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Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) __________ 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

1. Цикл загальної підготовки 

Компетентність у 
використанні 
іноземної мови 

Знати і вміти: використовувати 
іноземну мову для представлення 
наукових результатів в усній та 

письмовій формах; 
розуміти і спілкуватися: у 
іншомовному науковому і 

професійному середовищі; 
розуміти іншомовні наукові та 

професійні тексти. 
 

Іноземна мова (Блок 4.1.1 
– 8 кр. – семестр 1,2) 
Відповідальний:  

Центр наукових досліджень 
та викладання іноземних 
мов НАН України 

Критичний аналіз, 

оцінка та синтез 
нових і складних ідей 

Знати: особливості раціоналістичних 

та ірраціоналістичних світоглядних 
та парадигмальних підходів в 
концептуалізації знань; актуальну 

проблематику, тенденції розвитку 
сучасних філософських теорій; 

головні глобалізаційні виклики, що 
виникли перед світовою й 
українською спільнотами; особли-

вості інформаційного суспільства та 
запити щодо нових потреб інтелек-

туального та етичного розвитку 
людини; особливості та проблеми 
сучасного громадянського, соціаль-

ного і культурного розвитку, що 
обумовлені глобалізаційними 

викликами. 
 

Філософія (Блок 4.1.2 – 

6кр. – семестр 1,2) 
Відповідальний:  
Центр гуманітарної освіти 

НАН України 
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- Використання 

методів наукового 
пізнання під час 
проведення наукових 

досліджень на рівні 
доктора філософії; 

 - роботи з сучасними 
бібліографічними і 
реферативними 

базами даних, а також 
наукометричними 

платформами;  
- здійснювати пошук, 
накопичення та 

обробку наукової 
інформації; 

- проведення критич-
ного аналізу різних 
інформаційних дже-

рел за темою дисер-
тації та формування 

власних наукових ідей 
та поглядів; 
- ефективно 

планувати розподіл 
часу для наукового 

дослідження. 

Знати:  

основні теоретичні та концептуальні 
підходи щодо розуміння права; 
специфіку наукового знання та 

вимоги щодо проведення наукового 
дослідження; функції наукового 

знання та засоби перевірки наукових 
теорій;  
методологію та методи наукового 

дослідження; 
логіку та структуру правового 

дослідження; 
методику роботи над докумен-
тальним та науковим матеріалом з 

права; основні елементи методики 
проведення наукових досліджень; 

методику і організацію написання 
тексту наукової роботи з право-
знавства; 

сучасні бібліографічні і реферативні 
бази даних, а також наукометричні 

платформи; що таке індекс 
цитування, індекс Гірша (h-індекс) та 
імпакт-фактор (ІФ, або ІF). 

 

Методологія, організація 

та технологія наукових 

досліджень (Блок 4.1.3 – 4 

кр. – семестр 1,2) 

Відповідальний:  
Завідувач відділу  теорії 

держави і права Інституту 
держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України. 

 

2. Цикл професійної підготовки 

Формування концеп-
туальних та методо-

логічних знань щодо 
загальнотеоретичних 
проблем державо- та 

правотворення; 
здатність виявляти 

науково-теоретичні 
проблеми теорії дер-
жави і права; тлума-

чити правові норми і 
відповідні положення 

законодавства; 
формування наукових 
поглядів на основні 

проблеми вітчизняно-
го законодавства; орі-

єнтування в системі 
законодавства Украї-
ни;  

вільно оперувати пра-
вовою термінологією 

та застосовувати її в 
процесі навчання та 

Знати: поняття теорії держави і 
права та її місе в системі юридичних; 

зв’язок загальної теорії держави і 
права з іншими галузями права; 
проблеми визначення сучасних 

концептуальних підходів до теорії 
держави і права, їх систематизацію; 

юридичний механізм реалізації 
нормативно-правових актів у 
чинному законодавстві; проблеми і 

перспективи вдосконалення чинних 
нормативних актів; поняття 

законодавчого процесу та його 
основні види; актуальні проблеми 
організації законодавчого процесу в 

