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1 -  Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального закладу 
га структурного 
підрозділу

Чернігівський національний технологічний університет 
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій 
Юридичний факультет 
Кафедра кримінального права та правосуддя

Ступінь вищої освіти Бакалавр
Офіційна назва 
освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Кримінальна юстиція (Суд. 
Прокуратура. Адвокатура)" за спеціальністю № 081 Право, 
галузь знань № 08 Право

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС

Наявність акредитації Акредитація спеціальності "Право" освітнього ступеня 
бакалавр. Сертифікат про акредитацію серія НД №2687187. 
Термін дії сертифіката до 01.07.2020 р.

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень
Передумови Наявність повної загальної середньої освіти.

При вступі на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») може бути 
визнано та перезараховано результати навчання, отримані в 
межах попередньої освітньої програми підготовки 
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) обсягом;
- зі спеціальності 081 «Право»: не більше ніж 120 кредитів 
ЄКТС;
- за спеціальностями гуманітарного напряму: не більше ніж 
60 кредитів ЄКТС;
- за іншими спеціальностями: не більше ніж ЗО кредитів 
ЄКТС.
При вступі на базі ступеня «бакалавр» за іншими 
спеціальностями може бути визнано та перезараховано 
результати навчання, отримані в межах попередньої 
освітньої програми обсягом не більше ніж 60 кредитів 
ЄКТС.

Мова(и) викладання українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Інтернет- адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми

https:// https ://w w w. stu .cn.ua/stat і cpages/perel і k-bakal avr/

2 -  Мета освітньої програми
Метою освітньо-професійної програми є отримання здобувачем вищої освіти 
поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, засвоєння загальних засад 
методології наукової та професійної діяльності за спеціальністю 081 Право, зокрема, 
щодо загальних положень та суб’єктів кримінальної юстиції в Україні; міжнародного 
досвіду становлення та розвитку органів кримінальної юстиції; Європейських стандартів 
у галузі кримінальної юстиції; організаційно - правового та матеріально - технічного 
забезпечення органів кримінальної юстиції в Україні; гарантій та пріоритетних напрямів 
подальшого розвитку органів кримінальної юстиції в контексті реформування судово- 
правової системи нашої держави та приведення її інститутів до вимог європейських та 
міжнародних стандартів, а також інших компетентностей, достатніх для ефективного 
виконання завдань інноваційного характеру та вирішення практичних проблем у галузі



права відповідного рівня професійної діяльності.
3 -  Характеристика освітньої програми

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність)

Галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна програма «Кримінальна юстиція (Суд. 
Прокуратура. Адвокатура)» надає можливості здійснення 
професійної підготовки юристів, які матимуть глибоку 
теоретичну й практичну базу з питань застосування 
положень кримінального, кримінального процесуального та 
кримінально-виконавчого законодавства.

Особливості програми Освітньо-професійна програма спрямована на формування у 
здобувачів вищої освіти компегентностей, необхідних для 
розуміння природи, змісту основних інститутів 
кримінального, кримінального процесуального та 
кримінально-виконавчого права, правового регулювання 
суспільних відносин, що виникають в даній сфері та 
підготовку конкурентноспроможніх фахівців для органів 
кримінальної юстиції.
4 -  Придатність випускників 

до процевлаштування та подальшого навчання
Придатність до 
працевлаштування

Фахівець із кваліфікацією «бакалавр права» за 
данною ОПП може працювати в наступних органах:

- прокуратура, адвокатура, Служба безпеки України, 
Національна поліція України, Державна прикордонна 
служба України, Державна фіскальна служба України, 
Державна кримінально-виконавча служба України, 
Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро 
розслідувань та судові органи;

- державна влада та місцеве самоврядування, а також 
підприємства, установи, організації різних форм власності.

Відповідно до Класифікатора професій ДК 
003:2010 випускники із кваліфікацією бакалавр права за 
данною ОПП молсуть займати такі посади: 

секретар судового засідання; 
секретар суду; 
судовий виконавець; 
судовий розпорядник;
організатор діловодства (система судочинства);
помічник керівника (директора, начальника і т. ін.)
установи виконання покарань;
помічник юриста (інші види юриспруденції);
митний інспектор;
державний податковий інспектор;
інспектор прикордонної служби;
дізнавач;
дільничий інспектор поліції; 
інспектор правоохоронних органів; 
інспектор з дізнання; 
оперуповноважений; 
інспектор (пенітерціарна система); 
інспектор патрульної служби.



