
Додаток 1. 

Голові комісії з навчально-методичної роботи Вченої ради  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Ользі МАРТИНЮК 

гаранта ОПП «Медіація» спеціальності 081 Право 

Руслани ГАВРИЛЮК 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ОПП 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньо-професійної програми «Медіація» спеціальності 081 «Право»  

галузі знань 08 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Частина ОПП, 

яка 

оновлюється 

Чинна редакція 

ОПП 2020 р. 

Пропозиція змін  

Зміни до ОП 

2020 р. 

Проект 2021 

зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції 

Титульна сторінка 

ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 

Право 

Освітньо-професійна 

програма Медіація 

підготовки здобувачів 

другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за 

спеціальністю 081 Право 

галузі знань 08 Право 

Освітньо-професійна 

програма Медіація 

підготовки здобувачів 

другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за 

спеціальністю 081 Право 

галузі знань 08 Право  

ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право 

галузі знань 08 Право 

реалізується у межах 

виконання Чернівецьким 

національним 

університетом імені 

Юрія Федьковича 

грантового проєкту 

«Медіація: навчання і 

трансформація 

суспільства» Програми 

ЄС «Erasmus+» 

КА2:CBHE 

Виконавче агентство Європейської 

комісії з питань освіти 

аудіовізуальних засобів і культури 

EACEA та Національний офіс 

ERASMUS в Україні 

На титульній сторінці оновленої ОПП 

«Медіація» зазначено, що ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право 

реалізується у межах виконання Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія 

Федьковича грантового проєкту «Медіація: 

навчання і трансформація суспільства» 

Програми ЄС «Erasmus+» КА2:CBHE 



Розділ 2 «Мета 

освітньої 

програми» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право  

Метою   освітньо - 

професійної  програми  є  

формування  у  здобувачів  

вищої  юридичної  

освіти   високого  рівня  

прикладних  практичних  

навичок  та  умінь  

вирішувати  

традиційно  та  за  

допомогою  

альтернативних  методів  

конфлікти,  їх  здатності  

розв’язувати  будь - які  

задачі  та  проблеми  

правозастосування  та/або  

у  процесі  

навчання,  що  передбачає  

проведення  досліджень  

та/або  здійснення  

інновацій  і  

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог.    

Метою ОПП «Медіація» є 

формування у здобувачів 

вищої юридичної освіти 

другого (магістерського) 

рівня фундаментальної 

світоглядної підготовки, 

достатніх теоретичних, 

фахових знань, 

ґрунтовних практичних 

навичок та умінь 

вирішувати традиційно 

та за допомогою 

альтернативних методів, 

передусім медіації, 

спори, їх здатності 

розв’язувати будь-які 

задачі правозастосування 

та/або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій і 

характеризується 

невизначеністю умов та 

вимог. 

Проектна група ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право  

Пропонується змінити редакцію першого 

речення формулювання мети освітньої-

професійної програми 

Підрозділ 

Інструменти та 

обладнання  

Розділу 3 

«Характеристика 

освітньої 

програми» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

Інструменти  та  

обладнання:   сучасне  

інформаційно - 

комунікаційне  

обладнання,  інформаційні  

ресурси  та  

програмні  продукти,  що  

застосовуються  в  

діяльності  у  

сфері  права  та/або  у  

процесі  навчання,  що  

передбачає проведення  

досліджень  та/або  

здійснення  інновацій,  а  

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право  

Об’єкти вивчення: право 

та медіація як соціальні 

явища та особливості їх 

застосування, що 

ґрунтуються на правових 

цінностях та принципах, в 

основу яких покладені 

людська гідність та 

верховенство права 

Цілі навчання: набуття 

здатності розв’язувати 

складні задачі та проблеми 

у сфері правотворчості і 

Каланча Інга Георгіївна – 

прокурор окружної прокуратури 

Чернівецької області; 

Колотило Марія – студентка 3 

курсу, голова профспілки студентів 

факультету. 

Петровська Віра – студентка 4 

курсу, президент Чернівецького 

осередку міжнародної студентської 

організації ELSA 

  

Пропонується внести в освітньо-професійну 

програму «Медіація» зазначені зміни 



також у діяльності у сфері 

медіації. 

правозастосування та/або у 

процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

Теоретичний зміст 

предметної області: 

правові доктрини, цінності 

та принципи, на яких 

базується творення права, 

його тлумачення та 

особливості застосування; 

медіація як цінність, її 

техніки і технології. 

Методи, методики та 

технології: 

загальнонаукові і 

спеціальні методи пізнання 

правових явищ та 

феномену медіації; 

методики з правової 

оцінки поведінки чи 

діяльності індивідів і 

соціальних груп, 

ідентифікації правової 

проблеми та її вирішення 

на основі принципів права; 

цифрові технології, методи 

оцінювання та аналізу 

інформації, методи 

доведення. 

Інструменти та 

обладнання: сучасне 

інформаційно-

комунікаційне обладнання, 

інформаційні ресурси та 

спеціальне програмне 



забезпечення, що 

застосовуються в 

діяльності у сфері права, а 

також у діяльності у сфері 

медіації: 

1. Сайт Європейського 

суду з прав людини: 

https://www.echr.coe.int/Pag

es/home.aspx?p=applicants/u

kr&c 

2. Сайт Венеціанської 

комісії: 

https://www.venice.coe.int/w

ebforms/events/ 

3. Сайт Конституційного 

Суду України: 

http://www.ccu.gov.ua/ 

4. Сайт Верховного Суду 

України: 

https://supreme.court.gov.ua/

supreme/ 

5. Сайт Верховної Ради 

України: https://rada.gov.ua/ 

6. Сайт Міністерства 

юстиції України: 

https://minjust.gov.ua/ 

7. Ресурс, що містить 

статті з медіації та 

матеріали методичного 

спрямування: 

https://www.mediate.com/  

8. Безкоштовний ресурс, 

що містить оновлену 

інформацію про медіацію 

в усьому світі: 

http://mediationworld.net/  

9. Сайт британського 

центру медіації (графство 

Стаффордшир): 



http://www.themediationcent

re.co.uk/  

10. Сайт Міжнародного 

інституту медіації, 

неприбуткової організації, 

діяльність якої спрямована 

на підвищення прозорості 

та високих стандартів 

компетентності у практиці 

медіації в усіх галузях та в 

усьому світі: 

http://www.imimediation.org

/  

11. Сайт Українського 

центру медіації при Києво-

Могилянській Бізнес 

Школі: 

http://ukrmediation.com.ua/u

a/  

http://namu.com.ua/ua/  – 

портал Національної 

асоціації медіаторів 

України. 

