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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 081 Право розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» № 1556 

– VІІ від 01.07.2014 р. зі змінами від 26.02.2021 р., Постанови Кабінету Міністрів України: «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 № 1341 зі змінами від 02.07.2020 

р.,  наказу МОН України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 20.07.2022 № 644 

Програма відповідає першому (бакалаврському) рівню вищої освіти та шостому 

кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій. 

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний 

фокус програм, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття рівня вищої освіти бакалавр, 

перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 

підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контрою 

якості вищої освіти. 

 

Розроблено робочою групою у складі 

 



Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади, місце 

роботи 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту* 

Науковий 

ступінь, шифр 

і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема 

дисертації, 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальністю

) присвоєно 

Стаж 

науково

-

педагогі

чної 

та/або 

науково

ї роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідній 

роботі, участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою здобувача) 

Відомості про 

підвищення  

кваліфікації 

викладача 

(найменуван

ня  закладу, 

вид 

документа,  

тема, дата 

видачі) 

Керівник проектної групи 

ГАРАНТ 

Щербанюк 

Оксана 

Володимирівна 

Завідувач 

кафедри 

процесуального 

права, 

юридичний 

факультет,  

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія 

Федьковича 

Чернівецький 

державний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

1998 р.,  

Спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація 

«Юрист». Диплом 

з відзнакою РН № 

10627789 від 28 

червня 1998 р. 

 

Кандидат 

юридичних 

наук,  

12.00.07 – 

теорія 

управління; 

адміністративне 

права  і процес; 

фінансове 

право. 

«Громадянин як 

суб’єкт 

податкових 

правовідносин в 

умовах 

переходу до 

ринкової 

економіки» 

Спеціалізована 

вчена рада 

Д.26.001.04 при 

22 роки 

3 місяці 

П.1 

1. Oksana Shcherbanyuk, Nadiya Ilchyshyn, 

Tetiana Stepanova & Alexander 

Posashkov. International and foreign experience of 

control over the activity of courts (judges). DIXI 

32, July 2020, 1-11. (Web of Science) 

2. Oksana V. Shcherbanyuk.. The problem of 

ensuring respect for economic human rights in 

Eastern Europe. Revista San Gregorio. Núm. 42 

(2020): SPECIAL EDITION. pp. 171-180. (Web of 

Science) 

3. Oksana V. Shcherbanyuk.. Protecting 

Fundamental Rights within the European 

Union. International Journal of Economics and 

Business Administration Volume VIII, Special 

Issue 1, 2020, pp. 141-153. (SCOPUS) 

4. SHCHERBANYUK, Oksana. Problems of 

Implementation of the Constitutional Complaint in 

Ukraine and Ways to Resolve them. Journal of 

Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], 

v. 11, n. 2, p. 586 – 597, mar. 2020. ISSN 2068-

З 09.09.2019 

р. по 

23.09.2019. 

пройшла 

наукове 

стажування в 

юридичному 

факультеті 

Вільнюського 

університету 

(наказ № 580-

від від 

06.09.2019 р.). 

Сертифікат № 

TF-2019-09-

001 

Тема: 

Правнича 

методологія 

та методи 

викладання в 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/3878
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/3878
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1550/17-OKSANA
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1550/17-OKSANA
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1550/17-OKSANA
https://www.ijeba.com/journal/532
https://www.ijeba.com/journal/532
https://www.ijeba.com/journal/532
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5125
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5125
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5125


Київському 

національному 

університеті 

імені Тараса 

Шевченка 

Захист 21 квітня 

2000 р, диплом 

кандидата 

юридичних 

наук ДК 

№ 007245 від 27 

червня 2000 

року. 

Доктор 

юридичних 

наук, 

12.00.02 – 

конституційне 

право; 

муніципальне 

право 

«Народний 

суверенітет в 

політико-

правовому 

будівництві 

сучасної 

держави» 

Спеціалізована 

вчена рада 

Д.26.001.04 при 
Київському 

національному 

університеті 

імені Тараса 

Шевченка 

696X. doi: 

https://doi.org/10.14505/jarle.v11.2(48).29. 

(SCOPUS) https://journals.aserspublishing.eu/jarle/

article/view/5125 

5. Щербанюк О. В., Бзова Л. Г. Застосування 

принципу юридичної визначеності при розгляді 

адміністративних справ. Науковий вісник 

Ужгородського Національного Університету. 

Випуск 70, 2022. С. 364-367. 

6. Shcherbanyuk Oksana. Constitutional identity in 

the argumentation of decisions of constitutional 

courts. Constitutional and legal academic studies. 

Issue 3. 2020, pp. 77-84. 

7. Щербанюк О.В. Оригінальне наукове видання 

«Право у сучасному політичному житті 

України» // Публічне право № 1 (37) / 2020. С. 

205-208. 

8. Щербанюк О.В. Проблеми реалізації 

конституційної скарги в Україні та шляхи їх 

вирішення // Часопис Київського університету 

права. 2020/1. С. 93–99. 

9. Оксана Щербанюк. Європейські стандарти 

доступу до адвокатської діяльності // Право 

України. 2019. № 12. С. 70-83. 

10. Scherbanyuk O. Competitive Selection of 

Judges: Problems of Constitutional 

Realization. Yearbook of Ukrainian law, 2019 – 

№11 – 472p. 

11. Оксана Щербанюк. Теорія цінностей та 

практика конституційного правосуддя // 

Публічне право. Спеціальний випуск. 2018. С. 
213–218. 

12. Оксана Щербанюк. Індивідуальна 

конституційна скарга як засіб забезпечення 

конституційної демократії. Право України. 2018. 

№ 12. С. 77–91. 

Литовському 

університеті 

для 

викладачів 

університету. 

З 09.11.2020 

р. по 

18.12.2020 р. 

пройшла 

наукове 

стажування в 

Білостоцьком

у університеті 

(юридичний 

факультет, 

правовий 

центр 

дослідження 

юридичної 

освіти) (наказ 

№ 249-від від 

06.11.2020 р.) 

Сертифікат № 

018 

Тема: Наукова 

діяльність в 

дисциплінах 

юридичних 

наук з 

національної 

та 
європейської 

точок зору 

З 17 січня 

2022 року по 

18 червня 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5125
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5125
https://drive.google.com/file/d/1Psee-X6T8iDfoymgWiEJTBvTeySnDbw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Psee-X6T8iDfoymgWiEJTBvTeySnDbw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Psee-X6T8iDfoymgWiEJTBvTeySnDbw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T6KyGcKfxAvgFg0lhO-g45HmNl4DYs2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T6KyGcKfxAvgFg0lhO-g45HmNl4DYs2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T6KyGcKfxAvgFg0lhO-g45HmNl4DYs2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toguhnzeAUozhwB9PIOHwd6XJeOpfhdD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toguhnzeAUozhwB9PIOHwd6XJeOpfhdD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toguhnzeAUozhwB9PIOHwd6XJeOpfhdD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1YLMFyBB6wgTMurQoVFe_IbE9CxUxIE2n
https://drive.google.com/open?id=1YLMFyBB6wgTMurQoVFe_IbE9CxUxIE2n
https://drive.google.com/open?id=1YLMFyBB6wgTMurQoVFe_IbE9CxUxIE2n
https://drive.google.com/open?id=1VPlY2tBZ3M0LCuZIqDs3p4Sde5XUwS6y
https://drive.google.com/open?id=1VPlY2tBZ3M0LCuZIqDs3p4Sde5XUwS6y
https://drive.google.com/open?id=1SYiiY7C4e1gC3hJLDGl7NshoiIJ_S_B_
https://drive.google.com/open?id=1SYiiY7C4e1gC3hJLDGl7NshoiIJ_S_B_
https://drive.google.com/open?id=1SYiiY7C4e1gC3hJLDGl7NshoiIJ_S_B_
https://drive.google.com/open?id=1A_KxAYePsYnP9Yv02bqJUqGJVPGyjD_h
https://drive.google.com/open?id=1A_KxAYePsYnP9Yv02bqJUqGJVPGyjD_h
https://drive.google.com/open?id=1282Xmr_y0WvkiFM5JJ1foJccjYdqB0Im
https://drive.google.com/open?id=1282Xmr_y0WvkiFM5JJ1foJccjYdqB0Im
https://drive.google.com/open?id=1282Xmr_y0WvkiFM5JJ1foJccjYdqB0Im


30 травня 2014 

р., 

Диплом доктора 

юридичних 

наук ДД № 

003450 від 26 

червня 2014 

року. 

