка 

Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц.) 

Судова 

медицина 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях; спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово;  

вчитися і оволодівати 

своєчасно і правильно 

вимагати призначення 

судово-медичної 

експертизи; формулювати 

питання для судово-

медичної експертизи з 

урахуванням компетенції 

експертів; вчасно 

забезпечувати їх 

лекції, 

практичні, 

дискусії, 

консультації 

Бакалавр 

3 курс 

Семестр 5 

081 Право Криміналісти

ка 



сучасними знаннями; 

діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); 

цінування та повага 

різноманітності і 

мультикультурності; 

знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності; навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

необхідними даними і 

додатковими матеріалами 

на підекспертну особу; 

аргументовано, при 

необхідності, вимагати 

призначення комплексної, 

додаткової або повторної 

експертизи; визначати 

трупні явища з метою 

встановлення часу настання 

смерті; кваліфіковано 

поводитися з речовими 

доказами біологічного 

походження; об'єктивно 

оцінювати висновки 

судово-медичної 

експертизи і правильно 

використовувати отримані 

данні в розкритті, 

розслідуванні і 

попередженні злочинів 

проти особи 

Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц., 

Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н., доц.) 

Оперативно-

розшукова 

діяльність 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях; спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово;  

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; 

діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); 

цінування та повага 

вивчати, аналізувати та 

оцінювати оперативну 

обстановку, що складається 

на території 

обслуговування, і 

відповідно до цього 

здійснювати поточне і 

перспективне планування 

роботи; приймати 

правильне рішення при 

виявленні злочинів та осіб, 

що їх скоїли, здійснювати 

невідкладні оперативно-

лекції, 

практичні, 

дискусії, 

консультації 

Бакалавр 

4 курс 

Семестр 8 

081 Право 

 

Кримінальне 

право та 

процес 



різноманітності і 

мультикультурності; 

знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності; навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій.  

розшукові заходи на місці 

пригоди; планувати заходи 

оперативно-розшукової 

профілактики, вивчати та 

нейтралізувати причини і 

умови, які сприяють 

скоєнню злочинів; виявляти 

осіб, що становлять 

оперативний інтерес, та 

забезпечувати їх 

оперативно-

профілактичний нагляд або 

вивчення; використовувати 

обліки у боротьбі з 

правопорушеннями і 

злочинністю; творчо 

використовувати 

теоретичні знання в 

практичній діяльності; 

виконувати доручення 

слідчих органів на 

проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій; 

виявляти та фіксувати 

фактичні дані, що можуть 

сприяти формуванню 

доказів у кримінальному 

провадженню; отримувати 

конфіденційну інформацію 

від осіб, які відбувають 

покарання; виявляти осіб, 

які схильні до вчинення 

злочинів стосовно 

засуджених та за умови їх 

звільнення 



Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц., 

Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н., доц.) 

Практикум зі 

складання 

кримінально

-

процесуальн

их 

документів 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях; знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності; 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово; працювати в 

команді; навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

самостійно аналізувати 

норми кримінального 

процесуального права щодо 

здійснення процесуальних 

актів і складання 

відповідних кримінально-

процесуальних документів; 

аналізувати та надавати 

правильну правову оцінку 

встановленим фактичним 

обставинам, складати 

кримінально-процесуальні 

документи відповідно до 

встановлених обставин; 

застосовувати прийоми з 

виявлення, фіксації та 

дослідження доказової 

інформації, її закріплення у 

відповідних кримінально-

процесуальних документах; 

формулювати, юридично 

обґрунтовувати, 

відстоювати свою позицію, 

оформлювати її у 

відповідному 

процесуальному документі; 

належним чином 

систематизувати та 

оформлювати матеріали 

кримінального 

провадження; 

застосовувати сучасні 

методи дослідження й 

аналізу проблемних питань, 

які виникають під час 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

консультації, 

ділові ігри 

Бакалавр 

4 курс 

Семестр 8 

081 Право 

 

Кримінальни

й процес, 

криміналісти

ка 



складання кримінально-

процесуальних документів; 

поставити завдання та 

організувати наукові 

дослідження з визначення 

проблемних ситуацій, 

пов’язаних із складанням 

кримінально-

процесуальних документів. 