12. Сайт Львівського 

центру медіації: 

http://mediation.lviv.ua  

13. Медіаційний канал – 

новини та ідеї про 

медіацію, переговори, 

вирішення спорів з точки 

зору права, культури та 

соціальних наук: 

https://mediationchannel.co

m/    

14. Сайт Програми з 

переговорів, розробленої у 

співпраці між 

Гарвардським 

університетом, 

Массачусетським 

https://mediationchannel.com/
https://mediationchannel.com/


інститутом технологій та 

Університетом Тафта, що 

містить інформацію, 

присвячену 

міждисциплінарним 

дослідженням в галузі 

переговорів та вирішення 

спорів, а також платформу 

для обговорення ідей та 

дискусій: 

https://www.pon.harvard.edu

/  

15. Сайт Центру з 

ефективного вирішення 

спорів та управління 

конфліктами (Велика 

Британія), одного із 

світових лідерів із надання 

послуг медіації, інших 

альтернативних способів 

вирішення спорів, а також 

підготовки професійних 

медіаторів: 

https://www.cedr.com/  

Підрозділ 

«Орієнтація 

освітньої 

програми»  

Розділу 3 

«Характеристика 

освітньої 

програми» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

Освітньо - професійна   

програма   

Практична складова є 

ключовою при вивченні 

правових  

процесів і явищ.   

Освітньо - професійна   

програма   

 

Проектна група ОПП 

«Медіація» спеціальності 081 Право 

Пропонується змінити редакцію цього 

підрозділу освітньої-професійної програми 

https://www.pon.harvard.edu/
https://www.pon.harvard.edu/


Підрозділ 

«Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації» 

Розділу 3 

«Характеристика 

освітньої 

програми» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

Вироблення  практичних  

умінь  і  навичок  

вирішувати  

складні,  комплексні  

правові  проблеми   та  

проблеми  

медіації   за невизначених 

умов у стислі строки.   

Вироблення в осіб, що 

навчаються за ОПП, 

здатностей застосовувати 

право і медіацію при 

розв’язуванні складних, 

комплексних правових 

проблем та спорів за 

невизначених умов у 

стислі строки. 

Проектна група ОПП 

«Медіація» спеціальності 081 Право 

Пропонується змінити редакцію цього 

підрозділу освітньої-професійної програми 

Підрозділ 

«Особливості 

програми»  

Розділу 3 

«Характеристика 

освітньої 

програми» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

Навчання у середніх та 

малих групах; 

застосування кейс - 

методів і виконання 

індивідуальних 

навчальних задач.   

1. Освітня програма 

базується на відродженні 

та розвитку в нових 

історичних умовах 

новаторських традицій 

праворозуміння та 

навчання праву, 

вироблених на межі ХІХ-

ХХ століть корифеями 

світової правничої думки 

– тодішніми викладачами 

Чернівецької правничої 

школи Євгеном Ерліхом, 

Гансом Гросом та 

Йозефом Шумпетером.  

2. Програма створена та 

реалізується в межах 

виконання грантового 

проекту «Медіація: 

навчання та 

трансформація 

суспільства» Програми 

ЄС «ERASMUS+»КА2: 

СВНЕ. 

Олена Назарчук та Інна Назарчук, 

Валерія Лук’ян, Анастасія 

Волошина - студентки 5-го курсу 

магістратури 

ОПП «Медіація»; 

 

Бойко Андрій Михайлович – 

рецензент програми 

Пропонується змінити редакцію цього 

підрозділу освітньої-професійної програми 



3. У програмі послідовно 

імплементовано 

європейські ціннісні 

підходи до змістового 

наповнення та 

методичного 

забезпечення ОП, 

зокрема, досвід 

підготовки магістрів-

медіаторів 

Нідерландською бізнес-

академією (м.Бреда, 

Нідерланди), 

Університетом Туріба 

(м.Рига, Латвія) та 

Католицьким 

університетом Святого 

Антонія (м.Мурсія, 

Іспанія). 

4. Студентоцентризм 

програми. 

5. Компетентнісний 

підхід. 

6. Комплексність 

програми. 

7. Інтегративний підхід. 

8. Наступність програми. 

9. Практична 

спрямованість програми. 

10. Міжнародна 

академічна мобільність 

осіб, що навчаються за 

цією програмою.  

11. Національна кредитна 

мобільність студентів 

ОПП «Медіація». 

12. 

Мультифункціональність 

програмних результатів 

навчання, яка досягається 



внаслідок набуття 

слухачами ОПП: а) 

теоретичних знань із 

базових правничих 

навчальних модулів та 

спеціалізованих 

навчальних модулів з 

медіації, інших 

альтернативних 

інструментів вирішення 

спорів; б) практичних 

навичок тлумачення і 

застосування права та 

інструментів 

альтернативного 

вирішення спорів; в) 

навичок критичного та 

аналітичного мислення, 

правничої аргументації; 

г) умінь комунікувати із 

найрізноманітнішими 

суб’єктами суспільних 

відносин, налагоджувати 

діалог суб’єктів з 

різними, в тім числі 

протилежними, 

потребами та інтересами, 

замирювати у 

цивілізований спосіб 

різні соціальні групи та 

окремих суб’єктів права; 

д) набуття студентами 

впродовж усього періоду 

навчання за ОПП 

соціальних навичок (soft 

skills) у великому обсязі 

та на професійних 

засадах. 

Розділ 5 

«Навчання, 

Викладання та оцінювання Навчання, викладання та 

оцінювання 

Проектна група ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право 

Пропонується уточнити назву цього розділу 

освітньої-професійної програми 



викладання та 

оцінювання» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

Підрозділ 

«Навчання і 

викладання за 

ОП» 

Розділу 5 

«Навчання, 

викладання та 

оцінювання» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

Базується  на  активному  

навчанні  практичного  

спрямування  під  час    

лекцій,  практичних  

занять,  

самостійної  навчальної  і  

дослідницької  роботи,  

вирішення    кейсів,  

проходження  виробничої  

практики,  

індивідуального підходу 

до кожного студента .  

Форма навчання за 

програмою: денна, заочна.   

Побудоване на 

компетентнісному і 

студентоцентричному 

підходах, принципах 

академічної свободи і 

академічної 

доброчесності. Базується 

на інтерактивному 

навчанні практичного 

спрямування у формах 

лекцій, практичних 

занять, самостійної 

роботи студентів, 

вирішення кейсів, 

проходження виробничої 

практики, 

індивідуального підходу 

до кожного студента. 