Україні; поняття головних складових 
механізму розвитку законодавства; 

правову політику: поняття, види, 
місце у механізмі розвитку 
законодавства; актуальні проблеми 

розвитку законодавства України у 
його зв’язку з міжнародним правом; 

проблеми гармонізації національного 
законодавства з міжнародним 

Актуальні проблеми 

теорії держави і права 

(Блок 4.2.2.1. - 1 кр.-  
семестр 3) 
Відповідальний:  

Завідувач відділу теорії 
держави і права Інституту 

держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України 
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наукової діяльності. правом, гармонізація законодавства 

України в рамках ЄС; поняття 
правової реформи та актуальних 
проблем її здійснення в Україні; 

теоретичних основ правової 
відповідальності та практику її 

реалізації в Україні. 

Розуміння історичних 
закономірностей та 

конкретних особли-
востей розвитку дер-
жави і права; 

здатність до якісного 
наукового обгрунту-

вання тенденцій роз-
витку держави і права 
на сучасному етапі, 

розглядаючи усі 
державно-правові інс-

титути і процеси різ-
них періодів історії як 
компоненти єдиної 

історико-правової 
реальності; 
здатність виявляти 

актуальні проблеми на 
основі аналізу резуль-

татів попередніх нау-
кових досліджень з 
історії держави і права 

та формування на їх 
основі власних 

обгрунтованих нау-
кових тверджень. 
 

Знати:  
місце історії держави і права та 

історії політичних і правових учень в 
системі наукових знань, особливості 
їх предметів та методів дослідження; 

історіографію історії держави і 
права; 

закономірності і особливості 
формування та розвитку державно-
правових інститутів у різні історичні 

періоди; 
які історичні етапи у своєму 

розвиткові пройшли історія держави 
і права зарубіжних країн і України та 
історія політичних і правових учень, 

як науки та перспективи їх розвитку; 
історію розвитку основних напрямів 
наукових досліджень в галузі історії 

держави та права, окремими 
науковими школами, які історично 

склались, а також основні концепції, 
теорії, доктрини, ідеї, які відіграли 
помітну роль у становленні та 

розвитку знань про державу і право 
як складні суспільні явища; 

типові періодизації та проблеми 
періодизації історії державно-пра-
вового розвитку України та зару-

біжних країн, а також періодизацію 
розвитку світової політичної і пра-

вової думки; 
основні пам’ятки права та політичної 
і правової думки, які мали місце в 

Україні та зарубіжних країнах в різні 
історичні періоди;  

суспільний лад, державний устрій, 
систему права України та зару-
біжних країн у різні періоди їх 

існування та трансформації;  
основні закономірності та особли-

вості державного та суспільного ла-
ду на різних етапах розвитку держав-
ності; 

системи органів влади і управління, 
правоохоронних та судових органів 

Актуальні проблеми 

історико-правових 

досліджень (Блок 4.2.2.2– 
1кр. семестр 3) 
Відповідальний:  

Завідувач відділу історико-
правових досліджень 

Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН 
України 
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України та зарубіжних країн з 

найдавніших державних утворень й 
до сьогодення; 
конкретні прояви і властивості форм 

та способів існування права в 
просторі-часі у його діалектичній 

єдності з іншими соціальними яви-
щами (суспільством загалом, держа-
вою, політикою, релігією, економі-

кою, культурою та ін.);  
закономірності виникнення, станов-

лення і функціонування джерел пра-
ва, загальну характеристику основ-
них кодифікацій права, зміст основ-

них правових пам`яток. 

Здатність:  
- аналізувати, 

рецензувати наукові 
праці, брати участь у 

наукових дискусіях з 
конституційного та 
муніципального 

права; 
- самостійно виявляти 
актуальні проблеми 

конституційного та 
муніципального пра-

ва, здійснювати їх 
теоретичне дослі-
дження та шукати 

можливі шляхи вирі-
шення, зокрема, тлу-

мачити та застосо-
вувати конституційно-
правові норми і від-

повідні положення 
конституційно-право-

вої науки; 
- давати наукову 
оцінку рішень органів 

влади з питань 
застосування 

конституційного 
законодавства;  
- аналізувати рішення 

органів влади з питань 
правової реформи та 

реформи місцевого 
самоврядування в 
Україні. 