Кафедра 

правознавства 

(Ляшенко Р.Д. 

– к.ю.н., доц.) 

Юридична 

термінологія 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово. 

практично застосовувати 

норми юридичні терміни; 
працювати з нормативними 

документами, 

монографіями, словниками; 
давати усні та письмові 

пояснення з розкриття 

сутності термінології права. 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

консультації, 

ділові ігри 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

ОП) 

081 Право 

 

Без обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Циганчук 

Н.А. – к.ю.н., 

доц.; Ляшенко 

Р.Д. – к.ю.н., 

доц.) 

Право 

соціального 

захисту 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 
Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

аналізувати положення актів 

чинного законодавства про 

соціальний захист громадян 

в Україні; розглядати та 

вирішувати проблемні 

ситуації, пов’язані з 

соціальним забезпеченням 

громадян; порівнювати і 

аналізувати види та форми 

соціального забезпечення, 

обраховувати їх розмір; 

самостійно і творчо 

виконувати індивідуальні 

завдання. 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

консультації, 

ділові ігри 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

ОП) 

081 Право 

 

Без обмежень 



людини і громадянина в 

Україні. Здатність 

усвідомлювати рівні 

можливості та гендерні 

проблеми. 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. 

В. – к.ю.н., 

доц.,Василенко 

Л.П. – к.ю.н., 

доц., Костенко 

С.О. – к.ю.н., 

доц.) 

Основи 

юридичної та 

клінічної 

практики 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

Здатність працювати в 

команді. 

Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

знати основні засади 

діяльності юридичної 

клініки, нормативно-

правове регулювання 

надання правової допомоги, 

методику складання 

процесуальних документів, 

порядок звернення до 

органів публічної влади (у 

т. ч. судових) з метою 

захисту прав та свобод. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр 

(курс та 

семестр 

може 

визначити 

гарант 

ОП) 

081 Право Без обмежень 

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

081 ПРАВО 

МАГІСТР 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА  

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

Освітній 

рівень 

та курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 



командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Кафедра 

правознавства 

(Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н.). 

Актуальні 

проблеми протидії 

та запобіганню 

корупції 

Здатність 

використовувати 

професійну 

термінологію, як 

державною, так і 

іноземною мовою. 

Здатність діяти з 

соціальною 

відповідальністю 

та громадянською 

свідомістю. 

Формування, 

поглиблення і 

розширення знань у 

здобувачів вищої 

освіти щодо 

системи 

антикорупційного 

законодавства, його 

основних положень, 

форм та методів 

протидії корупції 

тощо. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Магістр 

(1 курс, 1 

семестр) 

081 Право Без обмежень 

Кафедра 

правознавства 

(Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н.). 

Інформаційне 

право 

Здатність розуміти 

етичні стандарти 

правничої професії 

та застосовувати 

нормативно-

правові акти.  

Здатність 

знаходити нові 

рішення правових 

ситуацій, 

досліджувати їх 

для отримання 

нових висновків та 

удосконалення 

законодавства. 

Отримання 

студентом 

всебічних знань з 

теорії та практики 

Інформаційного 

права, дослідження 

інформаційного 

законодавства в 

Україні, аналіз 

основних проблем 

правового 

регулювання 

інформаційних 

правовідносин, а 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Магістр 

(1 курс, 1 

семестр) 

 

081 Право Без обмежень 



Здатність 

використовувати 

професійну 

термінологію, як 

державною, так і 

іноземною мовою. 

Здатність 

здійснювати 

дослідницьку 

діяльність на 

основі знань та 

аналізу правових 

проблем, 

здійснювати пошук 

інформації у різних 

джерелах, які 

мають відношення 

до теорій, що 

вивчаються, 

здатність їх 

критично 

оцінювати, 

базуючись на 

наукових 

джерелах. 

також шляхів 

розвитку та 

вдосконалення 

інформаційного 

права, вивчення 

особливостей 

правопорушень в 

інформаційному 

праві, 

інформаційної 

відповідальності 

тощо.  