Усім учасникам 

освітнього процесу 

своєчасно надається 

доступна і зрозуміла 

інформація щодо цілей, 

змісту, програмних 

результатів навчання. 

Навчання та викладання 

пов’язані з 

інтернаціоналізацією 

діяльності Університету. 

Форма навчання за ОП: 

денна, заочна.   

Проектна група ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право 

Пропонується змінити редакцію цього 

підрозділу освітньої-професійної програми 



Підрозділ 

«Оцінювання» 

Розділу 5 

«Навчання, 

викладання та 

оцінювання» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

Накопичувальна бально - 

рейтингова система.   

Поточний, модульний, 

підсумковий контроль.   

Застосовується 

накопичувальна бально-

рейтингова система 

оцінювання. Порядок та 

критерії оцінювання 

оприлюднюються у 

межах окремих освітніх 

компонентів (у формі 

силабуса або в іншій 

подібний спосіб). Наявні 

чіткі та зрозумілі 

правила проведення 

контрольних заходів, що 

є доступними для усіх 

учасників освітнього 

процесу, які 

забезпечують 

об’єктивність 

екзаменаторів, 

охоплюють процедури 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, визначають 

порядок оскарження 

результатів контрольних 

заходів і їх повторного 

проходження. 

Застосовуються 

поточний, модульний та 

підсумковий види 

контролю. 

Проектна група ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право 

Пропонується змінити редакцію цього 

підрозділу освітньої-професійної програми 

Підрозділу 

«Інтегральна  

Компетентність»  

Розділу 6 

«Програмні 

компетентності» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

Здатність  розв’язувати  

складні  спеціалізовані  

задачі  та  

практичні  проблеми  у  

галузі  професійної  

діяльності  

юриста - медіатора  або  у  

процесі  навчання    праву  

за  

Здатність розв’язувати 

задачі дослідницького 

та/або інноваційного 

характеру у сфері права 

та медіації. 

Проектна група ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право 

Зміну внесено у відповідності із 

формулюванням інтегральної компетентності, 

що міститься у галузевому магістерському 

стандарті вищої освіти спеціальності 081 Право. 

При цьому виклад інтегральної компетентності 

доповнено словами «та медіації» 



«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

спеціалізацією  медіація,  

що  передбачає  

застосування  

різних  доктрин  права  і   

моделей  медіації,  її  

принципів  і  

процедур, класичних та 

інноваційних технік і 

технологій  

та  характеризується  

комплексністю  і  

невизначеністю  

умов.  

Підрозділу 

«Загальні  

компетентності 

(ЗК)»   Розділу 6 

«Програмні 

компетентності» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

ЗК1. Здатність до 

критичного осмислення  

суспільних та  

галузевих процесів та 

явищ.   

ЗК2.  Здатність  

застосовувати  знання  у  

практичних  

ситуаціях.   

ЗК3.  Здатність  

проведення  досліджень  

на  відповідному  

рівні.   

ЗК4.  Здатність  до  

пошуку,  оброблення  та  

аналізу  

інформації з різних 

джерел, в тому числі 

іноземних.   

ЗК5. Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації.    

ЗК6. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою.   

ЗК7. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність).   

ЗК1. Здатність  до  

абстрактного  мислення,  

аналізу  та синтезу. 

ЗК2. Здатність 

проводити дослідження 

на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК4. Здатність до 

адаптації та дії у новій 

ситуації. 

ЗК5. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою у професійній 

сфері як усно, так і 

письмово. 

ЗК6. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК7. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп 

Проектна група ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право 

Зміни внесено у відповідності із 

формулюванням загальних компетентностей, 

що містяться у галузевому магістерському 

стандарті вищої освіти спеціальності 081 Право. 

Крім того, проектною групою додатково 

включено до переліку загальних 

компетентностей ОПП «Медіація»:  

ЗК11. Здатність діяти відповідно до 

загальноприйнятих етичних правил та 

стандартів. 

ЗК12. Здатність цінувати та поважати 

різноманіття та полікультурність. 

ЗК13. Здатність до особистісної взаємодії, 

виконання професійних ролей автономно і у 

складі команди. 

ЗК14. Здатність завчасно виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 



ЗК8. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.   

ЗК9.  Здатність  

спілкуватися  з  

представниками  інших  

професійних  груп  різного  

рівня  (з  експертами  з  

інших  

галузей знань/видів 

економічної діяльності).   

ЗК10. Здатність працювати 

в міжнародному контексті.   

ЗК11. Здатність 

розробляти проекти та 

управляти ними   

ЗК  12.  Здатність  діяти  на  

основі  етичних  міркувань  

(мотивів) .  

ЗК  13.  Здатність  діяти  

соціально  відповідально  

та  

свідомо.   

ЗК  14 .  Здатність  

цінувати   та  поважати   

різноманіття  та  

полікультурність .  

ЗК 15   Здатність до 

особистісної взаємодії.   

ЗК 16   Здатність 

працювати автономно.   

ЗК  17  Здатність  

виявляти,  ставити  та  

вирішувати  

проблеми . 

різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК9. Здатність 

працювати в 

міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність 

розробляти проєкти та 

управляти ними. 

ЗК11. Здатність діяти 

відповідно до 

загальноприйнятих 

етичних правил та 

стандартів. 

ЗК12. Здатність цінувати 

та поважати різноманіття 

та полікультурність. 

ЗК13. Здатність до 

особистісної взаємодії, 

виконання професійних 

ролей автономно і у 

складі команди. 

ЗК14. Здатність завчасно 

виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

Підрозділу 

«Фахові  

компетентності 

(ФК)»   Розділу 6 

«Програмні 

компетентності» 

ФК1.  Концептуальне  і  

нормативне  розуміння  

сутності  

верховенства  права  як  

однієї  з  основоположних  

ФК1. Здатність  

застосовувати  принципи  

верховенства права  для  

розв’язання  складних  

задач  і  проблем,  у  тому 

Проектна група ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право 

Зміни внесено у відповідності із 

формулюванням фахових компетентностей, що 

містяться у галузевому магістерському 

стандарті вищої освіти спеціальності 081 Право. 

Крім того, проектною групою додатково 



Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право 

цінностей  демократичної  

держави.  Здатність  

застосовувати  принципи  

верховенства  права,  в  

тому  

числі, у ситуаціях правової 

невизначеності.    

ФК2. Розуміння правової 

системи  Європейського 

Союзу  

та співвідношення з нею 

правової системи України.   

ФК3.  Розуміння  впливу  

Конвенції  про  захист  

прав  

людини  та  

основоположних  свобод,  

а  також  практики  

Європейського суду з прав 

людини на розвиток 

правової  

системи та 

правозастосування в 

Україні.   