Подальше навчання Випускники бакалаврської програми мають можливість 
продовжити навчання за програмою другого рівня вищої 
освіти.

5 -  Викладання та оцінювання
Викладання та 
Навчання

Освітній процес за програмою підготовки бакалавра 
здійснюється з використанням інноваційних методів 
навчання за такими формами:

-  навчальні заняття;
-  самостійна робота;
-  практична підготовка;
-  контрольні заходи (заліки, екзамени).
Основними видами навчальних занять є:

-  лекція;
-  практичне, семінарське заняття;
-  консультація.

Оцінювання Екзамени, заліки, захист звітів з практики, публічний 
захист курсових робіт, кваліфікайний комплексний іспит з 
фаху (атестаційний екзамен).

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)

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.
ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 
і письмово.
ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 6. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.
ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 9. Здатність працювати в команді.
ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів).
ЗК 11. 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.
ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та 
тендерні проблеми.
ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, 
його місця у загальній системі знань про природу і



суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. 
ЗК 14. Цінування та повага різноманітності і 
мультикультурності.
ЗК 15. Прагнення до збереження навколишнього 
середовища.
ЗК 16. Здатність застосовувати теоретичні знання з основ 
економіки та підприємницької діяльності.
ЗК 17. Здатність з використання різних видів та форм 
рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя.
ЗК 18. Здатність до ініціативності, відповідальності та 
навичок до безпечної діяльності відповідно до майбутнього 
профілю роботи, галузевих норм і правил, а також 
необхідного рівня індивідуального та колективного рівня 
безпеки у надзвичайних ситуаціях.
ЗК 19. Здатність користуватись навичками усного і 
писемного мовлення, написання академічних, наукових 
текстів, аргументованого та толерантного відстоювання 
своїх наукових поглядів.
ЗК 20. Здатність забезпечувати реалізацію функцій та 
принципів кадрового менеджменту, приймати юридично 
грамотні та обґрунтовані рішення щодо реалізації положень 
чинного законодавства в діяльності кадрових підрозділів 
установ, підприємств та організацій, дотримуватися правил 
ділового етикету та етики в ділових контактах.

Спеціальні
компетентності
(СК)

СК 1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та 
філософії права, знання і розуміння структури правничої 
професії та її ролі у суспільстві.
СК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування 
правових та державних інститутів.
СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої 
соціальної цінності, розуміння їх правової природи.
СК 4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав 
людини, положень Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, а також практики Європейського 
суду з прав людини.
СК 5. Здатність застосовувати знання засад і змісту 
інститутів міжнародного публічного права, а також 
міжнародного приватного права.
СК 6. Знання і розуміння основ права Європейського 
Союзу.
СК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і 
доктрин національного права, а також змісту правових 
інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 
конституційне право, адміністративне право і 
адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 
процесуальне право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право.
СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та 
застосування норм матеріального і процесуального права. 
СК 9. Знання і розуміння основ правового регулювання 
обігу публічних грошових коштів.
СК 10. Знання і розуміння соціальної природи трудових 
відносин та їх правового регулювання.
СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для



юридичного аналізу факти.
СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати 
та обґрунтовувати правові позиції.
СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу 
правових явищ і застосування набутих знань у професійній 
діяльності.
СК 14. 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.
СК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 
правозастосування.
СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного 
аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 
значення.
СК 17. Здатність до застосування в юридичній діяльності 
системи кримінально-правових норм, які визначають 
підстави та принципи кримінальної відповідальності, а 
також те, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які 
покарання слід застосовувати до осіб, що їх вчинили.
СК 18. Здатність з’ясовувати умови, причини злочинності 
та розробляти заходи їх запобігання.
СК 19. Знання предметної області та розуміння судової і 
правоохоронної діяльності держави.
СК 20. Здатність здійснювати контроль за дотриманням 
прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо 
виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією 
законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під 
варту.
СК 21. Здатність здійснювати кримінально-правову 
кваліфікацію кримінальних правопорушень.
СК 22. Здатність застосовувати засоби, прийоми та методи 
збирання, дослідження, оцінки доказів для розкриття, 
розслідування, судового розгляду та попередження 
злочинів.
СК 23. Здатність застосовувати нормативно-правові засади 
здійснення оперативно-розшукової діяльності.