 

Знати:  

поняття конституційного та муніци-

пального права України як галузі у 
системі національного права, а також 

специфіку цих галузей; зв’язок 
загальної теорії права з консти-
туційним правом; проблеми визна-

чення сучасних джерел конститу-
ційного та муніципального права, їх 
систематизацію; основний зміст по-

ложень Конституції України, юри-
дичний механізм їх реалізації у 

чинному законодавстві; проблеми і 
перспективи вдосконалення Консти-
туції України; методологічні засади 

конституційного ладу, та його скла-
дових; поняття законодавчого про-

цесу, та його основних видів; акту-
альні проблеми організації законо-
давчого процесу в Україні; поняття 

та головні складові механізму 
розвитку законодавства; правову 

політику: поняття, види, місце у 
механізмі розвитку законодавства; 
актуальні проблеми розвитку 

законодавства України у його зв’язку 
з міжнародним правом; проблеми 

гармонізації національного консти-
туційного законодавства з міжна-
родним правом, гармонізацію зако-

нодавства України в рамках ЄС; 
поняття правової реформи та 

актуальні проблеми її здійснення в 
Україні; теоретичні основи консти-
туційно-правової відповідальності та 

практику її реалізації в Україні; 

1) Актуальні проблеми 

конституційного права 

України (Блок 4.2.1. - 2кр.-  
семестр 3) 

2) Актуальні проблеми 

муніципального права 

України (Блок 4.2.2.15. - 

1кр.-  семестр 4) 
 
Відповідальний:  

Завідувач відділу 
конституційного права та 

місцевого самоврядування 
Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН 

України 
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основні фактори, що спричиняють 

динамічний розвиток місцевого 
самоврядування та муніципального 
права; основні правові механізми 

подолання кризових станів розвитку 
територіальних громад; особливості 

та практичні наслідки взаємодії 
національного права та міжнародних 
стандартів місцевого самовря-

дування; динаміку та тенденції 
розвитку місцевого самоврядування в 

умовах глобалізації та європейської 
міждержавної інтеграції; вплив 
міжнародних стандартів місцевого 

самоврядування на правопорядок 
України. 

Здатність 

- узагальнювати інфо-
рмацію нормативно-

правового характеру, 
аналізувати її, здійс-
нювати моніторинг 

чинного законода-
вства; 
- здійснювати наукове 

тлумачення та роз’-
яснення норм чинного 

законодавства з 
метою кваліфіковано-
го вирішення проб-

лемних питань; 
- готувати проекти 

пропозицій щодо вне-
сення змін та допов-
нень до чинних нор-

мативно-правових 
актів; 

- здійснювати квалі-
фіковане проведення 
наукових досліджень 

в галузі права, зок-
рема виявляти розбіж-

ності між теоретич-
ними та практичними 
аспектами проблем та 

пропонувати шляхи їх 
усунення. 

Знання: 

1) стану нормативно-правового регу-
лювання адміністративних право-

відносин, адміністративно-деліктних 
відносин, адміністративно-процедур-
них відносин, правовідносин у сфері 

адміністративного судочинства; 
особливостей та практичних нас-
лідків взаємодії вітчизняного адмі-

ністративного права і процесу з 
правом Європейського Союзу; 

2) основних факторів, що спричи-
няють динамічний розвиток фінансо-
вого права; 

стану регулювання суспільних відно-
син фінансово-правовими нормами 

та перспектив розвитку фіансового 
законодавства; 
3) основних інститутів інформа-

ційного права, стану та перспектив 
розвитку інформаційного законо-

давства, основних елементів права на 
інформацію та процедур доступу до 
неї; 

загальних засад державної інфо-
рмаційної політики, основних рис 

інформаційної безпеки як категорії 
інформаційного права. 

1) Проблеми адміністра-

тивного права і процесу 

(Блок 4.2.2.3. – 2кр. 