ФК4.  Розуміння  взаємодії  

міжнародного  права  та  

міжнародних  правових  

систем  і  правової  

системи  

України.   

ФК5.  Поглиблене  знання  

та  розуміння  методології  

тлумачення  та  

особливостей  

застосування  інститутів  

публічного і  приватного 

права та кримінальної 

юстиції.   ФК6.  Здатність  

обґрунтовувати   та  

мотивувати  правові  

числі у ситуаціях 

правової невизначеності. 

ФК2. Здатність 

аналізувати та оцінювати 

вплив правової системи 

Європейського Союзу на 

правову систему 

України. 

ФК3. Здатність 

аналізувати та оцінювати 

вплив Конвенції про 

захист прав людини та 

основоположних свобод, 

а також практики  

Європейського  суду  з  

прав  людини  на  

розвиток правової 

системи та 

правозастосування в 

Україні. 

ФК4. Здатність 

оцінювати взаємодію 

міжнародного права та  

міжнародних  правових  

систем  з  правовою  

системою України. 

ФК5. Здатність 

використовувати сучасні 

правові доктрини і 

принципи у 

правотворчості та в 

процесі застосовування 

інститутів   публічного   і   

приватного   права,   а   

також кримінальної 

юстиції. 

включено до переліку фахових компетентностей 

ОПП «Медіація»: 

ФК16. Здатність застосовувати європейські 

стандарти медіації у повсякденній практиці. 

ФК17. Здатність розрізняти особливості медіації 

у різних категоріях спорів та діяти у 

відповідності з цими особливостями. 

ФК18. Здатність застосовувати на практиці 

найефективніші техніки і технології медіації. 

ФК19. Здатність діяти відповідно до етичних 

стандартів медіатора. 



рішення, давати 

розгорнуту юридичну 

аргументацію .    

ФК7. Розуміння 

концептуальних засад 

реалізації судової  

влади та особливостей 

здійснення правосуддя в 

Україні.   

ФК8. Здатність 

застосовувати інструменти 

позасудового  

розгляду та вирішення 

правових спорів.   

ФК9. Здатність 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід  

в оцінці правових явищ   

та правозастосовній 

діяльності.   

ФК10.   Здатність  

ухвалювати  рішення  у  

ситуаціях,  що  

вимагають  системного,  

логічного  та  

функціонального  

тлумачення    норм  права,  

а  також  знання  практики  

їх  

застосування.   

ФК11.   Здатність  

критично  оцінювати  

ефективність  

представництва  і  захисту  

прав,  свобод  та  інтересів  

клієнтів ,  підвищувати  

рівень  своєї  професійної  

діяльності,  враховуючи  

визначення  напрямку  для  

ФК6. Здатність  

обґрунтовувати  та  

мотивувати  правові 

рішення, давати 

розгорнуту юридичну 

аргументацію. 

ФК7. Здатність   

застосовувати   знання   та   

розуміння основних  

засад  (принципів)  та  

процедур  судочинства  в 

Україні. 

ФК8. Здатність  

застосовувати  медіацію  

та  інші  правові 

інструменти   

альтернативного   

позасудового   розгляду   

та вирішення правових 

спорів. 

ФК9. Здатність 

застосовувати 

міждисциплінарний 

підхід в оцінці правових 

явищ та у 

правозастосовній 

діяльності. 

ФК10. Здатність 

ухвалювати рішення у 

ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та 

функціонального 

тлумачення норм права, а 

також розуміння 

особливостей практики їх 

застосування. 



підвищення  кваліфікації  

та  професійного  навчання  

впродовж життя.    

ФК12. Розуміння 

стандартів   професійної 

незалежності та  

відповідальності  правника  

і  здатність  утверджувати  

етичні стандарти 

правничої діяльності.     

ФК13.  Здатність  

доносити  до  фахівців  і  

нефахівців  у  

сфері права інформацію, 

ідеї,  зміст проблем та 

характер  

оптимальних рішень з 

належною аргументацією.    

ФК14.  Здатність  

самостійно  готувати  

проекти  актів  

правозастосування,  

враховуючи  вимоги  щодо  

їх  

законності, 

обґрунтованості та 

вмотивованості .   

ФК 15. Розуміння 

людської гідності і 

людських прав як  

фундаменту  і  ціннісних  

орієнтирів  правової  

системи  та  

методології 

правозастосування ,  

здатність дотримуватися  

їх у професійній діяльності   

ФК  16 .  Розуміння  права  

не  як  засобу  зовнішнього  

ФК11. Здатність 

критично оцінювати 

ефективність 

представництва і захисту 

прав, свобод та інтересів 

клієнтів. 

ФК12. Здатність  

розвивати  та 

утверджувати  етичні 

стандарти   правничої   

діяльності,   стандарти   

професійної 

незалежності та 

відповідальності 

правника. 

ФК13. Здатність 

доносити до фахівців і 

нефахівців у сферах 

права та медіації 

інформацію, ідеї, зміст 

проблем та характер 

оптимальних рішень з 

належною 

аргументацією. 

ФК14. Здатність 

самостійно готувати 

проекти нормативно-

правових актів, 

обґрунтовувати 

суспільну обумовленість 

їх прийняття, 

прогнозувати результати 

їх впливу на відповідні 

суспільні відносини. 

ФК15. Здатність 

самостійно готувати 

проекти актів 



примусу,  а  як  типу  

соціальної  комунікації  

учасників  

суспільних  відносин  та  

здатність  втілювати   це  

праворозуміння на 

практиці.   

ФК  17.  Розуміння  

медіації  як  цінності,  її  

правової  

природи  та  здатність  

дотримуватися  їх  у  

повсякденній  

професійній діяльності 

правника   

ФК  18 . Знання і 

розуміння правової 

природи медіації та  

здатність  діяти  у  

відповідності  з   нею  у  

процедурах  

медіації.   

ФК  19.  Здатність  

застосовувати  європейські  

стандарти  

медіації у повсякденній 

практиці.   

ФК  20.  Розуміння  

професійної  

відповідальності медіатора  

та  здатність  діяти  

відповідно  до  етичних  

стандартів медіатора.   

ФК  21.  Здатність  

розрізняти  особливості  

медіації  у  

різних категоріях спорів та 

діяти у відповідності з 

цими  

особливостями. 

правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо 

їх законності, 

обґрунтованості та 

вмотивованості. 

ФК16. Здатність 

застосовувати 

європейські стандарти 

медіації у повсякденній 

практиці. 