Кафедра  

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

(Дацій Н.В. – 

д.держ.упр., 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Здатність 

реалізувати 

процеси 

досягнення 

національних цілей 

та інтересів 

шляхом організації 

діяльності 

суб’єктів публічної 

сфери, у тому числі 

Формування 

теоретичного 

мислення з питань 

публічного 

управління та 

адміністрування та 

набуття практичних 

навичок та вмінь 

щодо застосування 

законів, принципів, 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Магістр 

(1 курс, 1 

семестр) 

081 Право Без обмежень 



проф.) законодавчих, 

виконавчих і 

судових органів та 

органів місцевого 

самоврядування, а 

також здатність 

запобігати, 

розкривати та 

розслідувати 

правопорушення, 

зокрема виявляти 

та сприяти 

попередженню 

корупційної 

поведінки. 

Здатність діяти з 

соціальною 

відповідальністю 

та громадянською 

свідомістю 

методів, технологій 

та процедур в 

управлінні 

суб’єктами 

публічної сфери та 

формування 

компетенцій, 

необхідних для 

виконання функцій 

та реалізації 

повноважень 

керівника суб’єкта 

публічного 

адміністрування. 

Кафедра 

правознавства 

(Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц.). 

Правові проблеми 

діяльності органів 

виконавчої влади з 

питань екології 

Здатність 

розуміти етичні 

стандарти 

правничої 

професії та 

застосовувати 

нормативно-

правові акти, 

здатність 

здійснювати 

дослідницьку 

діяльність на 

основі знань та 

аналізу правових 

проблем, 

Здатність 

демонструвати 

знання та навики, 

набуті у процесі 

навчання в 

професійній 

діяльності та в 

галузі наукових 

досліджень; 

здійснювати аналіз 

відповідності 

юридичних рішень 

чинному 

законодавству; 

здатність 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Магістр 

(1 курс, 1 

семестр) 

081 «Право» Екологічне право, 

Адміністративне 

право 



здійснювати 

пошук інформації 

у різних 

джерелах, які 

мають 

відношення до 

теорій, що 

вивчаються; 

здатність їх 

критично 

оцінювати, 

базуючись на 

наукових 

джерелах; 

здатність 

комунікувати з 

правниками щодо 

наукових 

досягнень, 

виступати, 

обговорювати 

наукові теми 

аргументовано 

відстоюючи свою 

правову позицію; 

здатність 

проявляти 

творчий підхід у 

написанні статей 

за результатами 

проведених 

досліджень, 

оформлюючи 

документацію 

відповідно до 

застосовувати 

нормативно-правові 

акти, реалізовувати 

норми права в 

практичній 

діяльності; 

забезпечувати 

реалізацію 

Конституції та 

законів України у 

випадку посягань на 

права і свободи, 

честь і гідність 

громадян, права 

юридичних осіб, 

об’єднань громадян 

тощо та здатність 

захищати їх права 

та законні інтереси; 

здатність шукати та 

використовувати 

наукові джерела, які 

мають відношення 

до юридичних 

задач, які необхідно 

вирішувати. 



правових, мовних 

та технічних 

норм. 

Кафедра 

правознавства 

(Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц., 

Бучинська А.Й. 

– к.ю.н., доц.) 

 

Актуальні 

проблеми 

адміністративного 

процесу  

Здатність 

розуміти етичні 

стандарти 

правничої 

професії 

та застосовувати 

нормативно-

правові акти; 

знаходити нові 

рішення правових 

ситуацій, 

досліджувати їх 

для отримання 

нових висновків 

та удосконалення 

законодавства; 

використовувати 

професійну 

термінологію; 

проявляти 

творчий підхід у 

написанні статей 

за результатами 

проведених 

досліджень, 

оформлювати 

документацію 

відповідно до 

правових, мовних 

та технічних норм 

Відповідати на 

основні теоретичні 

запитання теми; 

застосовувати 

джерела 

адміністративного 

процесуального 

права; визначати 

юрисдикцію 

адміністративних 

судів та підсудність 

адміністративних 

справ 

адміністративним 

судам; давати 

правову оцінку 

ситуаційних задач 

до практичних 

занять; складати 

проекти 

процесуальних 

документів 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

дискусії, 

консультації, 

ІДРС 

Магістр 

1 курс 

Семестр 

1  

081 Право Адміністративне 

право та процес 

 

Кафедра  

правознавства 

(Бондарчук Н.В. – 

Юридична 

відповідальність за 

порушення 

Здатність розуміти 

етичні стандарти 

Правильно 

застосовувати 

лекції, 

практичні, 

командна 

Магістр 

1 курс, 

2 семестр 

081 Право Без обмежень 



к.ю.н., до.; 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.). 