7 -  Програмні результати навчання
Здобувач вищої освіти освітньо-професійної програми 

«Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» 
ступеня вищої освіти - бакалавр зі спеціальності 081 
«Право» повинен продемонструвати такі результати 
навчання:

Соціально-гуманітарна ерудованість:
1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 
заздалегідь невідомих умов та обставин (ПРИ 1).
2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 
аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 
шляхів її розв’язання (ПРИ 2).
3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 
різних джерел (ПРИ 3).
4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 
аналізу відомої проблеми (ПРИ 4).
5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних



обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5).
6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 
відому проблему (ПРН 6).

Дослідницькі навички:
7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 
самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами 
(ПРН 7).
8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 
для повного та всебічного встановлення певних обставин 
(ПРН 8).
9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 
потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих 
рекомендацій (ПРН 9).

Комунікація:
10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 
як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 
термінологію (ПРН 10).
11. Володіти базовими навичками риторики (ПРН 11).
12. Доносити до респондента матеріал з певної 
проблематики доступно і зрозуміло (ПРН 12).
13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 
розумінням професійного та суспільного контексту (ПРН 
13).

Професійна самоорганізація та використання 
інформаційиих технологій:

14. Належно використовувати статистичну інформацію, 
отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 
професійної діяльності (ПРН 14).
15. Вільно використовувати для професійної діяльності 
доступні інформаційні технології і бази даних (ПРН 15).
16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними 
програмами, необхідними у професійній діяльності (ПРН 
іб).
17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи (ПРН 17).

Праворозуміння:
18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 
правових доктрин, цінностей та принципів 
функціонування національної правової системи (ПРН 18).
19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 
та змісту основних правових інститутів і норм 
фундаментальних галузей права (ПРН 19).
20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ 
і процесів (ПРН 20).

Правозастосування:
21. Застосовувати набуті знання у різних правових 
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 
формувати обґрунтовані правові висновки (ПРН 21).
22. Готувати проекти необхідних актів застосування права 
відповідно до правового висновку зробленого у різних 
правових ситуаціях (ПРН 22).
23. Надавати консультації щодо можливих способів 
захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 
ситуаціях (ПРН 23).
24. Виявляти юридично значущі фактичні дані та



обставини для здійснення кримінально-правової 
кваліфікації протиправних діянь (ПРН 24).
25. Виявляти випадки порушення вимог верховенства 
права та чинного законодавства, визначати шляхи їх 
усунення (ПРН 25).
26. Розробляти заходи, спрямовані на запобігання 
правопорушень (ПРН 26).
27. Здійснювати оцінку результатів оперативно- 
розшукової діяльності та використовувати їх у процесі 
доказування під час кримінального провадження (ПРН
27) .
28. Знати систему судових та правоохоронних органів, які 
забезпечують охорону прав людини і громадянина (ПРН
28) .
29. Застосовувати положення міжнародно-правових актів 
та прецедентної практики Європейського суду з прав 
людини для вирішення правових ситуацій (ПРН 29).
30. Застосовувати науково-технічні засоби та техніко- 
криміналістичні прийоми у процесі виявлення, фіксації та 
вилучення фактичних даних, що можуть бути доказами у 
кримінальному провадженні (ПРН ЗО).

8 -  Рес?фене забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Проектна група: 1 доктор юридичних наук, доцент; 2 

кандидата юридичних наук, доценти.
Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 

освітньої складової освітньо-професійної програми є 
штатними співробітниками ЧИТУ, мають науковий ступінь і 
вчене звання та підтверджений рівень наукової і 
професійної активності.