Доцент кафедри 

конституційног

о, 

адміністративно

го і фінансового 

права Атестат 

12 ДЦ  № 

020533 від 30 

жовтня 2008 р. 

Атестат 

професора 

кафедри 

процесуального 

права АП 

№002803 від 

15.04.2021 р. 

 

П.3 

Правнича аргументація: навчальний посібник. 

За ред. О.В. Щербанюк, Чернівці: 

Чернівец.нац.ун-т, 2022, 547 с. 

Щербанюк О.В. Право у сучасному політичному 

житті України. Наукове видання / Керівник 

авторського колективу А.О. Селіванов. – К.: 

Логос, 2020.- 407 с. ( у співавторстві). 

Базове дослідження із застосування правосуддя 

перехідного періоду в Україні: монографія / за 

заг. ред. А.П. Бущенка, М. М. Гнатовського. – 

К.: “РУМЕС”, 2017. – 592 с.- С.261-326 (розділ 

4, С.261-326, С.352-372, С.397-417 ) 

 

П.4 

1. Адміністративна юрисдикція місцевих 

загальних судів: навч.-метод. посібник. За ред. 

О.В. Щербанюк, Чернівці: Чернівец.нац.ун-т, 

2022, с.258 

2. Європейські стандарти адвокатури: навч.-

метод. посібник / Ауріка Паскар, Оксана 

Щербанюк. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 

2021. 82 с. 

3. Адвокатська етика: навч.-метод. посібник/ 

Л.А. Остафійчук, О.В. Щербанюк.- Чернівці: 

Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. - 

124 с. 

4. Правнича аргументація : навч.-метод. 

посібник/ укл. О.В. Щербанюк. – Чернівці : 

Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 
72 с. 

5. Досудовий процес : навч.-метод. посібник / 

І.Г. Каланча,О.В. Щербанюк. – Чернівці : 

Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 

200 с. 

2022 року 

пройшла 

підвищення 

кваліфікації 

освітньо-

професійною 

програмою 

“Науково-

педагогчні 

працівники 

університетів, 

академії, 

інститутів” 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук України 

ДЗВО 

“Університет 

менеджменту 

освіти” 

Центральний 

інститут 

післядипломн

ої освіти 

https://drive.google.com/file/d/1rOI5pH618hsLM0AaN46XdVjmu4F6QYWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rOI5pH618hsLM0AaN46XdVjmu4F6QYWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ojVR4Es_8NhRj9_9Y60nmwLplDsmZWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ojVR4Es_8NhRj9_9Y60nmwLplDsmZWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R6tL5x3mMdk0byaO2qhqonGlbpcyiYxp/view?usp=sharing


6. Цивільне процесуальне право: тестові 

завдання: навч-метод. посібник / За заг. ред. 

д.ю.н., завкафедри процесуального права О.В. 

Щербанюк -Чернівці: Чернів. нац. унів-т ім. Ю. 

Федьковича, 2019. -448 с. 

7. Щербанюк О.В. Адміністративне право 

України та адміністративне судочинство в 

України Навч.-метод. посіб/За заг.ред. д.ю.н., 

зав. кафедри публічного права Р.О. Гаврилюк та 

д.ю.н., зав. кафедри процесуального права О.В. 

Щербанюк.- Чернівці: Чернівец.нац.ун-т,2019. – 

672с. 

 

П.5 

Доктор юридичних наук, 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право 

«Народний суверенітет в політико-правовому 

будівництві сучасної держави» Спеціалізована 

вчена рада Д.26.001.04 при Київському 

національному університеті імені Тараса 

Шевченка 30 травня 2014 р., Диплом доктора 

юридичних наук ДД № 003450 від 26 червня 

2014 року. 

 

П.6 

1. Петришина-Дюг Г.Г. Проблеми правової 

інституалізації політичних партій в Україні. 

кандидат юридичних наук  12.00. 02 – 

Конституційне право; муніципальне право. 

14.11. 2013. КНУ ім. Т. Шевченка. 

2. Торяник О.Ю. Конституційно-правовий 
статус прокуратури України. кандидат 

юридичних наук  12.00. 02 – Конституційне 

право; муніципальне право. 27.11.2018 р. 

Інститут законодавства Верховної Ради України. 

3. Рожок Л.П. Судовий конституціоналізм як 



режим забезпечення верховенства права в 

Україні. кандидат юридичних наук  12.00. 02 – 

Конституційне право; муніципальне право. 

06.03.2020 р. Ужгородський національний 

університет 

4. Крушніцька О.В. Конституційне право на 

професійну правничу допомогу- доктор 

філософії у галузі 08 Право. Чернівецький 

національний університет імені Юрія 

Федьковича. 29.05.2021 

5. Бзова Л.Г. Принцип обґрунтованості рішень 

Конституційоного Суду України - доктор 

філософії у галузі 08 Право. Чернівецький 

національний університет імені Юрія 

Федьковича. 21.12.2021р. 

 

П.7 

1. Савич Єгор Сергійович. Право людини на 

звернення в Україні: конституційно-правовий 

аналіз.: Інститут законодавства Верховної Ради 

України. Спецрада – ДФ 26.867.008 

2. Ірклієнко Андрій Ігорович, старший викладач 

кафедри державноправових та галузевих 

правових дисциплін Київського університету 

права НАН України, заступник начальника 

юридичного відділу ТОВ «Ластра», тема 

дисертації: «Бікамералізм в умовах формування 

конституційної демократії» (081 Право). 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.867.009 

Інституту законодавства Верховної Ради 

України 
3. Бакумов О.С. Інституціоналізація 

відповідальності держави: теоретичні та 

конституційно-правові аспекти. Дисертаціяна 

здобуття наукового ступеня доктора юридичих 

наук за спеціальностями 12.00.01 - теорія та 



історія держави і права; історія політичних та 

правових учень і 12.00.02 - конституційне право 

та муніципальне право. Інститут дежави і права 

ім. В.М. Корецького, 2021 

4. Курцев Олексій Юрійович, викладач кафедри 

державного управління, публічного 

адміністрування та регіональної економіки 

Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. Назва 

дисертації: «Унітаризм як принцип 

конституційного ладу України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.02  «Конституційне право; 

муніципальне право». Спецрада Д 64.086.04 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 

5. Світлик Оксана Михайлівна, суддя 

Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області. Назва дисертації: «Роль 

та місце органів судової влади в системі 

забезпечення конституційної безпеки України». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право. 

Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський 

національний університет». 

6. Хили І.Ю. Конституційно-правові обмеження 

особистих прав і свобод людини: Україна та 

зарубіжний досвід. Дисертаціяна здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право»– 

ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет», Ужгород, 2021 

7. Грибовська А.А. Конституційні засади 

гендерної рівності в Україні. Дисертаціяна 

здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 



конституційне право; муніципальне право. 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. 2019. 

8. Ольшанецький І.В. Конституційно-правові 

засади інституту ювенальної прокуратури в 

Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.02 

«Конституційне право; муніципальне право» 

(081 – Право). – Інститут законодавства 

Верховної Ради України, Київ, 2019. 

9. Швець Ю.Ю. Реалізація особою 

конституційного права на охорону здоров’я 

(порівняльно-правове дослідження). Дисертація 

на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичний наук. Спеціальність 12.00.02. (081 – 

Право). – ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», Ужгород, 2019. 

10. Гараджаєв Д.Я. Конституційний Суд 

Азербайджанської Республіки: теорія та 

практика. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право. – Національний 

університет «Одеська юридична академія», 

Одеса, 2017. 

11. Штефан В.В. Правовий статус міських 

населених пунктів України. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 
конституційне право; муніципальне право ). 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. 2017. 

12. Агафонова Н.В. «Конституційна реформа в 

Україні: поняття, інституційний механізм та 



забезпечення ефективності». Дисертаціяна 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне 

право; муніципальне право.  Інститут 

законодавства Верховної Ради України. 2017 р. 

13. Георгієський Ю.В. Компетенція органів 

публічної влади: теорія і практика застосування. 

– Інститут законодавства Верховної Ради 

України. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07.- адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. 

2016 р. 

14. Ідесіс І.В. Статути територіальних громад 

українських міст: проблеми теорії та практики. 

Дисертаціяна здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

право ). – ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», Ужгород, 2016 р. 