природоресурсного 

законодавства 
правничої професії 

та застосовувати 

нормативно-

правові акти. 

Здатність діяти з 

соціальною 

відповідальністю 

та громадянською 

свідомістю. 

положення 

національного 

законодавства та 

кваліфікувати 

протиправні дії в 

галузі екології. 

Орієнтуватися у 

поточних 

проблемах розвитку 

еколого-правової 

відповідальності на 

сучасному етапі. 

Правильно 

застосовувати 

набуті знання в 

юридичній 

практиці. 

 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. В. 

– к.ю.н., доц.) 

Медіація Здатність розуміти 

етичні стандарти 

правничої професії 

та застосовувати 

нормативно-

правові акти. 

Здатність 

знаходити нові 

рішення правових 

ситуацій, 

досліджувати їх 

для отримання 

нових висновків та 

удосконалення 

законодавства. 

проводити 

переговори, в тому 

числі з участю 

посередника 

(медіатора); 

відрізняти 

медіабельні 

відносини від інших 

відносин, що 

виникають в 

суспільному житті; 

застосовувати 

навички 

ефективного 

вирішення 

конфліктів під час 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

081 Право 

 

Без обмежень 



Здатність до 

соціальної 

взаємодії, до 

співробітництва й 

розв’язання 

конфліктів. 

проведення медіації 

 

Кафедра 

правознавства 

(Гордійчук 

М.В.– к.ю.н.) 

Електронне 

урядування 

Здатність 

комунікувати з 

правниками щодо 

наукових 

досягнень, 

виступати, 

обговорювати 

наукові теми 

аргументовано 

відстоюючи свою 

правову позицію. 

Здатність 

проявляти творчий 

підхід у написанні 

статей за 

результатами 

проведених 

досліджень, 

оформлюючи 

документацію 

відповідно до 

правових, мовних 

та технічних норм. 

Здатність 

демонструвати 

знання та навики, 

набуті у процесі 

навчання в 

професійній 

діяльності та в 

галузі наукових 

досліджень. 

Застосовувати 

знання термінології, 

фундаментальних 

фактів та елементів, 

знання 

класифікацій та 

категорій, 

принципів та 

узагальнень, теорій, 

моделей, структур. 

Здатність 

аналізувати 

юридичні 

документи, способи 

розв’язування 

юридичних справ, 

стандарти для різної 

ділової 

документації. 

Здатність 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

081 Право  Без обмежень 



взаємодіяти з 

представниками 

інших професій. 

Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц., 

Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н., доц.) 

 

Адвокатська 

діяльність 

Здатність розуміти 

етичні стандарти 

правничої професії 

та застосовувати 

нормативно-

правові акти; 

знаходити нові 

рішення правових 

ситуацій, 

досліджувати їх 

для отримання 

нових висновків та 

удосконалення 

законодавства; 

здатність до 

абстрактного, 

креативного 

мислення, аналізу 

та синтезу; діяти з 

соціальною 

відповідальністю 

та громадянською 

свідомістю  

Тлумачити 

положення норм 

Конституції 

України, чинного 

законодавства щодо 

здійснення захисту, 

представництва та 

надання інших 

видів правової 

допомоги, а також 

правового статусу 

адвокатів; вільно 

орієнтуватися в 

системі чинного 

законодавства, що 

регулює 

адвокатську 

діяльність в 

Україні, у тому 

числі на підставі 

міжнародно-

правових актів; 

враховувати 

положення сучасної 

реформи органів 

адвокатури та 

готовність на її 

основі розробляти 

необхідні 

пропозиції у сфері 

адвокатської 

діяльності; 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

дискусії, 

ділові ігри, 

консультації, 

ІДРС 

Магістр 

1 курс 

Семестр 

2 

081 Право Конституційне 

право та процес, 

кримінальний, 

цивільний, 

адміністративний, 

господарський 

процеси 



правильно 

аналізувати і 

узагальнювати 

законодавчі акти, 

що встановлюють 

порядок діяльності 

адвокатури в 

Україні; 

формулювати 

власну позицію з 

питань, пов’язаних 

з діяльністю 

адвокатури в 

Україні 

Кафедра 

правознавства 

(Бондарчук Н. В. 