Матеріально-технічне
забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 
комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 
обладнанням відповідає потребі. Викладацький склад та 
студенти використовують наявні в ННІ права і соціальних 
технологій локальні комп’ютерні мережі.

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Користування Інтернет-мережею безлімітне. Для 
проведення інформаційного пошуку та обробки результатів 
в читацькому залі бібіліотеки наявні спеціально обладнані 
комп’ютерні місця з спеціалізованим програмним 
забезпеченням. Всі освітні компоненти забезпечені 
навчально-методичним матеріалом.

9 -  Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

Допускаються індивідуальні угоди про академічну 
мобільність для навчання та проведення досліджень в 
університетах та наукових установах України.

Міжнародна кредитна 
мобільність

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти 
здійснюється на підставі укладення угод про 
співробітництво між іноземним або вітчизняним закладом 
вищої освіти та Університетом, за узгодженими та 
затвердженими в установленому порядку індивідуальними 
навчальними планами студентів та програмами навчальних 
дисциплін.



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність 

2.1 Перелік компонент ОП 
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

_________ БЛОК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Шифр Компоненти освітньої програми 
(навчальні

дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма під
сумкового 
контролю

1 2 3 4
Обов'язкові компоненти ОП

ОК 1 Історія України 4 іспит
ОК 2 Історія української культури 3 залік
ОКЗ Філософія 4 іспит
ОК 4 Фахова українська мова та основи ділової 

комунікації 3 залік
ОК 5 Іноземна мова 16 залік
ОК6 Безпека життєдіяльності та основи 

охорони праці 3 залік
ОК 7 Основи академічного письма 3 залік
ОК 8 Історія держави і права зарубіжних країн 4 іспит
ОК 9 Конституційне право України 4 іспит
ОК 10 Історія держави і права України 4 іспит
ОК 11 Конституційне право зарубіжних країн 4 іспит
ОК 12 Інформатика та обчислювальна техніка 3 залік
ОК 13 Юридична деонтологія 3 залік
ОК 14 Логіка 3 залік
ОК 15 Кадрове діловодство 3 залік
ОК 16 Економіка підприємств 3 залік
ОК 17 Фізичне виховання 12 залік

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОК 18 Теорія держави і права 10 іспит/іспит/КСР
ОК 19 Цивільне процесуальне право 7 залік/іспит
ОК 20 Кримінальне процесуальне право 7 залік/іспит
ОК 21 Адміністративне процесуальне право 8 іспит/іспит
ОК 22 Кримінальне право 8 іспит/іспит
ОК 23 Адміністративне право 7 залік/іспит
ОК 24 Адвокатура в Україні 4 іспит
ОК 25 Фінансове право 4 іспит
ОК 26 Міжнародне публічне право 4 іспит
ОК 27 Міжнародне приватне право 3 залік
ОК 28 Господарське право 3 залік
ОК 29 Господарське процесуальне право 3 залік
ОКЗО Екологічне право 3 залік
ОК31 Трудове право 8 іспит/іспит
ОК 32 Цивільне право 8 іспит/іспит
ОКЗЗ Навчальна практика в органах місцевої 

влади та самоврядування
3 залік

ОК 34 Навчальна практика в судових, 3 залік



правоохоронних органах та адвокатурі

ОК 35
Виробнича практика в судових, 
правоохоронних органах та адвокатурі 6

залік

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 178
БЛОК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ВІЛЬНИМ В1ИБОРОМ СТУДЕНТА

Шифр Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, 
кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма під
сумкового 
контролю

1 2 3 4
Вибіркові компоненти ОП загальної підготовки

ВБ 1 Історія правових і політичних вчень 3 залік
ВБ 2 Філософія права 3 залік

Вибіркові компоненти ОП професійно*і підготовки
ВБ 3 Прокуратура в Україні 4 іспит
ВБ 4 Система охорони державної таємниці 4 іспит
ВБ 5 Судові та правоохоронні органи 12 іспит/іспит/КСР
ВБ 6 Основи національної безпеки 12 іспит/іспит/КСР
ВБ 7 Інформаційне право 3 залік
ВБ 8 Земельне право 3 залік
ВБ 9 Особливості кримінальної відповідальності 