15. Свечнікова О.Г. Правові засади 

оподаткування фізичних осіб-підприємців. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07.- теорія управління; адміністративне 

право і процес; фінансове право. 2001 р. 

 

П.8 

Членкиня Науково-консультативну раду при 

Голові Верховної Ради України (Розпорядження 

Голови Верховної Ради України «Про Науково-
консультативну раду при Голові Верховної Ради 

України» №502 від 30 грудня 2021 р.) 

Членкиня Науково-консультативнjî ради 

Конституційного Суду України 

Постанова Конституційного Суду України від 9 



квітня 2019 року № 12-п/2019 

https://ccu.gov.ua/storinka/sklad-naukovo-

konsultatyvnoyi-rady-konstytuciynogo-sudu-

ukrayiny 

Член Наукової ради іноземного рецензованого 

наукового видання "GUBERNACULUM ET 

ADMINISTRATIO" Częstochowie (Poland) 

Член редакційної ради іноземного 

рецензованого наукового видання "Studia 

wyborcze"(Poland, Lodz)) 

http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-

Wyborcze/about/editorialTeam 

Член редколегії рецензованого фахового 

журналу категорії Б «Конституційно-правові 

академічні студії» (Україна) 

Член Редакційної ради Юридичного журналу 

«Право України» (Україна) 

https://pravoua.com.ua/ua/members-editorial-board/  

Науковий керівник науково-дослідної теми 

кафедри правосуддя (процесуального права): 

«Судова влада: теоретико-правові засади та 

нормативно-правове забезпечення організації та 

діяльності». Номер державної реєстрації: 

0115U003245 

Науковий керівник науково-дослідної теми 

кафедри процесуального права: «Процесуальне 

право: теоретико-правові засади, нормативно-

правове забезпечення та перспективні напрямки 

розвитку». Номер державної реєстрації: 

0120U103394 

 
П.14 

Тренер IX-тої Літньої школи «Верховенство 

права і конституціоналізм» 

Тренер Хакатону з реформи юридичної освіти 

Лупу А.В. Конституційа процедура 

http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Wyborcze/about/editorialTeam
http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Wyborcze/about/editorialTeam
https://pravoua.com.ua/ua/members-editorial-board/


Наказу ЧНУ від 07.06.2022 року №172 «Про 

внесення змін до Наказу ЧНУ від 15.11.2021 

№415 на виконання Наказу МОН від 31.05.2022 

№508 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і наук України від 

05.11.2021 №1179» 

 

П. 15 

Переможець II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Національного центру “Мала 

академія наук України” 

 

П.19 

Членкиня Правління Німецько-українського 

об’єднання юристів (м. Гамбург, Німеччина) 

Членкиня Асоціації правників України 

Голова ГО «Центр правових ініціатив» 

Членкиня Асоціації фахівців адміністративного 

права 

 

П.20 

адвокат, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльність № 575 від 07.09.2012  

https://erau.unba.org.ua/profile/33752 

Члени проектної групи 

Вдовічен 

Віталій  

Анатолійович 

Декан 

юридичного 

факультету ЧНУ 

ім. 

Ю.Федьковича 

 

професор  

кафедри  

публічного права 

юридичного 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

2003 рік, 

«Правознавство», 

магістр права.  РН 

№ 23429388 

Диплом  

доктора 

юридичних 

наук ДД 

№0006991 

(12.00.07 - 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове 

право; 

17 років  П.1 

1. Vdovichen V., Voroniatnikov O. Franchise 

agreement in Romania as a form to provide 

economic efficiency of business activity // Baltic 

Journal of Economic Studies – Vol 5, № 1 – 2019. 

– p. 27-32. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-

0742/2019-5-1-27-32 

2. Vdovichen, Vitalii A.; Podorozhna, Tetiana S.; 

Vakariuk, Liudmyla V.. Factors in the Fight against 

Corruption in the Context of Civil Society and the 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницьки

й державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

18.- 

31.05.2021р. 

https://erau.unba.org.ua/profile/33752
http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-27-32
http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-27-32


факультету  інформаційне 

право) 

Рішення 

Атестаційної 

колегії від 

11.10.2017 року; 

Тема: 

«Виконання 

бюджетів за 

доходами: 

теоретико-

правовий 

аспект» 

Атестат доцента  

кафедри 

конституційног

о, 

адміністративно

го та 

фінансового 

права   

12ДЦ № 038581  

Рішення 

Атестаційної 

колегії від 

3.04.2014 р., 

протокол № 

3/02-D 

 

Наказ 

Міністерства 
освіти і науки 

України № 724 

від 09.08.2022 

року «Про 

затвердження 

Rule of Law. Journal of Advanced Research in Law 

and Economics, [S.l.], v. 10, n. 7, p. 2082 – 2090, 

dec. 2019. ISSN 2068-696X 

DOI:http://doi.org/10.14505/jarle.v10.7(45).20                  

3. Tupytskyi, O. M., Horodetska, M. S., 

Karmanova, N. I., Vdovichen, V. A., & 

Hrytsaienko, L. The Role of the Constitutional 

Court in the Implementation of the Principle of 

Checks and Balances System. Revista San 

Gregorio, 1(42) / 2020. P. 245 – 255.                                                  

4. Вдовічен В.А. Методологічний вплив 

принципів адміністративної відповідальності на 

її зміст та застосування. Юридичний вісник. 

2022. Вип. 3. С. 13-17 DOI 

https://doi.org/10.32782/yuv.v3.2022.2             5. 

Вдовічен В.А., Гураленко Н.А. Компетенція 

конституційних судів у питаннях 

конституційного контролю. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету : 

Серія ПРАВО. 2022. Вип. 73., Ч. 2. – С. 211-216                                                                         

DOI https://doi.org/10.24144/2307-

3322.2022.73.60                                                                                          

6. Вайцеховська О.Р., Вдовічен В.А. Правове 

регулювання оподаткування цифрових компаній 

у Великобританії. Держава та регіони. Серія: 

Право. 2021. № 4 (74). С. 118-122 

https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.18                    

7. Вдовічен В., Пилип Я. Правова природа 

дискреційних повноважень в застосуванні 

адміністративної відповідальності. Юридичний 

бюлетень. 2021. Вип. 23. С.128-135 
https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2021.23.16                

8. Вдовічен В. Аксіологічні аспекти 

адміністративної відповідальності в публічному 

урядуванні. Юридичний науковий електронний 

журнал, № 6/2021. С. 109-111 

Свідоцтво 

ПК43/18_31.0

5.2021/07 (30 

год./1 кредит 

ECTS) 

 

 

Міжнародне 

онлайн 

стажування на 

базі 

юридичного 

факультету 

Білостоцького 

університету 

(м.Білосток, 

Польща) з 21 

березня по 29 

квітня 2022 

року. Наказ 

від «08» 

лютого 2022 

року № 33-

від. та наказ 

«23» березня 

2022 року № 

69-від. 

180год/6кр. 

https://drive.google.com/file/d/1CVkfVo61eVvM5lFHClCtPzhAxINtt47a/view
https://drive.google.com/file/d/1CVkfVo61eVvM5lFHClCtPzhAxINtt47a/view
https://drive.google.com/file/d/1CVkfVo61eVvM5lFHClCtPzhAxINtt47a/view
https://drive.google.com/file/d/1CVkfVo61eVvM5lFHClCtPzhAxINtt47a/view
https://drive.google.com/file/d/1CVkfVo61eVvM5lFHClCtPzhAxINtt47a/view
https://drive.google.com/file/d/1CVkfVo61eVvM5lFHClCtPzhAxINtt47a/view
http://doi.org/10.14505/jarle.v10.7(45).20
https://doi.org/10.32782/yuv.v3.2022.2
https://doi.org/10.32782/yuv.v3.2022.2
https://doi.org/10.32782/yuv.v3.2022.2
https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.60
https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.60
https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.60
https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.18
https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.18
https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.18
https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2021.23.16
https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2021.23.16
https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2021.23.16%D1%8C


рішень 

Атестаційної 

колегії 

Міністерства 

щодо 

присудження 

наукових 

ступенів і 

присвоєння 

вчених звань» 

9. Бабін І., Вдовічен В. Правова природа 

податкових повноважень органів місцевого 

самоврядування. Підприємництво, господарство 

і право. 2021, №5. С.151-155 

10. Вдовічен В.А., Бабін І.І. Адміністративна 

юрисдикція у виборчих спорах: межі 

застосування. Правова позиція, № 2 (31), 2021. 