– к.ю.н., доц., 

Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.) 

Екологічне право 

Європейського 

Союзу 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні 

характеризувати і 

тлумачити норми 

екологічного 

законодавства ЄС;  

вміти аналізувати 

нові ідеї та 

концепції в теорії 

екологічного права 

ЄС;  

правильно 

застосовувати у 

практичній 

діяльності 

екологічне 

законодавство ЄС. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота 

Магістр 

(1 курс, 2 

семестр) 

081 Право Без обмежень 



Кафедра 

правознавства 

(Циганчук Н.А. 

– к.ю.н., доц., 

Василенко Л.П. 

– к.ю.н., доц.). 

Судовий захист 

трудових прав 

Здатність розуміти 

етичні стандарти 

правничої професії 

та застосовувати 

нормативно-

правові акти. 

Здатність 

комунікувати з 

правниками щодо 

наукових 

досягнень, 

виступати, 

обговорювати 

наукові теми 

аргументовано 

відстоюючи свою 

правову позицію. 

Здатність 

проявляти творчий 

підхід у написанні 

статей за 

результатами 

проведених 

досліджень, 

оформлюючи 

документацію 

відповідно до 

правових, мовних 

та технічних норм. 

Здатність 

демонструвати 

знання та навики, 

набуті у процесі 

навчання в 

професійній 

діяльності та в 

галузі наукових 

досліджень; 

тлумачити норми 

матеріального та 

процесуального 

права; здатність 

застосовувати 

нормативно-правові 

акти, реалізовувати 

норми права в 

практичній 

діяльності; 

здійснювати власну 

професійну 

діяльність із 

урахуванням 

тенденцій еволюції 

практики ЄСПЛ; 

складати проекти 

процесуальних та 

інших документів. 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

Магістр 

(1 курс 2 

семестр) 

081 Право Трудове право, 

Цивільне 

процесуальне 

право, Трудові 

спори. 

Кафедра 

правознавства 

(Стрільчук В.А. 

– к.ю.н., доц.). 

Проблеми 

сучасного 

конституціоналізму 

Здатність 

знаходити нові 

рішення правових 

ситуацій, 

досліджувати їх 

для отримання 

Розкривати генезис 

науково-практичної 

парадигми 

конституціоналізму; 

розкривати сутність 

конституціоналізму; 

лекція; 

практичне 

заняття; 

консультація; 

модульна 

контрольна 

Магістр 

(Курс 1, 

Семестр 

2) 

081 Право 

 

Без обмежень 



нових висновків та 

удосконалення 

законодавства. 

Здатність 

здійснювати 

дослідницьку 

діяльність на 

основі знань та 

аналізу правових 

проблем, 

здійснювати пошук 

інформації у різних 

джерелах, які 

мають відношення 

до теорій, що 

вивчаються, 

здатність їх 

критично 

оцінювати, 

базуючись на 

наукових 

джерелах. 

Здатність до 

абстрактного, 

креативного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

визначати 

структуру системи 

сучасного 

українського 

конституціоналізму;  

розкривати 

принципи 

сучасного 

українського 

конституціоналізму; 

обґрунтовувати та 

визначати 

конституційно-

правову свободу 

людини як мету 

сучасного 

українського 

конституціоналізму; 

визначати та 

розкривати 

соціально-правові 

передумови 

сучасного 

українського 

конституціоналізму; 

аргументувати роль 

і значення закону, 

зокрема 

конституційного 

закону, в 

інституціонально-

нормативній 

системі сучасного 

українського 

конституціоналізму. 

робота; ІДРС. 

 



Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.). 

Теорія і практика 

цивільного 

судочинства 

Здатність 

знаходити нові 

рішення правових 

ситуацій, 

досліджувати їх 

для отримання 

нових висновків та 

удосконалення 

законодавства. 