ФК17. Здатність 

розрізняти особливості 

медіації у різних 

категоріях спорів та діяти 

у відповідності з цими 

особливостями. 

ФК18. Здатність 

застосовувати на 

практиці найефективніші 

техніки і технології 

медіації. 

ФК19. Здатність діяти 

відповідно до етичних 

стандартів медіатора. 



Розділ 7   

«Програмні 

результати 

навчання   (ПРН)» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

спеціальності 081 

Право   

Соціально - 

гуманітарна  

ерудованість   

ПРН  1.  Оцінювати  

природу  та  характер  

суспільних процесів і 

явищ, і виявляти 

розуміння меж та 

механізмів їх правового 

регулювання.   

ПРН  2.   Оцінювати  

природу  і  характер  

конфліктів  у суспільстві  

та  виявляти  розуміння  

меж  їх  вирішення  за  

допомогою медіації.   

ПРН  3 .  Співвідносити  

сучасну  систему  

цивілізаційних цінностей  

з  правовими  цінностями,  

принципами  та 

професійними етичними 

стандартами.    

ПРН   4.  Демонструвати  

глибоке  розуміння  

сучасних цивілізаційних  

цінностей  людства  та  їх  

зв'язок  із цінностями 

права та медіації.   

ПРН  5.  Проводити  збір  

та  інтегрований  аналіз  

правової та  медіаційної  

практики   з  різних  

джерел,  включаючи  

цифрові, статистичні, 

тестові та інші, та 

перевіряти їх на  

достовірність,  

використовуючи  сучасні  

методи дослідження.   

ПРН1. Оцінювати 

природу та характер 

суспільних процесів та 

явищ і виявляти 

розуміння меж та 

механізмів їх правового 

регулювання. 

ПРН2. Співвідносити 

сучасну систему 

цивілізаційних цінностей 

з правовими цінностями, 

принципами та 

професійними етичними 

стандартами. 

ПРН3. Проводити збір, 

інтегрований аналіз та 

узагальнення матеріалів з 

різних джерел, 

включаючи наукову та 

професійну літературу, 

бази даних, цифрові, 

статистичні, тестові та 

інші, та перевіряти їх на 

достовірність, 

використовуючи сучасні 

методи дослідження. 

ПРН4. Здійснювати 

презентацію свого 

дослідження з правової 

теми чи з мети медіації, 

застосовуючи 

першоджерела та 

прийоми правової 

інтерпретації складних 

комплексних проблем, 

що постають з цього 

Проектна група ОПП «Медіація» 

спеціальності 081 Право 

ПРН22. Було запропоновано під час 

зустрічі проектної групи із 

представниками студентського 

самоврядування, зокрема Марією 

Колотило, студенткою 3 курсу, 

головою студентського профбюро 

факультету 

 

Зміни внесено у відповідності із 

формулюванням програмних результатів 

навчання, що містяться у галузевому 

магістерському стандарті вищої освіти 

спеціальності 081 Право. Крім того, проектною 

групою додатково включено до переліку 

програмних результатів навчання ОПП 

«Медіація»: 

ПРН18. Досконало володіти усіма базовими і 

спеціальними компетентностями медіатора. 

ПРН19. Показувати глибокі знання найбільш 

поширених моделей медіації, уміти обирати їх 

відповідно до конкретного спору та бути 

спроможним пояснити це аргументовано та 

переконливо. 

ПРН20. Визначати перспективи медіаційного 

способу вирішення спору на усіх стадіях його 

розвитку. 

ПРН21. Демонструвати базові навички з 

найбільш ефективних і поширених технік і 

технологій медіації. 

ПРН22.  Самостійно готувати проекти 

необхідних актів, пов’язаних з медіаційними 

переговорами та їх наслідками. 



Дослідницькі  

навички   

ПРН  6 .  Здійснювати  

презентацію  свого  

дослідження  з правової  

теми,   з  проблем   

медіації,   застосовуючи  

першоджерела  та  

прийоми  правової  

інтерпретації складних  

комплексних  проблем,  

що  постають  з  цього 

дослідження.   

Комунікація   

 ПРН  7 . Володіти 

правничими українською 

та іноземною  

мовами   (однією з 

офіційних мов Ради 

Європи).    

 ПРН  8.  Обґрунтовано  

формулювати  свою  

правову позицію,  вміти  

опонувати  та  наводити  

переконливі аргументи, 

уміти замирювати сторони 

конфлікту .  

ПРН  9 .  Дискутувати  зі  

складних  правових  

проблем  і робити  власний  

внесок  у  кінцеві  

висновки  такого  

обговорення.   

ПРН  10.  Володіти  

літературною  письмовою  

та  усною українською  та  

однією  з  іноземних  мов 

(англійською,французькою

,  німецькою  чи  

іспанською),  правильно  

дослідження, 

аргументувати висновки. 

ПРН5. Вільно 

спілкуватися правничою 

іноземною мовою 

(однією з офіційних мов 

Ради Європи) усно і 

письмово. 

ПРН6. Обґрунтовано 

формулювати свою 

правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати 

докази та наводити 

переконливі аргументи. 

ПРН7. Дискутувати зі 

складних правових 

проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти 

їх розв’язання. 

ПРН8. Оцінювати 

достовірність інформації 

та надійність джерел, 

ефективно 

опрацьовувати та 

використовувати 

інформацію для 

проведення наукових 

досліджень та практичної 

діяльності. 

ПРН9. Генерувати нові 

ідеї та використовувати 

сучасні технології у 

наданні правничих 

послуг. 

ПРН10. Аналізувати  

взаємодію  міжнародного  



вживаючи професійну 

термінологію.   

ПРН  11.  Бути  здатним  

обґрунтовано  

висловлювати власну  

позицію  іншій  особі  чи  

особам,  уміти 

опановувати ситуацію ,  

наводити переконливі 

аргументи.   

ПРН 12. Уміти слухати 

іншого та самому бути 

почутим іншими.   

ПРН  13.  Брати  

продуктивну  участь  в  

обговоренні складних 

фахових проблем у 

професійному середовищі 

і формувати  власний  

внесок  у  кінцеві  

результати  такого  

обговорення.   

ПРН  14.  Мати  розвинуті  

навички  із  застосування  

інтерактивних методик та 

методів комунікації.   

Професійна  

самоорганізація та  

використання  

інформаційних  

технологій   

ПРН  15.  Ефективно  

опрацьовувати  та  

використовувати  

інформацію,  отриману  з  

достовірних  джерел  для  

проведення  її  оцінки  та  

аналізу  з  метою  

наступного  практичного 

використання.    