С. 14-18 

11. Вдовічен В.А. Субстаціональні якості 

правової категорії «поліцейські послуги». 

Підприємництво, господарство і право. 2020.  № 
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4.     Oksana Melenko Some issues of investigating 

lawyer`s professional activity. Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні. 
тези доп. ІІІ міжнар.наук.-практ.конф. (м. 

Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.). Чернівці: 

Чернівецький нац.ун-т, 2019. С.54-57. 

5.     Oksana Melenko  Mediation as an Alternative 

Form of Dispute Resolution: Comparative-Legal 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/16030
https://drive.google.com/open?id=1UVgehEFff7o0oH7qgSbxzaSV1yTMi3MW
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Analysis.  European Journal of Law and Public 

Administration. Vol. 7. No. 2 .2020.р.46-63. URL: 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/ejl

pa/article/view/4044 

6.     Меленко О. Вплив психологічних змін 

правника на якість професійної діяльності. 

Права людини та публічне врядування: тези доп. 

міжн. правничого форуму (м. Чернівці, 21 

травня 2021 р.). Чернівці: ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича. 2021. С. 98-101 

7.     Меленко О. Медіація в системі 

альтернативного вирішення спорів: 

компаративістський підхід. Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні: 

матеріали 5 Міжнар.наук.-практ.конф. 

(Чернівці,  29 жовтня 2021 р.). 

https://law.chnu.edu.ua/wp-

content/uploads/docs/zbirnyk-29.10.21.pdf 

8.     Меленко О.В. Значення пізнавальних 

процесів у професійній діяльності правника. 

Наукові читання пам’яті Ганса Гросса: збірник 

тез міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Чернівці, 09 грудня 2021 р.). 

Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федоровича. Чернівці: Технодрук. 2021. 

С.160-166 

9.     Меленко О. Психолого-правова сутність та 

ознаки масовидної поведінки: 

трансформаційний погляд крізь призму війни. 

Права людини та публічне врядування в 

сучасних умовах: тези доп. V міжн. правничого 
форуму (м. Чернівці, 10 червня 2022 р.). 

Чернівці. Технодрук. 2022. С. 116-120 

10. Меленко О.В. Етичні стандарти медіації як 

гарантія професійної діяльності посередника. 

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/ejlpa/issue/view/EJLPA_5.2_2018
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реформи в Україні. тези доп. VІ міжнар.наук.-

практ.конф. (м. Чернівці, 21 жовтня 2022 р.). 

Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2022. С. 512-

519 

 

П.14 

Керівник студентською науковою роботою 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт  з галузей знань і спеціальностей 

у 2021/2022 навчальному році Матущак Софія 

Андріївна,  Галузь знань, спеціальності, з яких 

проводиться Конкурс:   Земельне право; аграрне 

право; екологічне право; природоресурсне 

право, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (наказ № 172 від 

07.06.2022 по ЧНУ імені Юрія Федьковича). 

(перше місце) 

 

П.15. 

Член журі III етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з Правознавства, січень, 2023 рік. 

 

П.19  

Членкиня ГО «Буковинський центр медіації» 

(2018 р.) 

Засновник та член громадської організації 

«Агенція медіації та діалогу Чернівецької 

області» (2021 р.) 

 

 

Керівництво науковими роботами здобувачів: 
 

1.Лизун  Я.І. Теоретико-методологічні засада 

дослідження судової етики/ Концептуальні 

засади використання психологічних знань в 

судовій діяльності: Матеріали науково-



практичної конференції, 31 травня 2019 р. 

Чернівці: Чернівецький нац.. Ун-т, 2019, С. 155-

160. 

 

2.Гатеж В.М. Особливості психологічної 

підготовки судді як учасника судового процесу/ 

Концептуальні засади використання 

психологічних знань в судовій діяльності: 

Матеріали науково-практичної конференції, 31 

травня 2019 р. Чернівці: Чернівецький нац.. Ун-т, 

2019, С. 266-270. 

 

3.Кушнір І.В. Незалежність та неупередженість 

арбітра: причини і основні ризики/ 

Концептуальні засади використання 

психологічних знань в судовій діяльності: 

Матеріали науково-практичної конференції, 31 

травня 2019 р. Чернівці: Чернівецький нац.. Ун-т, 

2019, С. 290-295. 

 

4.Миндрестку М.М. Психологічні основи 

медіаторства при розв’язанні конфліктів/ 

Концептуальні засади використання 

психологічних знань в судовій діяльності: 

Матеріали науково-практичної конференції, 31 

травня 2019 р. Чернівці: Чернівецький нац.. Ун-т, 

2019, С. 295-299 

 

5.Лукян В.О. Професійна деформація суддів? 

Причини та шляхи подолання/ Концептуальні 

засади використання психологічних знань в 
судовій діяльності: Матеріали науково-

практичної конференції, 31 травня 2019 р. 

Чернівці: Чернівецький нац.. Ун-т, 2019, С. 360-

364. 

 



6.Меленко О.С. Соціально-психологічні 

фактори, що призводять до професійної 

деформації правника/ Концептуальні засади 

використання психологічних знань в судовій 

діяльності: Матеріали науково-практичної 

конференції, 31 травня 2019 р. Чернівці: 

Чернівецький нац.. Ун-т, 2019, С. 364-371. 

 

7.Бойко С.Я. Методи психологічного впливу 

адвоката під час судового розгляду/ 

Концептуальні засади використання 

психологічних знань в судовій діяльності: 

Матеріали науково-практичної конференції, 31 

травня 2019 р. Чернівці: Чернівецький нац.. Ун-т, 

2019, С. 30-35 

 

8.Карпюк М.С. Поведінкові ознаки, які свідчать 

про недостовірність інформації під показань в 

суді/ Концептуальні засади використання 

психологічних знань в судовій діяльності: 

Матеріали науково-практичної конференції, 31 

травня 2019 р. Чернівці: Чернівецький нац.. Ун-т, 

2019, С. 56-61. 

 

9. Ілаш Валерія. Право на свободу та особисту 

недоторканність: механізм забезпечення// 

Матеріали студентської наукової конференції 

Чернівецького національного університету (22-

23 квітня 2020 року). Юридичний 

факультет.Чернівці: Черн.нац.ун-т 

ім..Ю.Федьковича, 2020. С.33-35 
 

10. Мазорчук Марія. Право на мирні зібрання: 

допустимість державного впливу// Матеріали 

студентської наукової конференції 

Чернівецького національного університету (22-



23 квітня 2020 року). Юридичний 

факультет.Чернівці: Черн.нац.ун-т 

ім..Ю.Федьковича, 2020. С.55-57 

Каланча Інга 

Георгіївна 

Начальник 

Новоселицького 

відділу 

Чернівецької 

окружної 

прокуратури 

Чернівецької 

області 

1. Чернівецький 

національний 

університет ім. Ю. 

Федьковича; 

напрям підготовки 

– 

«Правознавство»; 

ступінь вищої 

освіти – бакалавр; 

диплом РН 

№47397313 (з 

відзнакою) 

Національна 

академія 

прокуратури 

України; напрям 

підготовки – 

«Правознавство»; 

ступінь вищої 

освіти – магістр; 

диплом М15 

№000165 (з 

відзнакою). 

Диплом 

кандидати наук 

за 

спеціальністю 

кримінальний 

процес та 

криміналістика; 

судова 

експертиза; 

оперативно-

розшукова 

діяльність ДК 

№046973 від 

16.05.2018 

5 років П.1  

1. Каланча І.Г., Гаркуша А.М. Копія електронної 

інформації як доказ у кримінальному 

провадженні: процесуальний та технічний 

аспекти. Юридичний науковий електронний 

журнал, №8, 2021. С. 336-339. 

2. Каланча І.Г. Тенденції та динаміка 

застосування практики Європейського суду з 

прав людини під час кримінального 

провадження: статистичне та соціологічне 

дослідження. Теорія і практика правознавства, 

Вип. 2(18), 2020. C. 14 (1-17). DOI: 

https://doi.org/10.21564/2225-

6555.2020.18.213676 

1. Каланча І.Г. Роль правових актів 

Європейського суду з прав людини в 

кримінальному процесі України. Проблеми 

законності : зб. наук. праць. No 150, 2020. С. 