Здатність 

комунікувати з 

правниками щодо 

наукових 

досягнень, 

виступати, 

обговорювати 

наукові теми 

аргументовано 

відстоюючи свою 

правову позицію. 

Здатність 

здійснювати 

дослідницьку 

діяльність на 

основі знань та 

аналізу правових 

проблем, 

здійснювати пошук 

інформації у різних 

джерелах, які 

мають відношення 

до теорій, що 

вивчаються, 

здатність їх 

критично 

Тлумачити норми 

матеріального та 

процесуального 

права. 

Доводити 

неупереджені 

фахові рішення до 

їх логічного 

завершення у 

правовій практиці. 

Здатність виявляти 

колізії та прогалини 

у правовому 

регулюванні.   

Уміння здійснювати 

необхідні правничі 

дослідження, аналіз 

та виражати їх 

результати у 

належних 

письмових формах. 

лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Mагістр 

(2 курс, 1 

семестр) 

081 Право Цивільно-

процесуальне 

право 



оцінювати, 

базуючись на 

наукових 

джерелах. 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.; 

Бондарчук Н.В.  

– к.ю.н., доц.) 

Судовий захист 

екологічних прав 

Здатність 

знаходити нові 

рішення правових 

ситуацій, 

досліджувати їх 

для отримання 

нових висновків та 

удосконалення 

законодавства. 

Здатність 

представити 

складну 

інформацію у 

стислій усній та 

письмовій формі. 

Здатність 

комунікувати з 

правниками щодо 

наукових 

досягнень, 

виступати, 

обговорювати 

наукові теми 

аргументовано 

відстоюючи свою 

правову позицію. 

Здатність 

демонструвати 

знання та навики, 

набуті у процесі 

навчання в 

професійній 

діяльності та в 

галузі наукових 

досліджень.  

Тлумачити і 

правильно 

застосовувати 

норми 

матеріального та 

процесуального 

права. 

Забезпечувати 

реалізацію 

Конституції та 

законів України у 

випадку посягань на 

права і свободи, 

честь і гідність 

громадян, права 

юридичних осіб, 

об’єднань громадян 

тощо та здатність 

захищати їх права 

та законні інтереси. 

Здійснювати власну 

професійну 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

дискусії. 

 

Mагістр 

(2 курс, 1 

семестр) 

081 Право Екологічне право; 

цивільне 

процесуальне 

право 



діяльність із 

урахуванням 

тенденцій еволюції 

практики ЄСПЛ. 

Складати проекти 

процесуальних та 

інших документів. 

Кафедра 

правознавства 

(Костенко С.О. – 

к.ю.н., доц.) 

Практикум зі 

складання 

процесуальних 

документів 

Здатність 

представити 

складну 

інформацію у 

стислій усній та 

письмовій формі. 

Здатність 

проявляти творчий 

підхід у написанні 

статей за 

результатами 

проведених 

досліджень, 

оформлюючи 

документацію 

відповідно до 

правових, мовних 

та технічних норм. 

Здійснювати власну 

професійну 

діяльність із 

урахуванням 

тенденцій еволюції 

практики ЄСПЛ. 

Здатність 

аналізувати 

юридичні 

документи, способи 

розв’язування 

юридичних справ, 

стандарти для різної 

ділової 

документації. 

Складати проекти 

заяв, скарг та інших 

документів 

правового 

характеру, 

застосовуючи 

базові знання 

логічних основ 

побудови та 

функціонування 

системи права. 

Складати проекти 

процесуальних та 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

індивідуальні 

завдання 

Магістр 

(2 курс, 1 

семестр) 

081 Право Цивільне 

процесуальне 

право; 

кримінальне 

процесуальне 

право; 

господарське 

процесуальне 

право; 

адміністративне 

процесуальне 

право 



інших документів. 

Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц., 

Стрільчук В.А.– 

к.ю.н., доц.) 