права  та  міжнародно-

правових систем з 

правовою системою 

України на основі 

усвідомлення основних 

сучасних правових 

доктрин, цінностей та 

принципів 

функціонування права. 

ПРН11. Використовувати 

передові знання і 

методики у процесі 

правотворення та 

правозастосування 

інститутів публічного та 

приватного права і 

кримінальної юстиції. 

ПРН12. Проводити 

порівняльно-правовий 

аналіз окремих інститутів 

права різних правових 

систем, враховуючи 

взаємозв’язок правової 

системи України з 

правовими системами 

Ради Європи та 

Європейського Союзу. 

ПРН13. Аналізувати та 

оцінювати практику 

застосування окремих 

правових інститутів. 

ПРН14. Обґрунтовувати 

правову позицію на 

різних стадіях 

правозастосування. 

ПРН15. Мати практичні 

навички розв’язання 



ПРН  16.  Генерувати   нові 

ідеї та використовувати 

сучасні технології  у  

наданні  правничих  

послуг,  в  тім  числі  

послуг медіатора.   

Праворозуміння    

ПРН  1 7.  Знати   основні  

сучасні  правові  доктрини,  

цінності та принципи 

функціонування права у 

контексті  взаємодії  

міжнародного  права  та  

міжнародно - правових 

систем  з  правовою  

системою  України,  а  

також  цінності медіації.  

ПРН  1 8.  Розуміти  

методологію  тлумачення  

та особливості  

застосування  інститутів  

публічного  та  

приватного  права  і  

кримінальної  юстиції,  

технік  та технологій 

медіації.  

ПРН  1 9.  Проводити  

порівняльно - правовий  

аналіз окремих  інститутів  

права  різних  правових  

систем, враховуючи  

взаємозв’язок  правової  

системи  України  з 

правовою  системою  

Європейського  Союзу,  а  

також  різних моделей 

медіації .  

Розуміння природи  

предметної сфери  

права та природи  

проблем, пов’язаних з 

реалізацією 

процесуальних функцій 

суб’єктів 

правозастосування. 

ПРН16. Брати 

продуктивну участь у 

розробці проектів 

нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати 

суспільну обумовленість 

їх прийняття, 

прогнозувати результати 

їх впливу на відповідні 

суспільні відносини. 

ПРН17. Інтегрувати 

необхідні знання та 

розв’язувати складні 

задачі правозастосування 

у різних сферах 

професійної діяльності. 

ПРН18. Досконало 

володіти усіма базовими і 

спеціальними 

компетентностями 

медіатора. 

ПРН19. Показувати 

глибокі знання найбільш 

поширених моделей 

медіації, уміти обирати їх 

відповідно до 

конкретного спору та 

бути спроможним 

пояснити це 

аргументовано та 

переконливо. 



фаху медіатора   

ПРН  20.  Демонструвати  

знання  основних  

сучасних доктрин права та 

медіації та її основних 

моделей.   

ПРН  21 .  Могти  

аргументовано  розкрити  

сутність  права та медіації 

як соціальних явищ .  

ПРН  22.  Бути  

спроможним  аналізувати  

переваги  та недоліки 

медіації як 

альтернативного способу 

вирішення спорів.   

ПРН  23.  Демонструвати  

розуміння  методології  

тлумачення  та  

особливостей  

застосування  договірного  

методу вирішення 

міжнародних правових 

спорів.   

ПРН  24.  Проводити  

порівняльно - правовий  

аналіз інститутів  права  та  

медіації  у  зарубіжних  

країнах  та  в Україні.   

ПРН  25.    Уміти  

розпізнавати  нові  

тенденції  у  розвитку  

права та медіації .  

Правозастосування    

ПРН  26.  Узагальнювати 

практику застосування 

окремих  правових 

інститутів   та видів 

медіації .  

ПРН20. Визначати 

перспективи 

медіаційного способу 

вирішення спору на усіх 

стадіях його розвитку. 

ПРН21. Демонструвати 

базові навички з 

найбільш ефективних і 

поширених технік і 

технологій медіації. 

ПРН22. Самостійно 

готувати проекти 

необхідних актів, 

пов’язаних з 

медіаційними 

переговорами та їх 

наслідками. 



ПРН  27.  Обґрунтовувати  

правову  позицію  на  

різних стадіях 

правозастосування.    

ПРН  28.      

Демонструвати  вміння  

виконувати  окремі  

процесуальні функції  

суб’єктів 

правозастосування.   

ПРН   29.  Готувати  

проекти  нормативно - 

правових  актів,  

обґрунтовувати  суспільну  

обумовленість  їх  

прийняття, прогнозувати  

результати  їх  впливу  на  

відповідні суспільні 

відносини.  

ПРН  30 .  Самостійно  

готувати  проекти  актів  

правозастосування  у  

різних  сферах  

професійної  

діяльності.   

Застосування медіації   

ПРН  31.Досконало  

володіти  усіма  базовими  

спеціальними 

компетентностями 

медіатора.    

ПРН  32.    Показувати  

глибокі  знання  найбільш  

поширених моделей 

медіації, уміти обирати їх 

відповідно до конкретного 

конфлікту та бути 

спроможним пояснити  

це аргументовано та 

переконливо.   



ПРН  33.   Визначати   

перспективи  медіаційного  

способу вирішення 

конфлікту на різних 

стадіях його розвитку.   

ПРН  34.  Демонструвати  

базові  навички  з  

найбільш  ефективних і 

поширених технік і 

технологій медіації.   

ПРН  35.  Самостійно  

готувати  проекти  актів  за  

наслідками медіаційних 

переговорів.   

Підрозділ 

«Матеріально-

технічне 

забезпечення» 

Розділу 8 

«Ресурсне 

забезпечення 

реалізації 

програми» 

запропоновано 

доповнення 

 

- Обсяг фонду Наукової 

бібліотеки університету 

складає 2 729365 одиниць 

носіїв інформації, діють 

електронні бібліотеки 

кафедр та електронна 

бібліотека навчально-

наукової лабораторії 

медіації, переговорів та 

арбітражу (нараховує 

понад тисячу 

найменувань носіїв 

інформації). 