233-243. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-

990x.150.209071 

2. Каланча І.Г. Електронний сегмент в 

кримінальному процесуальному законі Латвії. 

Криміналістика і судова експертиза : 

міжвідомчий науково-методичний збірник. Вип. 

65, 2020. С. 90-100. DOI: 

https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.09 

3. Каланча І.Г. Електронний сегмент в 

кримінальному процесуальному законі Вірменії. 

Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

No1. 2020. С. 205-210. DOI: 

https://doi.org/10.31733/2078-3566-2020-1-205-

210 
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Каланча І.Г. Електронний сегмент в 

кримінальному процесуальному законі 

Туркменістану. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. № 1. 2020. С. 91-95 

 

П.3. 

Каланча І.Г. Електронне кримінальне 

судочинство: передумови виникнення, сучасний 

стан та перспективи розвитку: монографія. 

Харків: Право, 2018. 240 с. 

 

П.4 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України 

з постатейними матеріалами практики 

Європейського суду з прав людини / А. В. 

Столітній, Ю. Г. Севрук, О. В. Сапін та ін. ; за 

ред. А. В. Столітнього. 2-ге вид., перероб. та 

допов. Харків : Право, 2019. 952 с. є співавтором 

Каланча І.Г., Щербанюк О.В. Досудовий процес. 

Навчально-методичний посібник. Чернівці: Рута. 

Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича, 2021. 200 с. 

 

П.5 

«Судове провадження в умовах електронного 

реформування кримінальної юстиції України» 

Спеціалізована вчена рада К 26.063.02 у 

Приватному вищому навчальному закладі 

«Європейський університет» 

 

П.14 
Тренер Тренінгового центру прокурорів 

України 

 

П.17 

Досвід практичної роботи в органах 



Прокуратури України понад 5 років 

 

Савка Олександр 

Тарасович 

Здобувач 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти  

 

   1. Савка О. Право і звичай: до проблеми 

співвідношення понять. Актуальні проблеми 

соціального права : матеріали міжнародної 

науково -практичної конференції «Українська 

правнича наука та її вплив на сучасні реформи» 

(до 95 -річчя Цигилика Теодора Івановича). 

Львів, 2020. Вип. 9. С. 278‒280. 

2. Савка О. Правові погляди Лесі Українки: 

волелюбність і націєцентричність. Леся 

Українка і сучасний гуманітарний дискурс : 

матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-

конференції, присвяченої 150-річчю від дня 

народження Лесі Українки. Чернівці : Чернівец. 

нац. Ун -т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 89‒90. 

3. Савка О. Правові аспекти договору 

управління майном у цивільному законодавстві 

України. Актуальні проблеми економіки, обліку, 

фінансів та права : збірник тез доповідей 

міжнародної науково - практичної конференції 

(Полтава, 28 квітня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: 

ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С. 24‒26. 

4. Савка О. Кримінальні правопорушення та 

Цивільно -правові делікти в контексті категорії 

суспільної небезпеки. The 5 th International 

scientific and practical conference «Topical issues 

of modern science, society and education» 

(November 28‒30, 2021) SPC «Sciconf.com.ua», 

Kharkiv, Ukraine. 2021. P. 2045‒2049. 

5. Савка О. Право на людську гідність: 

соціально-правовий аспект. Матеріали  

студентської наукової конференції 

Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. Юридичний факультет (6 

травня 2022 р.). Чернівці : Чернівецький 

 



національний університет, 2022. С. 67‒68. 

6. Савка О., Бабін І. Правова природа 

екологічного податку. The 2nd International 

scientific and practical conference «Modern 

research in world science» (May 15‒17, 2022) SPC 

«Sci-conf.com.ua», Lviv, Ukraine. 2022. P. 

1691‒1695. 

7. Савка О. Т., Бзова Л. Г. Кримінальне 

провадження в умовах воєнного стану: формат 

здійснення і доцільність. The 11th International 

scientific and practical conference «Science, 

innovations and education: problems and 

prospects» (June 1-3, 2022). CPN Publishing 

Group, Tokyo, Japan. 2022. P. 804‒ 809.  

8. Bzova L., Savka O. Le principe de caractère 

raisonnable des décisions judiciaires comme norme 

dʼune procedure judiciaireéquitable. European 

Socio-Legal and Humanitarian Studies. 2022. No1. 

S. 23‒29.  



 

1. Профіль освітньої програми  ПРАВО спеціальності 081 Право 

 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  

Юридичний факультет   

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Форми здобуття вищої 

освіти 

Денна, заочна 

Освітня кваліфікація  Бакалавр права   

Професійна кваліфікація відсутня 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність – 081 Право 

Офіційна назва освітньої  

програми  

Право 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми  

Диплом бакалавра, одиничний ступінь,  

240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання - 3 роки і 10 місяців  

Наявність акредитації  Сертифікат:  серія НД № 2588430 від 31.07.2017 р. 

Цикл/рівень  НРК України – 6 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл,  

ЕQF-LLL – 6 рівень  

Передумови  Для здобуття освітнього ступеня бакалавра можуть вступати особи, які 

здобули повну загальну середню освіту, а також особи, які здобули 

освітній ступінь молодшого бакалавра або освітньо-професійний 

ступінь фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 Право. 

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити 

ЄКТС, здобуті за попередньою освітньою програмою підготовки 

молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра зі 

спеціальності 081 Право. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що 

може бути перезарахований, становить 60 кредитів ЄКТС. 

 
Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за першим 

(бакалаврським)   рівнем   вищої   освіти   за   спеціальністю 081 Право 

на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або освітньо-



професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 

081 Право здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з дотриманням вимог щодо мінімального конкурсного 

балу, який встановлюється Умовами прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти на відповідний рік вступу для 

спеціальностей галузі знань 08 Право. 

Мова(и) викладання  Обов’язкові дисципліни – українська мова 

Вибіркові дисципліни – українська мова, англійська мова 

Термін дії освітньої  

програми  

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої  

програми  

http://law.chnu.edu.ua/programs 

 

2 – Мета освітньої програми 

Метою освітньої програми є забезпечення організаційних та методичних передумов для здобуття теоретичних і 

практичних знань, умінь і навичок загальних засад практичної юридичної діяльності, інших 

компетентностей за спеціальністю 081 Право, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного 

характеру відповідного рівня професійної діяльності. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація  

(за наявності))  

Галузь знань - 08 – «Право»; спеціальність - 081 – «Право» 

  

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище.  

Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових доктринах, 

цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні 

свободи людини.  

 

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі у сфері права з розумінням природи і змісту основних правових 

інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних 

відносин.  

 

Теоретичний зміст предметної області становлять знання про: основи 

поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення 

та застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст 

правових інститутів, етичні стандарти правничої професії.  

 
Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи 

пізнання правових явищ; методики правової оцінки поведінки чи 

діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми 

та її вирішення на основі принципів права; цифрові технології. 

 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційнокомунікаційне 

обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що 

застосовуються в правовій діяльності. 



Орієнтація освітньої  

програми  

 

Освітня програма 

Освітня програма 

Правнича освіта для фахової підготовки правника відповідно до 

європейських стандартів вищої освіти та правничої професії як системи 

стандартів змісту та методики викладання правничих дисциплін, 

базованих на формуванні правничих навичок, обізнаності щодо питань 

етики і прав людини, розумінні фундаментальної ролі правника в 

утвердженні верховенства права через захист прав і свобод людини, а 

також стандартів доступу до правничої професії. 

Основний фокус освітньої 

програми  

Полягає у формуванні компетентностей, необхідних для розуміння 

здобувачами природи і функцій права, змісту теоретичних засад 

(доктрин), принципів і основних юридичних інститутів, застосування 

права, а також меж юридичного регулювання різних  суспільних 

відносин. Здобувачі юридичної освіти повинні бути готові до служіння 

людині як найголовнішій цінності на землі та основі суспільства, бути 

відданими принципам людської гідності та професійної етики, 

справедливості, неупередженості, співпереживання та дотримання 

високих моральних стандартів. 