семестр 3) 
2) Проблеми фінансового 

права (Блок 4.2.2.4. – 1 кр., 

семестр 4) 
3) Проблеми інформацій-

ного права (Блок 4.2.2.5. - 

1 кр., семестр 4). 
 

Відповідальний:  
Завідувач відділу проблем 
державного управління та 

адміністративного права 
Інституту держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН 
України 
 

Здатність: 

- формувати наукові 
погляди на основні 

проблеми 
законодавства; 

Знання:  

1) основних доктринальних концеп-
цій про правочин та договір, 

проблематики правового регулю-
вання відносин власності та інших 

1) Актуальні проблеми 

цивільного та сімейного 

права (Блок 4.2.2.6. - 1 кр., 

семестр 3). 
2) Цивільне процесуальне 
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- обґрунтовувати 

доктринальні шляхи 
розвитку науки ци-
вільного, сімейного, 

цивільного процесу-
ального, трудового 

права та права соці-
ального забезпечення; 
- орієнтуватися в 

системі законодавст-
ва, застосовувати нор-

ми міжнародно-право-
вих актів;  
- вільно оперувати 

трудоправовою термі-
нологією та застосо-

вувати її в процесі 
навчання та наукової 
діяльності; 

- розрізняти поняття 
відносин, що регулю-

ються суміжними га-
лузями права  
- давати наукову оцін-

ку рішенням органів 
державної влади з 

питань застосування 
норм права та про-
ведення правових ре-

форм. 

речових відносин, здійснення та 

захисту права власності та інших 
речових прав, проблематики зобов’-
язального права, системи та видів 

зобов’язань, належного та неналеж-
ного їх виконання, забезпечення 

виконання та наслідків неналежного 
виконання цивільно-правових зобов’-
язань, цивільно-правової відпові-

дальності, системи та класифікації 
цивільно-правових договорів та їх 

окремих видів, договорів у сімей-
ному праві, основних інститутів 
спадкового права та проблематики 

застосування норм спадкового права, 
проблематики правового регулю-

вання недоговірних, у тому числі 
деліктних відносин. 
2) поняття цивільного процесу та 

його складових, сутності, елементів 
та динаміки розвитку цивільних 

процесуальних відносин; принципів 
цивільного процесуального права; 
суб’єктів цивільного судочинства; 

призначення, функцій, засобів, 
елементів доказування в цивільному 

процесі; структури цивільного 
процесу; поняття, значення та вимог 
до судових актів; сутності, елементів 

та видів позовів, характеристики 
позовного провадження, особли-

востей окремих стадій позовного 
провадження; ролі та особливостей 
непозовних проваджень; 

3) сучасного стану правового 
регулювання індивідуальних і 

колективних трудових відносин; 
актуальних проблем регламентації 
трудових правовідносин, які 

потребують вирішення в умовах 
сучасної кодифікації трудового 

законодавства; сучасних проблем 
правової регламентації відносин у 
сфері соціального забезпечення; 

інститутів трудового права та права 
соціального забезпечення; проблем 

захисту соціально-трудових прав 
працівників; напрямків удоско-
налення законодавства у сфері праці 

та соціального забезпечення; між-
народно-правового регулювання тру-

дових та соціально-забезпечувальних 

право (Блок 4.2.2.7. - 1 кр., 

семестр 4). 
3) Актуальні проблеми 

трудового права та права 

соціального забезпечення  

(Блок 4.2.2.8. – 2кр., 

семестр 4). Відповідальний:  
Завідувач відділу проблем 
цивільного, трудового та 

підприємницького права 
Інституту держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН 
України 
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відносин; міжнародних та євро-

пейських стандартів регламентації 
трудових відносин та відносин 
соціального забезпечення; інститутів 

трудового права та права соціального 
забезпечення; сутністності джерел 

трудового права, їх взаємозв’язку і 
значення; змісту прав та обов’язків 
працівників та роботодавців, 

суб’єктів забезпечувальних відносин; 
форм та порядку захисту соціально-

трудових прав працівників та 
роботодавців; практики застосування 
трудового законодавства й судової 

практики вирішення індивідуальних і 
колективних трудових спорів. 