Нестеренко Л.Б. – асистент кафедри 

публічного права; 

Ангеліна Паламарчук, студентка 4 

курсу, лаборант Лабораторії 

медіації, переговорів та арбітражу 

кафедри публічного права 

Пропонується внести зазначене доповнення до 

цього підрозділу освітньої-професійної 

програми 

До підрозділу 

«Національна 

кредитна 

мобільність» 

Розділу 9 

«Академічна 

мобільність» 

Профілю освітньо-

професійної 

програми 

«Медіація» зі 

Не передбачено Відповідно до договорів 

про співпрацю між 

Чернівецьким 

національним 

університетом ім. Юрія 

Федьковича та іншими 

закладами вищої освіти 

України 

Вадим Гатеж, студент 5 курсу ОПП 

«Медіація» спеціальності 081 Право; 

Борис Смугільов, студент 3 курсу 

скороченої форми навчання; 

Марія Колотило, студентка 3 курсу, 

голова студентського профбюро 

факультету 

 

Пропонується внести зазначене доповнення до 

цього підрозділу освітньої-професійної 

програми 



спеціальності 081 

Право   

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Циклу загальної 

підготовки 

+ 

Структурно - 

логічна схема 

освітньо - 

професійної 

програми 

«Медіація» 

Інструменти 

альтернативного 

вирішення спорів 

(забезпечувалось 

українською мовою) 

Alternative Dispute 

Resolution Tools  

(Інструменти 

альтернативного 

вирішення спорів) 

 

Пропозицію внесено гарантом ОПП 

«Медіація» Гаврилюк Р.О. з метою 

забезпечення ЗК 5 та ПРН 5 

освітньо-професійної програми 

Пропонується внести зазначену зміну до цього 

компоненту освітньої-професійної програми. 
Відповідно до частини 3 ст. 48 Закону України 

«Про вищу освіту»: «Заклад вищої освіти має 

право прийняти рішення про викладання однієї, 

кількох або всіх дисциплін, виконання 

індивідуальних завдань та проведення 

контрольних заходів англійською мовою, за 

умови що усі здобувачі освіти, які вивчають 

відповідні дисципліни, володіють англійською 

мовою. У разі якщо є письмове звернення від 

одного чи більше студентів, заклад вищої освіти 

забезпечує переклад державною мовою».  

Дисципліни  

вибору студентів 

Циклу 

професійної 

підготовки 

+ 

Структурно - 

логічна схема 

освітньо - 

професійної 

програми 

«Медіація» 

ППВ 18   Фасилітація ППВ 18 Третейське 

судочинство 

Запропонував доктор юридичних 

наук, професор, суддя 

Господарського суду Чернівецької 

області 

  

Пропонується внести зазначену зміну до цього 

компоненту освітньої-професійної програми. 

 

Гарант ОПП, д.ю.н., доцент, завідувач  

кафедри публічного права                                                                                          Руслана ГАВРИЛЮК 

 

  



Додаток 2. 

Голові комісії з навчально-методичної роботи Вченої ради  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Ользі МАРТИНЮК 

заступниці декана з навчально-методичної роботи 

Оксани МЕЛЕНКО 

ІНФОРМАЦІЯ 

про гаранта та членів проєктної групи освітньої-професійної програми «Медіація» спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

№ 

п/

п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Найменування 

посади (для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про 

підвищення кваліфікації 

викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, дата 

видачі) 

Відповідність п.30 

ліцензійних вимог 

 

 

Публікації (за спеціальністю)  

      
 

 



 Гаврилюк 

Руслана 

Олександрівна 

завідувачка 

кафедри 

публічного 

права, доцентка 

кафедри 
публічного права 

юридичного 

факультету ЧНУ 

ім. 

Ю.Федьковича 

Чернівецький державний  

університет ім. Ю. 

Федьковича  

Диплом спеціаліста з 

відзнакою РН№11798899 

від 30.06.1999 р.  

Спеціальність : 
«Правознавство»; 

кваліфікація : «юрист» 

наук зі спеціальності: 

12.00.07 - адміністративне 

право і процес; фінансове 

право; інформаційне право  

ДД №004338  

Рішення Атестаційної колегії 

від 28 квітня 2015 року; 

Тема: «Природа податкового 

права: 

антропосоціокультурний 

підхід»; 

Атестат доцента  кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права   

Серія 02ДЦ, № 000429 

Рішення Атестаційної колегії 

від 24 грудня 2003 року. 

Протокол № 5/55-Д 

1) з 28 січня по 12 лютого 

2017 р. проходила 

наукове стажування в 

Університеті міста 

Вісмар (Німеччина) за 

Програмою професійної 

кваліфікації «Правова 

методологія та методика 

викладання в Німеччині 

для викладачів 

університету» обсягом 

108 годин.  

2) Впродовж двох тижнів 

з 9 по 23 вересня 2019 р. 

проходила стажування у 

вільнюському 

університеті (Литва) за 

Програмою професійної 

кваліфікації «Правова 

методологія та методи 

викладання у Литві для 

викладачів університету» 

обсягом 120 годин. 

3) Нідерландська бізнес 

академія м. Бреда 

(Нідерланди). Термін 

стажування: з "3" лютого 

2019 року по "10" лютого  

2019 року обсягом 85 

годин  

4) Університет TURIBA 

м. Рига (Латвія). Термін 

стажування: з "9" грудня 

2019 року по "14" грудня  

2019 року обсягом 85 

годин  

5) Католицький 

університет Сан Антоніо 

м. Мурсія (Іспанія). 

Термін стажування: з "13" 

січня 2020 року по "18" 

січня  2020 року обсягом 

80 годин Разом 9 кредитів 

ECTS (250 годин). 

За результатами 

стажування отримано 

.Гаврилюк 

Р.А.  Методологическая 

традиция доктрины 

естественного права: 

монография / Р. А. 

Гаврилюк. – Черновцы: 

Черновицкий нац. ун-т, 

2012. – 788 с. 

2.Гаврилюк Р. А. 

Антропосоциокультурный 

код налогового права: 

монография. Книга 1. 

Истоки налогового права / Р. 

А. Гаврилюк. – Черновцы: 

Черновицкий нац. ун-т, 

2014. – 452 с. 

3.Гаврилюк Р. А. 

Антропосоциокультурный 

код налогового права: 

монография. Книга 2. 

Константы налогового 

права / Р. А. Гаврилюк. – 

Черновцы: Черновицкий 

нац. ун-т, 2014. – 804 с. 

4.Гаврилюк Р. О. Природа 

податкового права: 

антропосоціокультурний 

підхід: монографія / Р. О. 

Гаврилюк. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2014. – 636 с. 

5.Гаврилюк Р. О. Дія норм 

податкового права в часі, 

просторі та за колом осіб: 

Монографія. / Р. О. 

Гаврилюк – Чернівці: Рута, 

2002. – 392 с. 