Особливості програми  Полягають у поєднанні фундаментальної теоретичної та практичної 

підготовки здобувачів: застосування кейс-методів і виконання 

індивідуальних навчальних задач; навчання у середніх та малих групах; 

наявність практичних занять, збільшення кількості кредитів на 

навчальну практику, яка проходить на спеціалізованих базах практики, 

зокрема в органах місцевого самоврядування, судах, прокуратурі, 

юридичній клініці;   викладання фахівцями в галузі права; високий 

рівень автономії здобувача, що навчається за програмою та ступінь його 

самостійності, академічної  доброчесності;  відсутності спеціалізованої 

професійної підготовки на цьому освітньому рівні;  розширення 

можливостей працевлаштування, яке зумовлена прикордонним 

розташування закладу вищої освіти. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до  

працевлаштування  

Вимогами до посад є наявність завершеного навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 081 Право. 

Випускники отримують можливості займатися аналітичною, 

прогностичною, консультативною роботою у сфері права, на 

підприємствах публічного та приватного секторів економіки, в 

чисельних інститутах громадянського суспільства, в судах, адвокатурі, 

прокуратурі й нотаріаті. 

 

Фахівець здатний виконувати професійну роботу за ДК 003:2010 і може 

займати первинні посади, що мають вимоги про наявність базової 

юридичної освіти:  

3432– Секретар судового засідання  

3432 – Секретар суду  

3450– Помічник приватного детектива  

3436.9 – Помічник юриста  

3436.9 – Помічник адвоката  

2419.3 – Помічник-консультант народного депутата України  

2429 – Юрисконсульт 

Подальше навчання  Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 



5 – Викладання та оцінювання  

Викладання та навчання  Освітній процес проходить з дотриманням принципів академічної 

свободи та академічної доброчесності. Навчання побудоване на 

компетентнісному та студентоцентричному підходах, з використанням 

інтерактивних методів навчання (кейс-методів, моделювання ситуацій, 

роботи в малих групах, тестування, бінарних занять тощо) та 

практичного спрямування занять, які проходять  у формах лекцій, 

практичних занять, самостійної роботи здобувачів, проходження 

навчальної практики в органах місцевого самоврядування, органах 

прокуратури, в судах, індивідуального підходу до кожного здобувача.  

Форма навчання за програмою: денна, заочна.   

Оцінювання  Накопичувальна бально-рейтингова система. Порядок та критерії 

оцінювання оприлюднюються в межах окремих освітніх компонентів (в 

робочій програмі, силабусі).  

Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах 

об'єктивності, систематичності та системності, єдності вимог, 

відкритості, прозорості, доброчесності, доступності та зрозумілості 

методики оцінювання, урахування індивідуальних можливостей 

здобувачів. 

Застосовується поточний, модульний, підсумковий контроль. 

Екзамени у формі тестового контролю, усні та письмові екзамени і 

заліки, захист звітів практик, атестація випускника у формі тестового 

контролю за принципами ЗНО. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і 

правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

Загальні компетентності 

(ЗК)  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6. Здатність використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

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. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК13.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. 

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 16. Здатність працювати автономно. 

ЗК 17. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК 18. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 19. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 20. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

обов’язків.  

Спеціальні  

(фахові, предметні)  

компетентності   

ФК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

ФК2. Здатність аналізувати ретроспективи розвитку правових явищ та 

процесів у контексті їх впливу на сучасну правову систему. 

ФК3. Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння її правової природи. 

ФК4. Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також прецедентну практику Європейського 

суду з прав людини. 

ФК5. Здатність застосовувати норми та інститути міжнародного 

публічного права, а також міжнародного приватного права. 

ФК6. Здатність здійснювати порівняльний аналіз окремих правових 

інститутів права Європейського Союзу та Ради Європи  і правової 

системи України. 

ФК7. Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше з 

таких галузей, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне   і   цивільне   

процесуальне   право,   трудове   право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право. 

ФК8. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини . 

ФК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції та 

інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної 

діяльності. 

ФК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

ФК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

ФК12. Здатність аналізувати правові проблеми та обґрунтовувати 

правові позиції. 

ФК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ. 

ФК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до 

вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

ФК15. Здатність до самостійної підготовки проєктів актів 

правозастосування. 

ФК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

ФК 17. Розуміння природи правової культури та здатність діяти у 

відповідності з нею. 

ФК 18. Розуміння спонтанності природи права та здатність діяти 

відповідно до неї. 

ФК 19. Розуміння права як цінності та здатність діяти відповідно до 

цього. 

ФК 20. Знання основ медіації, переговорів та арбітражу, інших 

альтернативних засобів вирішення конфліктів та здатність застосовувати 



їх. 

ФК 21. Розуміння природи правничої аргументації та здатність її 

застосовувати. 

 

7 – Програмні результати навчання 

Результати навчання (РН) 

 

РН 1Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

РН 2. Знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практику Європейського суду з прав людини  

РН 3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН 4. Знати та розуміти основи права Європейського Союзу  

РН 5. Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, 

аналізуючи відому проблему.  

ПРН 7 Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також 

міжнародного приватного права.  

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.  

РН 10 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію. 

РН 11 Мати базові навички риторики. 

РН 12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

РН 13 Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

РН 14 Використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел 

та вторинних джерел для правничої  діяльності. 

РН 15 Вільно використовувати для правничої діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН 16 Використовувати комп’ютерні програми, необхідні у правничій 

діяльності  

РН 17 Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди  

РН 18 Застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові 

доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової 

системи.  
РН 19 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

РН 20 Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити 

обґрунтовані правові висновки.  

РН 21 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

РН 22 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.  

РН 23. Застосовувати під час вирішення правових казусів прецедентну 

практику ЄСПЛ, європейського суду справедливості, інших європейських 

та міжнародних судів та вітчизняну судову практику. 

  



8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення  

 

Наявність кафедр, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти – 

кафедра теорії права та прав людини, кафедра публічного права, кафедра 

приватного права, кафедра процесуального права, кафедра 

кримінального права, кафедра Європейського права та порівняльного 

правознавства.  

Наявність у складі кафедр висококваліфікованих науково-педагогічних 

працівників, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти. 

Завідувачі кафедр -  доктори юридичних наук, професори кафедр, 

доценти зі  стажем науково-педагогічної та наукової роботи понад  20 

років. 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін здійснюється науково-

педагогічними працівниками відповідної спеціальності за основним 

місцем роботи, які мають ступінь доктора юридичних наук або вчене 

звання професора, кандидата юридичних наук та/або вчене звання 

доцента та практичними працівниками – докторами юридичних наук, 

професорами і кандидатами юридичних наук, доцентами. 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей, здійснюється науково-

педагогічними працівниками, які є визнаними професіоналами з 

досвідом роботи за фахом – 100% від загальної кількості дисциплін. 

Проведення лекцій та практичних занять здійснюється  науково-

педагогічними працівниками, які мають відповідний рівень наукової та 

професійної активності, часто і досвід правозастосування. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Приміщення для проведення навчальних занять та контрольних заходів – 

2,9 кв. метрів на одну особу. 

Мультимедійне обладнання для одночасного використання в навчальних 

аудиторіях – 40% від загальної кількості здобувачів. 

Бібліотека, у тому числі читальний зал та бібліотека кафедри. 

Пункт харчування, актовий зал, спортивний зал. 

Забезпеченість місцями в гуртожитках - 70% від мінімальної потреби. 

Наявні сучасні комп’ютерні робочі місця, обладнання, устаткування, 

необхідні для виконання навчального плану.. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення  

Наявність інформаційного забезпечення: 

Забезпеченість університетської та  кафедральних бібліотек 

вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному 

вигляді. 

Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 

англійською та німецькою мовами відповідного або спорідненого 
профілю. 

Офіційний веб-сайт університету та юридичного факультету, на яких 

розміщена основна інформація про діяльність навчального закладу 

(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітні програми,  

видавнича, атестаційна діяльність,  правила прийому),  інформація про 

структурні підрозділи,  їх склад, перелік навчальних обов’язкових 

дисциплін та дисциплін за вибором здобувача, наукова, міжнародна 

діяльність, контактна інформація. 

Електронний ресурс закладу освіти, який містить навчально-методичні 

матеріали з навчальних дисциплін навчального плану – 100%. 
Наявність навчально-методичного забезпечення: 

Навчальний план спеціальності 081 Право. 

Робоча програма з кожної навчальної дисципліни навчального плану, в 

тому числі опис навчальної дисципліни, результати навчання, 



тематичний план навчальної дисципліни, теми практичних занять, 

завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи 

контролю, система оцінювання, рекомендована література (основна, 

допоміжна), інтернет ресурси. 

Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану, в тому числі навчальний контент 

(конспект, або розширений план лекцій), плани практичних занять, 

самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та 

підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів, завдання для 

комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни. 

Практична підготовка здійснюється на підставі робочої програми 

практики. 

Навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни навчального плану, 

в тому числі підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій згідно з 

переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на 

п’ять осіб фактичного контингенту здобувачів або їх наявність в 
електронній формі для необмеженої кількості користувачів – 100%. 

Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність  

Запорізький національний університет, Університет державної 

фіскальної служби, Львівський університет бізнесу і права 

Міжнародна кредитна 

мобільність  

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів 

укладених між ЧНУ ім. Ю.Федьковича та навчальними закладами країн-

партнерів.  

Голандська бізнес академія (Бреда, Нідерланди), Університет Сан 

Антоніо (Мурсія, Іспанія), Бізнес школа університету Туріба (Рига, 

латвія), Хазарський університет (Баку, Азербайджан), Ганджа державний 

університет (Ганджа, Азербайджан), Іліа державний університет (Тбілісі, 

Грузія), Державний університет ім.. Ш.Рутсавелі (Батумі, Грузія), 

Консалтингова компанія HULTGREN (Берлін, Німеччина). 

 

Договір про співпрацю між ЧНУ і Щецинським університетом, 

(м.Щецин, Польща), Жешувським університетом (м. Жешув, Польща), 

Університетом прикладних наук, технологій, бізнесу та дизайну 

(м.Вісмар, Німеччина); Меморандум про взаєморозуміння між кафедрою 

процесуального права юридичного факультету та Німецько-українським 

об’єднанням юристів, Університетом Весбан, (м.Весбан,Німечиина). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти  
Згідно міжнародних договорів про співпрацю 

10 - Додаткові вимоги до організації освітнього процесу для освітніх програм з підготовки 

фахівців для професій, для яких запроваджене додаткове регулювання 

 Заочна форма здобуття вищої освіти для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право забезпечується в обсязі не 

менше ніж 1/6 годин аудиторного (контактного) навантаження з 

навчальних дисциплін від запланованих кредитів (ЄКТС). 

 

  



Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

 

  

Код н/д  
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни,  практики)  

Кількість  

кредитів  

Форма  

підсумкового  

контролю  

1  
2  

3  4  

Обов’язкові компоненти ОП  

Цикл загальної підготовки 

ЗПО 1.  Актуальні питання історії та культури 

України 
3,0 

Екзамен 

ЗПО 2.  Історія європейського права 
5,0 

Екзамен 

ЗПО 3.  Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3,0 

Екзамен 

ЗПО 4.  Іноземні мова (за професійним 

спрямуванням) 
12,5 

Екзамен 

ЗПО 5.  Філософія 4,0 Екзамен 

ЗПО 6. Філософія права 3,0 Екзамен 

Всього 30,5 

 

Цикл професійної підготовки 

ППО 1.  Права людини 7,5 Екзамен 

ППО 2.  Теорія права 5,0 Екзамен 

ППО 3.  Конституційне право 10,0 Екзамен 

ППО 4.  Адміністративне право 9,5 Екзамен 

ППО 5.  Цивільне право 17,0 Екзамен 

ППО 6.  Адміністративне судочинство 6,0 Екзамен 

ППО 7.  Екологічне та земельне право 4,0 Екзамен 

ППО 8.  Кримінальне право 16,5 Екзамен 

ППО 9.  Цивільне процесуальне право 8,0 Екзамен 



ППО 10.  Право ЄС 6,0 Екзамен 

ППО 11.  Кримінальне процесуальне право 6,0 Екзамен 

ППО 12.  Фінансове право 5,0 Екзамен 

ППО 13.  Трудове право 5,0 Екзамен 

ППО 14.  Міжнародне приватне право 5,0 Екзамен 

ППО 15.  Правничі дослідження, аналіз та виклад 

результатів 
4,5 

Екзамен 

ППО 16.  Право соціального захисту 4,0 Екзамен 

ППО 17.  Практичне право 3,0 Залік 

ППО 18.  Міжнародне право 5,0 Екзамен 

ППО 19.  Міжнародний захист прав людини 4,0 Екзамен 

ППО 20 Правнича аргументація  3,5 Екзамен 

Всього: 149,5 

 

ППО 21. Навчальна практика 

  

( в юридичних особах публічного та 

приватного права, які здійснюють 

діяльність з правозастосування, зокрема, 

на базі юридичних служб органів 

місцевого самоврядування, органів 

законодавчої та виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, а також у 

судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті, 

юридичних клініках закладів вищої 

освіти) 

 

 

  

15,0 

Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180  



Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

 

 

Вибіркові компоненти  ОП  

Із запропонованих дисциплін вибіркової компоненти здобувач повинен обрати  

2  навчальна дисципліна в 2 семестрі (6,0 кредитів) 

2  навчальні дисципліни в 3 семестрі (6,0 кредитів) 

2  навчальні дисципліни в 4 семестрі(6,0 кредитів) 

3 навчальні дисципліни в 5 семестрі (9,0 кредитів) 

3 навчальні дисципліни в 6 семестрі (9,0 кредитів) 

4 навчальні дисципліни в 7 семестрі (12,0 кредитів) 

4 навчальні дисципліни в 8 семестрі (12,0 кредитів) 

За період навчання  здобувач повинен набрати 60 кредитів. 

Дисципліни вибору здобувача  

Цикл загальної підготовки 

Введені рішеннями Вченої ради Університету  (здобувач обирає  3 кредити ЄКТС) 

ЗПВ 1 Фізичне виховання (за 

видами спорту) 

3,0 Залік 

Введені рішенням Науково-методичної ради Університету    

(здобувач обирає  3 кредити ЄКТС) 

ЗПВ 2 Релігієзнавство 3,0 Залік 

ЗПВ 3 Фізичне виховання ІІ 3,0 Залік 

ЗПВ 4 Громадське здоров’я та 

медицина порятунку 

3,0 Залік 

ЗПВ 5 Іноземна мова (за 

професійним спрямування) 

3,0 Залік 

ЗПВ 6 Демократія: від теорії до 

практики 

3,0 Залік 

ЗПВ 7 Професійна іноземна мова 3,0 Залік 

ЗПВ 8 Вибіркова дисципліна із 

загально університетського 
переліку 

3,0 Залік 

ЗПВ 9 Військова підготовка (за 

межами освітньої програми) 

29,0 Екзамен 

Всього  за циклом загальної підготовки 6,0 
 

  



Цикл професійної підготовки 

ППВ 1 Юридична логіка 3,0 Залік 

ППВ2 Новітні  права людини 3,0 Залік 

ППВ3 Аналітичне мислення та 

аргументація  

3,0 Залік 

ППВ 4 Право на свободу та особисту 

недоторканість  

3,0 Залік 

ППВ5 Конституційний захист прав 

людини 

3,0 Залік 

ППВ6 Юридична психологія  3,0 Залік 

ППВ 7 Критичне мислення  3,0 
 

ППВ8 Health care as a human right 

(Право людини на охорону 

здоров’я)  

3,0 Залік 

ППВ9 Вступ до медіації  3,0 Залік 

ППВ 10 Аграрне право  3,0 Залік 

ППВ11 Призначення  покарання 3,0 Залік 

ППВ12  Кримінологія  3,0 Залік 

ППВ 13 Досудовий процес (практикум) 3,0 Залік 

ППВ14 Конституційне судочинство  3,0 Залік 

ППВ15 Сімейне право  3,0 Залік 

ППВ 16 Житлове право  3,0 Залік 

ППВ 17 Корпоративне право 3,0 Залік 

ППВ 18 Договори в сфері нерухомості 3,0 Залік 

ППВ 19 Адміністративна юрисдикція 

загальних судів 

3,0 Залік 

ППВ 20 Судові експертизи 3,0 Залік 

ППВ 21 Криміналістичні методи 

дослідження: практикум 

3,0 Залік 

ППВ 22 Судова медицина  3,0 Залік 

ППВ 23 Транснаціональна злочинність  3,0 Залік 



ППВ 24 Кваліфікація кримінальних 

правопорушень 

3,0 Залік 

ППВ 25 Адвокатська практика  3,0 Залік 

ППВ 26 Господарський процес  3,0 Залік 

ППВ 27 Застосування поліграфа 

(детектора брехні) у діяльності 

правника : український та 

закордонний досвід 

3,0 Залік 

ППВ28 Міжнародне трудове право 3,0 Залік 

ППВ 29  Органи міжнародного 

правосуддя  

3,0 Залік 

ППВ 30 Актуальні питання 

євроінтеграції України  

3,0 Залік 

ППВ 31 Право національних меншин у 

міжнародному праві 

3,0 Залік 

ППВ 32 Право ЄС  у сфері юстиції та 

внутрішніх органів  

3,0 Залік 

ППВ 33 Міжнародно-правовий захист 

жертв війни 

3,0 Залік 

ППВ34 Міжнародно-правове 

регулювання ведення збройних 

конфліктів 

3,0 Залік 

ППВ35 Нотаріальна юрисдикція  3,0 Залік 

ППВ 36 Податкове та митне право  3,0 Залік 

ППВ 37 Спадкове право  3,0 Залік 

ППВ 38 Договірні відносини в сфері 

надання послуг 

3,0 Залік 

Всього  за циклом професійної підготовки 54  

Загальний обсяг вибіркових компонент 60,0  

Загальний обсяг компонент 240  

 

Здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та 

вибіркових компонентів освітніх програм інших спеціальностей того самого освітнього рівня.  