та покарання неповнолітніх 4 іспит

ВБ 10 Міжнародне співробітництво у боротьбі зі 
злочинністю 4 іспит

ВБ 11 Кримінально-виконавче право 4 іспит
ВБ 12 Етика юриста 4 іспит
ВБ 13 Теоретичні засади кримінально-правової 

кваліфікації злочинів 6 іспит/КСР

ВБ 14 Кримінальне право Європейського Союзу 6 іспит/КСР
ВБ 15 Практика Європейського суду з прав 

людини у кримінальному провадженні 3 залік

ВБ 16 Експертиза у кримінальному провадженні 3 залік
ВБ 17 Криміналістика 9 іспит/іспит
ВБ 18 Міжнародно-правові стандарти у сфері 

кримінального судочинства 9 іспит/іспит

ВБ 19 Правові засади оперативно-розшукової 
діяльності 3 залік

ВБ 20 Призначення покарань 3 залік
ВБ 21 Кримінологія 6 іспит/КСР
ВБ 22 Судова медицина та судова психіатрія 6 іспит/КСР
ВБ 23 Особливі порядки кримінального 

провадження 5 іспит

ВБ 24 Звільнення від кримінальної 
відповідальності та покарання 5 іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент: 62
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240



2.2 Структурно-логічна схема ОП
Послідовність навчальної діяльності здобувана за денною формою навчання:

Семестр Види навчальної діяльності

І
ЗО кр.

Обов’язкові дисципліни загальної підготовки: Історія України (4 кр.), 
Історія держави і права зарубіжних країн (4 кр.), Конституційне право 
України (4 кр.), Інформатика та обчислювальна техніка (3 кр.), Юридична 
деонтологія (3 кр.), Логіка (3 кр.), Іноземна мова (2 кр.), Фізичне виховання 
(3 кр.).
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки: Теорія держави і права (4
кр.)-

II
ЗО кр.

Обов’язкові дисципліни загальної підготовки: Іноземна мова (2 кр.), 
Фізичне виховання (3 кр.), Історія української культури (3 кр.), Основи 
академічного письма (3 кр.), Історія держави і права України (4 кр.). 
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки: Трудове право (4 кр.), 
Теорія держави і права (6 кр.).
Дисципліни за вільним вибором: Судові та правоохоронні органи/Основи 
національної безпеки (5 кр.).

III
ЗО кр.

Обов’язкові дисципліни загальної підготовки: Іноземна мова (2 кр.), 
Фізичне виховання (3 кр.), Філософія (4 кр.), Безпека життєдіяльності та 
основи охорони праці (3 кр.).
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки: Трудове право (4 кр.), 
Кримінальне право (4 кр.), Адміністративне право (3 кр).
Дисципліни за вільним вибором: Судові та правоохоронні органи/Основи 
національної безпеки (7 кр.).

IV
ЗО кр.

Обов’язкові дисципліни загальної підготовки: Іноземна мова (2 кр.), 
Фізичне виховання (3 кр.), Фахова українська мова та основи ділової 
комунікації (3 кр.), Кадрове діловодство (3 кр.)
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки: Кримінальне право (4 кр.), 
Адміністративне право (4 кр.), Міжнародне публічне право (4 кр.), 
Цивільне право (4 кр.).
Навчальна практика в органах місцевої влади та самоврядування - (3 кр.)

V
ЗО кр.

Обов’язкові дисципліни загальної підготовки: Іноземна мова (2 кр.), 
Конституційне право зарубіжних країн (4 кр.).
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки: Кримінальне 
процесуальне право (3 кр.), Екологічне право (3 кр.), Фінансове право (4 
кр.), Господарське право (3 кр.), Цивільне право (4 кр.).
Дисципліни за вільним вибором: Інформаційне право/ Земельне право (3 
кр.), Особливості кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх/ Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю (4 
кр-)-

VI
ЗО кр.