6.Havryluk R. System of 

Paradigm Constants of 

Financial Law of State as the 

Basis of its Philosophic-

Methodological Unity // 

Mrkyvka, Petr (ed.) System of 

Financial Law: System of 

Financial Law. General Part: 

Conference Proceedings. 1st 

.Гаврилюк Р.А.  Методологическая традиция 

доктрины естественного права: монография / Р. 

А. Гаврилюк. – Черновцы: Черновицкий нац. 

ун-т, 2012. – 788 с. 

2.Гаврилюк Р. А. Антропосоциокультурный код 

налогового права: монография. Книга 1. Истоки 

налогового права / Р. А. Гаврилюк. – Черновцы: 

Черновицкий нац. ун-т, 2014. – 452 с. 

3.Гаврилюк Р. А. Антропосоциокультурный код 

налогового права: монография. Книга 2. 

Константы налогового права / Р. А. Гаврилюк. – 

Черновцы: Черновицкий нац. ун-т, 2014. – 804 с. 

4.Гаврилюк Р. О. Природа податкового права: 

антропосоціокультурний підхід: монографія / Р. 

О. Гаврилюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-

т, 2014. – 636 с. 

5.Гаврилюк Р. О. Дія норм податкового права 

в часі, просторі та за колом осіб: Монографія. 

/ Р. О. Гаврилюк – Чернівці: Рута, 2002. – 392 с. 

6.Havryluk R. System of Paradigm Constants of 

Financial Law of State as the Basis of its 

Philosophic-Methodological Unity // Mrkyvka, 

Petr (ed.) System of Financial Law: System of 

Financial Law. General Part: Conference 

Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, 

Faculty of Law, 2015, pp. 130-143. 

7.Havrylyuk R.O. Origin of Tax Law: 

Anthroposociological Approach // European 

Applied Sciences. – 2012. – № 1. – рр. 560- 570. 

8.Havrylyuk R. Characteristics of Pre-State 

Redistributive (Tax) Right of Man // Studia 

Prawno-Ekonomiczne. – 2015. – T. XCIV. – s. 49-

60. 

9.Patsurkivskyy P., Havrylyuk R. Legal Regulation 

of Taxation in The Swiss Confederation // European 

Journal of Law and Public Administration. – 2018. 

– Volume 5, Issue 1. – pp.81-93 

10.Пацурківський П., Гаврилюк Р. Алгебра 

верховенства права, або буттєвий устрій 

людського світу / Р. Гаврилюк // Право України. 

– 2017. – № 3. – С. 112-125. 

https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70VW5VRHNCRjlpNXc/view
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диплом Міжнародної 

федерації магістрів-

медіаторів про успішне 

завершення  базового 

курсу із медіації із 

загальним навчальним 

навантаженням 250 годин 

(9 кредитів ЄКТС) на 

рівні «Міжнародний 

сертифікований 

медіатор» (16.01.2020 

року). 

Стажування 

здійснювалося в межах 

виконання пакету завдань 

№1 і пакету завдань №2 

грантового проекту 

№599010-EPP-1-2018-1-

NL-EPPKA2-CBHE-JP 

«Медіація: навчання та 

трансформація 

суспільства / MEDIATS» 

Програми ЄС 

ERASMUS+KA2: CBHE 

(Угода № 1018-349/001-

001). 

ed. Brno: Masaryk University, 

Faculty of Law, 2015, pp. 130-

143. 

7.Havrylyuk R.O. Origin of 

Tax Law: 

Anthroposociological 

Approach // European Applied 

Sciences. – 2012. – № 1. – рр. 

560- 570. 

8.Havrylyuk R. 

Characteristics of Pre-State 

Redistributive (Tax) Right of 

Man // Studia Prawno-

Ekonomiczne. – 2015. – T. 

XCIV. – s. 49-60. 

9.Patsurkivskyy P., Havrylyuk 

R. Legal Regulation of 

Taxation in The Swiss 

Confederation // European 

Journal of Law and Public 

Administration. – 2018. – 

Volume 5, Issue 1. – pp.81-93 

10.Пацурківський П., 

Гаврилюк Р. Алгебра 

верховенства права, або 

буттєвий устрій людського 

світу / Р. Гаврилюк // Право 

України. – 2017. – № 3. – С. 

112-125. 

11.Пацурківський П., 

Гаврилюк Р. Ціннісні 

виклики українській 

юридичній (правничій) 

освіті / Р. Гаврилюк // Право 

України. – 2017. – № 10. – С. 

38-55. 

12.Гаврилюк Р. Правова 

природа медіації як вислід 

буттєвих властивостей 

людини / Р. Гаврилюк // 

Право України. – 2018. – № 

3. – С. 128-143. 

13.Гаврилюк 

Р. Зумовленість правової 

11.Пацурківський П., Гаврилюк Р. Ціннісні 

виклики українській юридичній (правничій) 

освіті / Р. Гаврилюк // Право України. – 2017. – 

№ 10. – С. 38-55. 

12.Гаврилюк Р. Правова природа медіації як 

вислід буттєвих властивостей людини / Р. 

Гаврилюк // Право України. – 2018. – № 3. – С. 

128-143. 

13.Гаврилюк Р. Зумовленість правової природи 

медіації буттєвим устроєм людського світу / Р. 

Гаврилюк // Право України. – 2018. – № 5. – С. 

181-195. 

14.Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Людська 

гідність як основоположна конституційна 

цінність: загальноєвропейський та український 

контексти / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк 

// Публічне право. – 2018. – Спеціальний випуск. 

– С. 142 – 151. 

15. Пацурківський П.С., Гаврилюк 

Р.О. Людське право на медіацію // Право 

України. – 2020. – № 7. – С. 212-229. 

16.Пацурківський П.С., Гаврилюк 

Р.О. Українська доктрина захисту прав 

споживачів фінансових послуг: між Скіллою 

етатизму і Харибдою людиноцентризму.// 

Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. – 2020. – № 2. – 

С. 116-124. 

17.Ruslana HAVRYLYUK. LEGAL 

CHARACTERISTICS OF MEDIATION // 

European Journal of Law and Public Administration, 

2019, Volume 6, Issue 2, pp. 46-60 

https://doi.org/10.18662/eljpa/84  

18.Гаврилюк Р. А. Конституционно-правовые 

проблемы фискальной   децентрализации 

в Украине // Законодательство и 

правоприменение в контексте приоритетов 

социально-экономического развития : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 12–13 сент. 2019 г. / ИППК судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений 

юстиции БГУ ; редкол. : С. К. Лещенко (отв. ред.) 

[и др.]. ‒ Минск : РИВШ, 2019. ‒ С. 228-232. 

19.Patsurkivskyy P., Havrylyuk R. The 
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