Теорія 

кримінально-

правової 

кваліфікації 

злочинів 

Здатність розуміти 

етичні стандарти 

правничої професії 

та застосовувати 

нормативно-

правові акти; 

знаходити нові 

рішення правових 

ситуацій, 

досліджувати їх 

для отримання 

нових висновків та 

удосконалення 

законодавства; 

здатність до 

абстрактного, 

креативного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

Грамотно 

використовувати 

одержані знання в 

процесі 

застосування 

кримінально-

правових норм; 

правильно 

тлумачити та 

застосовувати 

кримінальний закон 

і пов’язані з ним 

нормативно-правові 

акти при 

кваліфікації 

злочинів; швидко та 

якісно здійснювати 

пошук і 

систематизацію 

норм кримінального 

права; правильно 

розв’язувати 

ситуативні задачі 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

консультації, 

ІДРС 

Магістр 

2 курс 

Семестр 

1 

081 Право Кримінальне 

право 

Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц., 

Черниш Р.Ф. – 

к.ю.н., доц., 

Стрільчук В.А. – 

к.ю.н., доц.) 

Теорія доказів та 

доказування 

Здатність до 

абстрактного, 

креативного 

мислення, аналізу 

та синтезу по 

виявленню 

актуальних проблем 

процесу 

доказування, в 

процесі оцінки, 

збирання та 

перевірки доказів, 

Висувати слідчі і 

судові версії; 

здійснювати збір та 

оцінку доказів в 

справі; 

застосовувати 

технічних засобів 

при збиранні та 

перевірці доказів; 

застосовувати 

комунікативні 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

дискусії, 

консультації 

Магістр 

2 курс 

Семестр 

1 

081 Право Кримінальний, 

цивільний, 

адміністративний 

процеси, 

адвокатура 



вироблення 

практичних 

рекомендацій, 

положень та 

висновків по 

об’єктивному, 

всебічному та 

повному 

дослідження 

кримінальної справи 

за допомогою 

дослідження 

процесуальних 

джерел доказів. 

якості мистецької 

судової промови, 

які дають змогу 

вважати її 

переконливою, як 

при колізійному так 

і індивідуальному 

захисті; переконати 

суд в захисній 

промові 

опираючись на 

речові докази в 

частковій вині 

клієнта або повній 

відсутності такої; 

правильно розуміти 

і застосовувати 

норми кримінально-

процесуального, 

цивільно-

процесуального, 

адміністративно-

процесуального 

закону; 

формулювати 

різнопланові 

рекомендації, що 

стосуються 

збирання доказів, їх 

оцінки; розробляти 

способи і методи 

доказування й 

встановлення 

істини у 

кримінальній, 



цивільній та 

адміністративній 

справах на 

практиці; 

аналізувати 

теоретичні 

розробки у сфері 

доказового права та 

робити самостійні 

висновки 

Кафедра 

правознавства 

(Скулиш Є.Д. – 

д.ю.н., проф., 

Кравчук І.І. – 

к.ю.н., доц., 

Черниш Р.Ф.– 

к.ю.н., доц.) 

Криміналістичне 

забезпечення 

розкриття та 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень 

 

Здатність розуміти 

етичні стандарти 

правничої професії 

та застосовувати 

нормативно-

правові акти; 

знаходити нові 

рішення правових 

ситуацій, 

досліджувати їх 

для отримання 

нових висновків та 

удосконалення 

законодавства; до 

абстрактного, 

креативного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

Застосовувати 

криміналістичне 

мислення при 

отриманні 

початкової 

інформації про 

кримінальне 

правопорушення; 

правильно 

застосовувати 

криміналістичні 

засоби та методи з 

урахуванням 

слідчої ситуації на 

певному етапі 

розслідування, не 

порушуючи 

законних прав та 

свобод учасників 

процесу; тактично 

правильно 

отримувати 

криміналістично 

значущу 

інформацію з різних 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, ділові 

ігри, 

консультації, 

ІДРС 

Магістр 

2 курс 

Семестр 

1 

081 Право 

 

Криміналістика, 

кримінальний 

процес, судова 

медицина, ОРД 



джерел; тактично 

грамотно 

організовувати та 

проводити 

вербальні та 

нонвербальні слідчі 

(розшукові) дії; 

керуючись 

рекомендаціями 

криміналістичної 

методики, 

ефективно 

планувати та 

проводити 

розслідування 

окремих видів 

кримінальних 

правопорушень, 

застосовуючи 

сучасні 

криміналістичні 

засоби та методи. 
 