Обов’язкові дисципліни загальної підготовки: Іноземна мова (2 кр.), 
Економіка підприємства (3 кр.).
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки: Кримінальне 
процесуальне право (4 кр.), Цивільне процесуальне право (3 кр.), 
Адміністративне процесуальне право (4 кр.).
Дисципліни за вільним вибором: Теоретичні засади кримінально-правової 
кваліфікації злочинів / Кримінальне право Європейського Союзу (6 кр.), 
Криміналістика/Міжнародно-правові стандарти у сфері кримінального 
судочинства (5 кр.).
Навчальна практика в судових, правоохоронних органах та адвокатурі - (3 
кр.)

VII
ЗО кр.

Обов’язкові дисципліни загальної підготовки: Іноземна мова (2 кр.). 
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки: Цивільне процесуальне 
право (4 кр.), Адміністративне процесуальне право (4 кр.), Адвокатура в



Україні (4 кр.), Господарське процесуальне право (3 кр.).
Дисципліни за вільним вибором: Історія правових і політичних вчень / 
Філософія права (3 кр.), Правові засади оперативно-розшукової діяльності / 
Призначення покарань (3 кр.), Криміналістика/ Міжнародно-правові 
стандарти у сфері кримінального судочинства (4 кр.), Практика 
Європейського суду з прав людини у кримінальному 
гіровадженні/Експертиза у кримінальному провадженні (3 кр.).

VIII
ЗО кр.

Обов’язкові дисципліни загальної підготовки: Іноземна мова (2 кр.), 
Обов’язкові дисципліни професійної підготовки Міжнародне приватне 
право (3 кр.).
Дисципліни за вільним вибором: Прокуратура в Україні/ Система охорони 
державної таємниці (4 кр.), Кримінально-виконавче право/Етика юриста (4 
кр.), Кримінологія/Судова медицина та судова психіатрія (6 кр.), Особливі 
порядки кримінального провадження/ Звільнення від кримінальної 
відповідальності та покарання (5 кр.).
Виробнича практика в судових, правоохоронних органах та адвокатурі - (6 
кр.).

3. Форми атестації здобуваній вищої освіти

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Кримінальна 
юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» спеціальності 081 Право, 
проводиться у формі кваліфікаційного комплексного іспиту з фаху 
(атестаційного екзамену).



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

2 3 : 2  1 ї 3 2 2 2 І 2  ! = V V V і s ?
1 ” V * * і * U 1 г5

1 * 2 2 к 1 - v  !

Злі XII.ні компетентності
ЗКІ Здатність до абстрактного миазсикя.аквдіту та синтезу. | +  ) - 1 -
Г<2 Здатність »стосскувати знання у практичних ситуаціях * - 4- - + - 4- . . . -
ЗКЗ Знання 7а розуміння предметної області та резумімкя професійної діяльності. - - -
ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. +
ЗК5 Здатність спілкуватися іноземною мовою - ! * 4- -
ЗК6 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологи« - * -
ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями - 4- а. - -
ЗК8 Здатність Сути критичним і самокритичним. -Ь * - +
3JC9 Здатність працювати в команді. + * - 4- + 4-

ЗКІС Здатність діяти на основі етичних міркувань < мотиви і. - - 4.

ЗКІ!
Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
: вільного демократичного» суспільства та необхідність »ого сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні.

- - - - ■ - + ■

ЗКІ2 Здатність усвідомлювати рівні можливості та тендерні проблеми +

ЗКІЗ
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвиту права, ного місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства. техніки і технологій

- - - - - +

3KU Цінування та повага різноманітності і мудьтикультурності +
ЗКІ 5 Прагнення до збереження навколишнього середовища -

ЗКІ6 Зда ткість застосовувати теоретичні знання з основ економіки та підприємницької діяльності на практиці. - + -

ЗКІ? Здатність з використання рпних вид:» та форм рухове і активності дія активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. -

3X18
Здатність до шіцативності. відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно до майбутнього 
профілю роботи, галузевих норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня 
безпеки у надзвичайних ситуаціях -

ЗК 19 Здатність користуватись навичками усного і писемного мовлення, написання академічних, наукових текстів, 
аргументованого та толерантного відстоювання своїх казкових погляд». - - -

ЗКЗО

Здатність забезпечувати реалізацію функцій та принцип» кадрового менеджменту. приймати юридично 
грамотні та обгрунтовані рішення щодо реалізації положень чинного законодавства в д»:ьносп кадрових 
підрозділ» установ, підприємств та організацій, дотримуватися правил ділового етикету ті етики в дідовюі 
контактах