Здатність: 

- опрацьовувати 
наукові та нормативні 

джерела з метою 
поглиблення та 
систематизації знань у 

сфері екологічного, 
аграрного, земельного 
та природоресурсного 

права, застосовувати 
набуті знання у 

правотворчій, 
правозастосовній, 
правореалізаційній 

діяльності;  
- обґрунтовувати 

доктринальні та пра-
ктичні шляхи розвит-
ку правотворчого та 

правозастосовного 
процесів у сфері 

проблем екологічного, 
аграрного, земельного 
та природоресурсного 

права;  
- виконувати квалі-

фіковану науково-дос-
лідницьку роботу у 
вказаних галузях пра-

ва. 
 

Знання:  

1) специфіки галузі екологічного 
права; сучасних джерел екологічного 

права, їх систематизації; проблем і 
перспектив вдосконалення екологі-
чного законодавства України; понят-

тя та головних складових механізму 
розвитку екологічного законодавст-
ва; екологічно-правової політики: 

поняття, видів, місця у механізмі 
розвитку законодавства; проблем 

гармонізації національного еколо-
гічного законодавства з міжнародним 
правом, гармонізації законодавства 

України з законодавством ЄС; 
поняття екологічно-правової рефор-

ми та актуальних проблем її 
реалізації в Україні; 
2) методологічних засад побудови 

аграрного сектору України, його 
складових; проблем і перспектив 

вдосконалення аграрного законо-
давства України та його гармонізації 
з міжнародним правом та зако-

нодавством ЄС; аграрно-правової 
політики: поняття, видів, місця у 

механізмі розвитку законодавства; 
поняття аграрно-правової реформи та 
актуальних проблем її здійснення в 

Україні; теоретичних основ відпо-
відальності та практики її реалізації в 

Україні; 
3) особливостей суб’єктно-об’єкт-
ного складу земельно-правових від-

носин;  
доктрини сучасного земельного та 

1) Актуальні проблеми 

екологічного права (Блок 
4.2.2.9. – 1кр. – семестр 4) 

2) Актуальні проблеми 

аграрного права (Блок 
4.2.2.10. - 1 кр.- семестр 4) 

3) Актуальні проблеми 

земельного та природо 

ресурсного права (Блок 

4.2.2.11. - 2 кр.- семестр 4) 
 

Відповідальний:  
Завідувач відділом 
екологічного, земельного, 

екологічного та космічного 
права Інституту держави і 

права ім. В.М. Корецького 
НАН України 
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природоресурсного права, її ролі та 

значення у процесі нормопрое-
ктування;  
основних факторів, що спричиняють 

динамічний розвиток земельного та 
природоресурсного права;  

основних правових механізмів подо-
лання кризових станів розвитку 
земельних відносин; 

 особливостей та практичних наслід-
ків взаємодії національного права та 

міжнародних стандартів земельно-
правового регулювання;  
динаміку та тенденції розвитку 

земельно-правових відносин в умо-
вах європейської міждержавної інтег-

рації;  
впливу міжнародних стандартів на 
земельний правопорядок України; 

тенденції розвитку природоресурс-
них відносин в умовах глобалізації та 

євроінтеграції. 

Здатність: 

- вільно орієнтуватися 
у кримінальному та 

кримінально-вико-
навчому законодавст-

ві, а також прогно-
зувати перспективи 
його розвитку;  

- розробляти практич-
ні рекомендації з 

удосконалення кримі-
нального та кримі-
нально-виконавчого 

законодавства;  
- давати наукову оцін-

ку практичних рішень 
органів державної 
влади з питань право-

застосування та аналі-
зувати рішення орга-

нів влади з питань 
правової реформи в 
Україні у відповідній 

сфері. 
 