 

 

  
  



 

 

 

 

 

Практична підготовка 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Вид діяльності  

Навчальна практика 

Кількість тижнів Кількість 

кредитів 

1 2 курс  3  4,5 

2 3 курс  4  5,0  

3 4 курс 4 5,5 

 

 

  



Структурно-логічна схема освітньої програми Право 

 

  

Назва дисципліни 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

15 15 15 15 15 15 15 15 

Цикл загальної підготовки 

 

        

Обов`язкові навчальні дисципліни          

Актуальні питання історії та культури 

України 

3        

Історія європейського права 4        

Українська мова  

(за професійним спрямуванням) 

2        

Іноземні мова  

(за професійним спрямуванням) 

4 4 3 3     

Філософія  2       

Філософія права   3      

Дисципліни вільного вибору студентів         

Фізичне виховання І 2        

Релігієзнавство  2       

Фізичне виховання ІІ  
 

2 2     

Громадське здоров’я та медицина порятунку  
 

 2     

Іноземна мова (за професійним спрямування)  
 

   3   

Демократія: від теорії до практики  
 

    2  

Професійна іноземна мова  
 

     3 

Вибіркова дисципліна із загально 

університетського переліку 

  
 

    2 

Військова підготовка (за межами освітньої 

програми) 

  
 

 * * * * 

Цикл професійної підготовки         

Обов’язкові навчальні дисципліни         

Права людини 8        

Теорія права 6        

Конституційне право  10       

Адміністративне право  10       

Цивільне право   9 10     

Адміністративне судочинство   6      

Екологічне та земельне право   4      

Кримінальне право    9 9    

Цивільне процесуальне право     8    

Право ЄС     
 

 6  

Кримінальне процесуальне право      8   

Фінансове право      6   

Трудове право       5   

Міжнародне приватне право       6  

Правничі дослідження, аналіз та виклад 

результатів 

    5  
 

 

Право соціального захисту       4  

Практичне право       2  

Міжнародне право        5 

Міжнародний захист прав людини        4 

Правнича аргументація      
 

 4 

Навчальна практика    *  *  * 



  

Дисципліни вільного вибору здобувача         

Юридична логіка  
 

      

Новітні  права людини  
 

      

Аналітичне мислення та аргументація   
 

      

Право на свободу та особисту недоторканість   
 

      

Конституційний захист прав людини  
 

      

Юридична психологія   
 

      

Критичне мислення   
 

      

Health care as a human right (Право людини на 

охорону здоров’я)  

 
 

      

Вступ до медіації   
 

      

Аграрне право   
 

      

Призначення  покарання  
 

      

 Кримінологія   
 

      

Досудовий процес (практикум)  
 

      

Конституційне судочинство   
 

      

Сімейне право   
 

      

Житлове право   
 

      

Корпоративне право  
 

      

Договори в сфері нерухомості  
 

      

Адміністративна юрисдикція загальних судів  
 

      

Судові експертизи  
 

      

Криміналістичні методи дослідження: 

практикум 

 
 

      

Судова медицина   
 

      

Транснаціональна злочинність   
 

      

Кваліфікація кримінальних правопорушень  
 

      

Адвокатська практика    
 

     

Господарський процес    
 

     

Застосування поліграфа (детектора брехні) у 

діяльності правника : український та 

закордонний досвід 

  
 

     

Міжнародне трудове право   
 

     

 Органи міжнародного правосуддя    
 

     

Актуальні питання євроінтеграції України    
 

     

Право національних меншин у міжнародному 

праві 

  
 

     

Право ЄС  у сфері юстиції та внутрішніх 

органів  

  
 

     

Міжнародно-правовий захист жертв війни   
 

     

Міжнародно-правове регулювання ведення 

збройних конфліктів 

   
 

    

Нотаріальна юрисдикція     
 

    

Податкове та митне право          

Спадкове право          

Договірні відносини в сфері надання послуг         



Атестаційний екзамен  передбачає оцінювання досягнення результатів навчання, 

визначених освітньою програмою. Атестація випускників освітньої програми Право, спеціальності 

081 Право проводиться у формі комп’ютерного тестування за принципами ЗНО з наступних 

дисциплін: Конституційне право; Адміністративне право та адміністративне судочинство;  

Цивільне право; Цивільне процесуальне право; Кримінальне право; Кримінальне процесуальне 

право; Міжнародне публічне право, Міжнародний захист прав людини та завершується видачою 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра спеціальності 081 

Право, галузі знань 08 Право.  

Атестація випускників освітньої програми Право передбачає оцінювання досягнення 

результатів навчання, визначених ОП. 

 

 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 



  

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

(загальні компетентності) 
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ЗК 1  +   + +    

 

          +     +  

ЗК 2  +   + +   + + + + + + + + + + + +  + + + + + + 

ЗК 3  + +   + + +                    

ЗК 4   +                  +     +  

ЗК 5    +                        

ЗК 6   + +        +   +  +    +  +   + + 

ЗК 7   +                    +   + + 

ЗК 8     +                +  +   +  

ЗК 9                   +    +    + 

ЗК 10  +   + + +                  +   

ЗК 11       +  +       +         +  + 

ЗК 12  +    + +            +   +      

ЗК 13 +       +                   + 

ЗК 14 + +    + +                +  +   

ЗК 15             +               

ЗК 16                       +   + + 

ЗК 17                       +    + 

ЗК 18                +    + +   + +   

ЗК 19          +  +   +  +           

ЗК 20                   +         

  



  

 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей освітньої програми 

Фахові (спеціальні) компетентності 
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ФК 1  +    +  +               +     

ФК 2  +    +  +       +            + 

ФК 3 + +    + +                  +  + 

ФК 4    +            +    +    + +  + 

ФК 5                    +    +    

ФК 6        +        +            

ФК 7         + + + +  + +  +  +   +     + 

ФК 8        +        +    +    + +   
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ФК 10           + + +  +        +    + 

ФК 11                     +     + + 
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ФК 13  +    +  +                   + 

ФК 14     +    + +             +    + 

ФК 15   + +     + + + +  +     +   +     + 

ФК 16 +    +       + + + +  + + +  + + +     

ФК 17 + +    + + +                    

ФК 18      +  +                    

ФК 19  +    +  +                    

ФК 20           + +   +  +  +         

ФК 21                     +  +   + + 

 

 

  



  

 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) відповідними компонентами  освітньої програми 
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РН1  +   + +               +     + + 

РН2 +      +         +    +    + +   

РН3 +  +  +       +   +  +    +      + 

РН4 +  +             +            

РН5 +  +                  +     +  

РН6  +   + +               +  +   + + 

РН7   +                    +    + 

РН8 +                   +    +    

РН9                     +      + 

РН10   + +                 +       

РН11   +         +   +  +          + 

РН12  + +   +   +   +   +  +          + 

РН13         + + + + + + +  + + +   +     + 

РН14             +     +         + 

РН15    +        + + + +  + +         + 

РН16           +                + 

РН 17         + +         +    +    + 

РН 18  +    + + +                   + 

РН 19        +                   + 

РН 20  +    +               +  +   + + 

РН 21       +   + + +   +  +  +   + +  +  + 

РН 22                       +    + 

РН 23            +  + + + +   +    + + +  

 

 

 