* ♦

Про*ссій ні компетентності

СКІ Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розумно« структури правничої 
професії та її ран у суспільстві. + - - ■

с к : Знання і розуміння рстроспектиаи формування правових та державних інститутів. - -

с ю Повага до чосп і пдносп людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правово? природи. + +

СК4 Знання і розуміння міжкаредмих стандарт» прав людини, пазсассиь Конвекції про захист прав людини та 
основоположних свобод, а також практики Європейського су ду з прав людини *

СК5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститут» мзкхзрсдиого публічного права. а також 
міжнародного приватного права. * -

СК6 Знання і розуміння основ права Європейського Союз%. 4-

СК?

Здатність застосовувати знання завдань, принцип» і доктрин національного права, а також змісту правових 
інститутів, щонайменше з таких галузей права, аг: конституційне право, адміністративне право : 
адміюстратнвме процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право .

♦ - ♦ + • ♦ * +

СК8 Знання і розуміння особливостей реалізації »  застосування норм матеріального і процесуального права - - 4. - - - - * • - 4. - 4-

СК9 Знання і розуміння основ правового регу лювання обігу публічних грошових косте. *
екю Знання і розуміння соціальної природи трудових відносим та їх правового регулювання -
СКІ! Здатність визначати належні та прийнятні д а  юридичного аналізу факти. + - + - + - + * + к *
СКІ2 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обгру нтовувати правові позиції + 4. 4- -

СКІЗ Здатність до критичного та системного аналізу правових явиш і застосування набутих ікань у професій*?« 
діяльності. * 4- 4. + - - - •

СКІ4
Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 
клієнт», відповідно до вимог професійної стики, належного дотримання норм щодо иерозгелошемкя 
персональних даних та конфіденційної інформації.

4-

СКІ 5 Здатність до самостійної підготовки проектів актів праве застосування - + -

СКІ6 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документ», розуміння їх правового характеру і 
значення. - - - * - 4. + -

СК 17
Здатність до застосування в юридичній діяльності системи кримінально-правових норм, які визначають 

підстави та принципи кримінальної відповідальності, а також те. якз суспільно небезпечні діяння с починки м» 
і які покарання стіл застосовувати до осіб, що їх вчинити.

-

СК 18 Здатність з'ясовувати умови, причини злочинності та розробляти заходи їх запобігання -
СК 19 Знання предметної області та рог.мімия су довеї і правоохоронної діяльності держави -

СК 20
Здатність ігйснюаати контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства сюда 
виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та «гтерес» засуджених і осіб. 
узятих під варту * *

СК 21 Здатність здійснювати кримінально-правову кваліфікацію кримінальних гтцвопс^-.шстсь +

СК 22 Здатизсть застосовувати засоби, прийоми та методи эбкраикя. дослідження, осики  доказів для 
розкриття, розслідування. судового розгляду та попередження злочинів -

СК 23
Здатність застосовувати нормативно-правові засади здійснення скюративно-рсзсгітової діяльності. *



4.1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
2

і
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 22
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 23

Загальні компетентності
ЗКІ Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. т + + + т + + +
ЗК2 Здатність застосовувати знания у практичних ситуаціях. + + + + + + + + + - + + + + +
ЗКЗ Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. + -г -г + + -г
ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. +
ЗК5 Здатність сип куватися іноземною мовою.
ЗК6 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. +
ЗК7 Здатність вчнтнея і оволодівати сучасними знаннями. + + + + + + + +
ЗК8 Здатність бути критичним і самокритичним. + +
ЗК9 Здатність працювати в команді. +

ЗКІО Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). т

ЗК1І
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.

+ + + +з к і: Здатність усвідомлювати рівні можливості та тендерні проблеми. +

ЗКІЗ
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 
закономірностей розвитку права його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій.

+ +

ЗКІ 4 Цінування та повага різноманітності і мультнхулмуриосгі. +
ЗК15 Прагнення до збереження навколишнього середовища. +
ЗК16 Здатність застосовувати теоретичні знання з основ економіки та підприємницької діяльності на практиці.