Знання:  

1)  підходів до вирішення актуальних 
проблем кримінального права, 

кримінології та кримінально-вико-
навчого права; кримінально-правової 

політики України та принципів 
кримінального права; 
проблем регулювання кримінальної 

відповідальності, її меж та підстав; 
проблем та видів кримінально-

правової кваліфікації; проблем впро-
вадження інституту кримінального 
проступку; правил кримінально-

правової кваліфікації; проблем 
розширення інституту обставин, що 

виключають злочинність діяння; 
філософських засад покарання, 
особливостей його застосування в 

сучасній Україні та інших заходів 
кримінально-правового характеру; 

проблем кримінально-правової охо-
рони національної безпеки України в 
контексті зовнішніх загроз; проблем 

кримінально-правової охорони прав 
та свобод особи в Україні; проблем 

охорони права людини на недо-
торканність приватного життя; 
сучасних проблем кримінально-

правової протидії злочинам проти 
громадського порядку та громадської 

Сучасні проблеми кримі-

нальної юстиції (Блок 
4.2.2.12. - 2 кр.-  семестр 3) 

 
Відповідальний:  

Завідувач відділу проблем 
кримінального права, 
кримінології та судоустрою 

Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН 

України 
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безпеки в Україні; проблем протидії 

корупції в Україні; 
2) стану сучасної кримінологічної 
науки; світоглядних основ розвитку 

сучасної кримінології; евристичної 
ролі позитивізму і соціального 

натуралізму як методологічних 
принципів кримінології (порів-
няльний аналіз); методологічних 

основ доктрини в кримінології;  
проблем визначення причин і умов, 

що породжують злочинність, проб-
лем визначення поняття «особи 
злочинця» та концепції протидії 

злочинності у світлі позитивістської і 
соціально-натуралістської доктрини в 

кримінології;  
3) кримінально-виконавчої політики 
сучасної України; теоретико-прик-

ладних засад виправлення і ресо-
ціалізації засуджених на сучасному 

етапі розвитку кримінально-вико-
навчої системи України; теоретичних 
і практичних проблем виконання 

окремих видів покарань. 
 

Здатність: 

- аналізувати законо-
давство та наукові 
праці, самостійно 

виявляти актуальні 
проблеми з правових 

питань кримінального 
процесу, криміналіс-
тики, судової експер-

тизи та оперативно-
розшукової діяльнос-

ті, здійснювати їх 
теоретичне дослі-
дження та шукати 

можливі шляхи вирі-
шення, а також обго-

ворювати їх на нау-
кових дискусіях; 
- давати наукову оцін-

ку рішень органів вла-
ди з питань застосу-

вання кримінального 
та кримінального про-
цесуального законо-

давства. 

Знання:  

підходів до вирішення актуальних 
проблем кримінального процесу-
ального права України, криміна-

лістики, судової експертизи та 
оперативно-розшукової діяльності; 

проблематики доказів і доказування 
у кримінальному провадженні; 
проблематики заходів забезпечення 

кримінального провадження; слід-
чих (розшукових) дій; основ кримі-

нального процесу; 
криміналістичної методики; пробле-
матики судової експертизи як форми 

використання спеціальних знань та її 
ролі у боротьбі зі злочинністю, 

елементів висновку експерта; 
підстав та порядку проведення 
оперативно-розшукової діяльності та 

окремих оперативно-розшукових 
заходів. 

 

Актуальні проблеми 

кримінального процесу, 

криміналістики, судової 

експертизи та опера-

тивно-розшукової 

діяльності (Блок 4.2.2.13 - 

1кр.- семестр 4) 
 
Відповідальний:  

Завідувач відділу проблем 
кримінального права, 

кримінології та судоустрою 
Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН 

України 

Здатність: Знання:  Сучасні проблеми судо-
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- формувати наукові 

погляди на основні 
проблеми спеціально-
го законодавства; обґ-

рунтовувати доктри-
нальні та практичні 

шляхи розвитку судо-
устрою, прокуратури 
та адвокатури; 

- орієнтуватися в сис-
темі спеціального за-

конодавства України, 
вільно оперувати пра-
вовою термінологією 

та застосовувати її в 
процесі навчання та 

наукової діяльності; 
- давати наукову оці-
нку практичних рі-

шень органів держав-
ної влади з питань 

застосування спеці-
ального законодавст-
ва;  

- аналізувати рішення 
органів влади з пи-

тань правової рефор-
ми в Україні. 
 

поняття судового права України як 

галузі у системі національного права; 
проблем визначення судового права, 
їх систематизації; основного змісту 

положень Конституції України про 
судову систему, прокуратуру та 

адвокатуру, юридичного механізму їх 
реалізації у чинному законодавстві; 
спеціального законодавства у сфері 

судової влади, адвокатури та проку-
ратури, напрямків його вдоско-

налення та наближення до законо-
давства ЄС; особливостей національ-
ного законодавства у сфері забезпе-

чення прав людини при здійсненні 
правосуддя, незалежності судової 

влади від законодавчої та виконавчої;  
функцій і змісту діяльності 
прокуратури України; особливостей 

статусу прокурора та здійснення ним 
процесуальної діяльності; правоза-

хисної діяльності адвокатури Укра-
їни,основних видів адвокатської 
діяльності; адвокатського самовря-

дування, форм його здійснення; 
правил адвокатської етики та 

дисциплінарної відповідальності 
адвоката. 
 

 

устрою, прокуратури та 

адвокатури (Блок 4.2.2.14. 
- 1 кр.-  семестр 3) 
 

Відповідальний:  
Завідувач відділу проблем 

кримінального 
права,кримінології та 
судострою Інституту 

держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України 

Формування найбільш 
передових концепту-

альних та методоло-
гічних знань в галузі 
конституційного пра-

ва. 

Знання: сучасної конституційної 
доктрини  та її значення у 

конституційному процесі; сутності 
сучасного конституціоналізму; ос-
новних засад конституційної рефор-

ми як головного напряму здійснення 
сучасного конституційного будів-

ництва в Україні; етапів консти-
туційного процесу та основних 
правових механізмів подолання 

кризових станів розвитку сучасного 
конституціоналізму; особливостей та 

практичних наслідків взаємодії 
інститутів конституційного права 
щодо конституційного будівництва в 

Україні на сучасному етапі; 
тенденцій удосконалення консти-

туційно-правового регулювання у 
сфері прав людини; тенденцій 
розвитку конституціоналізму в 

умовах глобалізації та євроінтеграції. 

Сучасна конституційна 

доктрина і проблеми 

конституційного 

будівництва в Україні на 

сучасному етапі (Блок 

4.2.2.16. - 1 кр.-  семестр 5) 
Відповідальний:  

Завідувач відділу 
конституційного права та 
місцевого самоврядування 

Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН 

України 

Орієнтування у теорії Знання: сучасної теорії політичних Актуальні проблеми 
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сучасних політичних 

систем; застосування 
сучасних методів дос-
лідження державно-

правових явищ, оцінка 
правових та політич-

них подій. 

систем і еволюцію політичної сис-

теми до демократії; змісту основних 
інститутів політичної системи; по-
няття сучасної української держави 

та перспективи її розвитку в умовах 
євроінтеграційних процесів; поняття 

громадянського суспільства і проб-
леми його формування і розвитку в 
контексті глобалізаційних викликів. 

модернізації політичної 

системи України (Блок 
4.2.2.17 - 1 кр.-  семестр 5) 
Відповідальний:  

Завідувач відділу правових 
проблем політології 

Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН 
України 

Здатність до органі-
зації та здійснення 
освітнього процесу, 

навчання, виховання, 
розвитку і професій-

ної підготовки студен-
тів до певного виду 
професійно-орієнтова-

ної діяльності. 

Знати: структуру вищої освіти в 
Україні; специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 

вищої школи; 
знати та вміти використовувати 

законодавче та нормативно-правове 
забезпечення вищої освіти; сучасні 
засоби і технології організації та 

здійснення освітнього процесу; 
різноманітні аспекти виховної роботи 

зі студентами; інноваційні методи 
навчання. 

Педагогічна практика 
(Блок 4.3.1– 2кр. – семестр 
7) 

 
Відповідальний:  

Завідувач відділу 
конституційного права та 
місцевого самоврядування 

Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН 

України. 

 

 