ЗКІ7 Здатність з використання різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

ЗКІ8 Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, 
галузевих норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.

ЗК 19 Здатність користуватись навичками усного і писемного мовлення, написания академічних, наукових текстів, аргументованого т; 
толерантного відстоювання своїх пачкових поглядів. +

ЗК 20 Здатність забезпечувати реалізацію функцій та принципів кадрового менеджменту, приймати юридично грамоті та об ґрунтової 
рішення щодо реалізації положень чинного законодавства в діяльності кадрових підрозділів установ, підприємств та організацій, 
дотримуватися правит ділового етикету та етики в ділових контактах

Професійні компетентності

СК1 Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософи права, знання і розуміння структури правничої професії та її раті у 
суспільстві. + + + + + +

СК2 Знання і розуміння ретроспективн формування правових та державних інститутів. + -г +
СКЗ Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи. + + + + +

СК4 Знання і розіміиня міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод, а також практики Європейського суду з прав людини. + +

СК5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного 
права. + +

СК6 Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. + +

СК7
Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, 
щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 
цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

+ + + + + + + + + + + + +

СК8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права. + + + + + + + + + + + -г + +
СК9 Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.е к ю Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.

СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. + + + + -і- + + + + + + + +
СК12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обгрунтовувати правові позиції. + + + + -Г

СК13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. + + + + + + + + + + +

СКІ4 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. +

СК15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів право застосування. +

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення. + + +

СК 17
Здатність до застосування в юридичній діяльності систему кримінально-правових норм, які визначають підстави та принципи 
кримінальної відповідальності, а також тс. які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які покарати слід застосовувати до 
осіб. ЩО їх вчинили. + + +

СК 18 Здатність з’ясовувати умови, причини злочинності та розробляти заходи їх запобігати. + + +
СК 19 Знання предметної області та розуміння судової і правоохоронної діяльності держави. + + + + т

СК 20 Здатність здійснювати контроль за дотриманням прав людини і громадянина вимог законодавства щодо виконання і відбування 
кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту. + +

СК 21 Здатність здійснювати кримінально-правову кваліфікацію кримінальних правопорушень. +

СК 22 Здатність застосовувати засоби, прийоми та методи збирання, дослідження, оцінки доказів для розкриття, розслідування, 
судового розгляду та попередженій злочинів. +

СК 23 Здатність застосовувати нормативно-правові засади здійснення оператквно-розшукової діяльності. +



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми
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ВБ 1 ВБ 2 "З-
и ш

'О
М
зз ВБ 7 со

из
33

О'
изЛ* ВБ 10 ВБ 11 ВБ 12 ВБ 13 ВБ 14 ВБ 15 'О

изЛ* ВБ 17 ВБ 18 ВБ 19 ВБ 20 'Л
С4ГЯ
1Л ВБ 23 ВБ 24

2
Е.св
*= н
С5

Е* £ 
ї  §
1 Ё 
І  "
си

ПРН1 + + +

ПРН2 + + + + + +

ПРИЗ + + + +

ПРН4 + + + +

ПРН5 + + + + + +

ПРН6 + +

*2
£ = 
= і
.2 £ 
о в 
§

ПРН7 + +

ПРН8 + +

ПРН9 + +

Ко
му

ні
ка

ці
я ПРИ 10 +

ПРИ 11 +

ПРИ 12 +

ПРИ 13 + + + + +

Пр
оф

ес
ій

на
 

са
мо

ор
га

ні
за

ці
я т

а 
ви

ко
ри

ст
ан

ня

ПРИ 14 +

ПРН15 +

ПРН16 +

ПРИ 17 +

П
ра

во
ро

зу
мі

ин
я

ПРИ 18 + + +

ПРИ 19 + + + + + + + +

ПРН20 + + + + + + +

ёс
08
са
С5

С

ПРН21 + + + + + + + + +

ПРН22 + +

ПРН23 + + +

ПРН24 + +

ПРН25 + + + +

ПРН26 + + +

ПРН27 + +

ПРН28 + + + +

ПРН29 + + + +

ПРНЗО +


