ПРОЄКТ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ПРАВО»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 081 «Право»
галузі знань 08 «Право»
кваліфікація: магістр з права

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ
Голова вченої ради ______________В.В.Стибель
(протокол №

від «___» _____________ 2020 р.)

Освітня програма вводиться в дію з 1.09.2020 р.
Ректор________________В.В.Стибель
(наказ №____ від «___» ___________2020 р.)

Львів – 2020

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми
Рівень вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Кваліфікація
РОЗРОБЛЕНО І СХВАЛЕНО
Навчально-методичною комісією
спеціальності 081 «Право»
Протокол № ___
від «___» ___________ 2020 р.
Голова навчально-методичної
комісії спеціальності
_____________ Ю.А. Коверко
ПОГОДЖЕНО
Вченою радою факультету ВГЕП
Протокол № ___
від «___» ___________ 2020 р.
Голова вченої ради факультету
________________ Р.А. Пеленьо
ПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної
роботи Львівського національного
університету ветеринарної
медицини та біотехнологій
імені С.З.Ґжицького
_______________ І.В. Двилюк
«___»______________2020 р.

Другий (магістерський)
08 Право
081 Право
Магістр з права
РЕКОМЕНДОВАНО
Навчально-методичною радою
факультету ВГЕП
Протокол № ___
від «___» ___________ 2020 р.
Голова навчально-методичної ради
факультету
______________Н.Б. Сливка
ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ
Завідувач кафедри права, д.ю.н.,
професор ____________В.І. Андріїв
від «___» ___________ 2020 р.

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів - роботодавців (за наявності):
№

ПІП

Місце праці

Посада

1.
2.
3.

Шлях до рецензії, відгуків
на сайті університету
https://lvet.edu.ua/...

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів - випускників (за наявності):
№
4.
5.
6.

ПІП

Місце праці

Посада, виконувана
робота (за умови
працевлаштування)

Шлях до рецензії, відгуків
на сайті університету
https://lvet.edu.ua/...

ПЕРЕДМОВА
Освітньо-професійна програма «Право» підготовки магістрів за спеціальністю
081 «Право» галузі знань 08 «Право» розроблена на основі проекту стандарту
вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для
другого (магістерського) рівня вищої освіти. Освітньо-професійна програма
розроблена на основі чинних нормативних і допоміжних документів
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, внутрішнього
«Положення про навчально-методичну роботу» ЛНУМВБ імені С. З.
Ґжицького. Під час розроблення програми «Право» проаналізовано програми
спеціальності 081«Право» інших закладів вищої освіти України та країн, з
якими укладено угоди про співпрацю, для можливості реалізації Закону
України «Про вищу освіту» в контексті академічної мобільності.

Розробники програми:
Андріїв В.І.
д.ю.н., професор, завідувач кафедри права, гарант освітньої
програми
Коверко Ю.А.
к.е.н., доцент кафедри права, голова навчально-методичної
комісії спеціальності 081 «Право»
Ніканорова О.В. к.ю.н., доцент кафедри права, член навчально- методичної
комісії спеціальності 081 «Право»
Швед Н.П. суддя Яворівського районного суду Львівської області

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081«ПРАВО»
1. Загальна інформація
Повна назва закладу
Львівський
національний
університет
ветеринарної
вищої освіти та
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
Магістр
назва кваліфікації мовою
Магістр права
оригіналу
Офіційна назва освітньої
Освітньо-професійна програма «Право»
програми
Тип диплому та обсяг
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС (1,4 роки)
освітньої програми
Наявність акредитації
До 1 липня 2022 р. (сертифікат серії НД - ІV № 1481515)
НРК України – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл;
Цикл/рівень
ЕQF-LLL – 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра; позитивні результати єдиного
фахового вступного іспиту з використанням організаційноПередумови
технологічних
процесів
здійснення
зовнішнього
незалежного оцінювання
Мова(и) викладання
Українська
Інтернет-адреса
постійного розміщення
http://lvet.edu.ua/navchalna-robota/osvitni-prohramy.html
опису освітньої програми
2. Мета освітньої програми
Метою програми є підготовка магістрів права, які володіють теоретичними знаннями та
практичними вміннями і навичками, достатніми для успішного виконання професійних
обов’язків, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертноконсультаційною та організаційно-управлінською діяльністю, а також брати участь у
наукових дослідженнях та викладати у вищій школі.
3. Характеристика освітньої програми
Предметна область
Право
(галузь знань,
(галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»)
спеціальність)
Право як соціальне явище. Вивчення права та його джерел
Орієнтація освітньої
ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі
програми
яких покладені людська гідність, верховенство права і права
та основоположні свободи людини.
Програма спрямована на формування здатності розв’язувати
складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у
Основний фокус
сфері права з глибоким розумінням природи, завдання і
освітньої програми та
змісту його основних правових інститутів, а також меж
спеціалізації
правового регулювання різних суспільних відносин в умовах
комплексності та невизначеності.
Підготовка магістрів здійснюється з використанням
Особливості програми
структурного підрозділу - Юридичної клініки ЛНУВМБ
імені С.З. Гжицького
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Фахівець із кваліфікацією магістра права може займати
Придатність до
посади в органах прокуратури, адвокатури, судових та
працевлаштування
правоохоронних органах, органах державної влади та

Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність (ІК)

Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

місцевого самоврядування, наукових установах, закладах
вищої освіти тощо.
Право продовжити навчання за програмою третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
5. Викладання та оцінювання
Викладання та навчання проводиться у вигляді лекцій,
практичних занять, семінарів, індивідуальних занять, роботи
в малих групах, консультацій з викладачами, самостійної
роботи студентів, проходження виробничої практики на базі
Юридичної клініки ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького та в
установах і організаціях публічного та приватного права.
Звіти про проходження виробничої практики, контрольні
роботи, тестування, підготовка презентацій, усні екзамени.
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі
єдиного
державного
кваліфікаційного
іспиту
за
спеціальністю в установленому порядку та публічного
захисту кваліфікаційної роботи.
6. Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у галузі професійної правничої
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування правових доктрин, правових принципів, норм
права, що передбачає проведення досліджень і впровадження
інновацій
та
характеризується
комплексністю
та
невизначеністю умов.
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 усно та письмово спілкуватися іноземною
мовою, у тому числі у професійній сфері.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
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.
ЗК12. Здатність організовувати та керувати професійним
розвитком осіб та груп.
СК1. Концептуальне і нормативне розуміння сутності
верховенства права як однієї з основоположних цінностей
демократичної держави. Здатність застосовувати принципи
верховенства права, в тому числі, у ситуаціях законодавчої
невизначеності.
СК2. Розуміння системи права Європейського Союзу та її
співвідношення з правовою системою України.
СК3. 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.
СК4. Розуміння взаємодії міжнародного права та
міжнародних правових систем і правової системи України.
СК5. Поглиблене розуміння методології тлумачення та
особливостей
застосування
інститутів
публічного,
приватного та кримінального права.
СК6.
Здатність
проведення
порівняльно-правових
досліджень окремих інститутів права.
СК7. Розуміння концептуальних засад реалізації судової
влади та особливостей здійснення правосуддя в Україні.
СК8. Здатність застосовувати інструменти позасудового
розгляду та вирішення правових спорів.
СК9. Здатність застосування міждисциплінарного підходу в
оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що
вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення правових норм, а також знання практики їх
застосування.
СК11. Здатність критично оцінювати ефективність
представництва та захисту прав та інтересів клієнтів і
підвищувати рівень своєї професійної діяльності, включаючи
визначення напрямку для підвищення кваліфікації та
професійного навчання впродовж життя.
СК12. Розуміння стандартів професійної незалежності та
відповідальності правника та здатність утверджувати етичні
стандарти правничої діяльності.
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері
права інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та
аргументації.
СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативноправових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні
суспільні відносини.
СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів
правозастосування, включаючи вимоги щодо їх законності,
обґрунтованості та мотивованості.
СК16. Розуміння методології наукових досліджень у сфері
права та здатність застосовувати спеціальні методи
досліджень у певних галузях юридичної науки.
7. Програмні результати навчання
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 081 «Право»
повинен продемонструвати такі результати навчання:

Соціально-гуманітарна
ерудованість

Дослідницькі навички

Комунікація

Професійна
самоорганізація та
використання
інформаційних
технологій

Праворозуміння

Правозастосування

1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і
явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового
регулювання.
2. Демонструвати глибоке розуміння сучасної системи
цивілізаційних цінностей та їх взаємозв’язок з правовими
цінностями, принципами та професійними етичними
стандартами.
3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних
джерел, включаючи цифрові, статистичні, тестові,
та
перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні
методи дослідження.
4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової
теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової
інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з
цього дослідження.
5. Здатність визначати актуальну практичну чи наукову
проблему, проводити дослідження на її вирішення,
включаючи самостійне формування структури такого
дослідження, його методології та необхідних джерел.
6. Володіти іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради
Європи), правильно вживаючи правничу термінологію.
7. Володіти навичками усного та письмового мовлення,
демонструючи здатність обґрунтовано формувати свої
позицію, вміння опонувати та наводити переконливі
аргументи.
8. Брати продуктивну участь в обговоренні складних
правових проблем і формувати власний внесок у кінцеві
висновки такого обговорення.
9. Володіти методикою викладання окремих правових
дисциплін чи окремих тем з правової проблематики,
включаючи застосування інтерактивних методів.
10. Ефективно опрацьовувати та використовувати
інформацію, отриману з достовірних джерел для проведення
наукових досліджень та практичної діяльності.
11. Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та
використовувати сучасні технології у наданні правничих
послуг.
12. Демонструвати знання основних сучасних правових
доктрин, цінностей та принципів функціонування права у
контексті взаємодії міжнародного права та міжнародноправових систем з правовою системою України.
13. Демонструвати розуміння методології тлумачення та
особливостей
застосування
інститутів
публічного,
приватного та кримінального права.
14. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих
інститутів права різних правових систем, включаючи
взаємозв’язок системи права Європейського Союзу з
правовою системою України.
15. Показувати поглиблені знання практики застосування
окремих правових інститутів.
16. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях
правозастосування.

17. Демонструвати базові навички з виконання
процесуальних функцій судді, прокурора, адвоката,
правового радника та нотаріуса.
18. Брати продуктивну участь у розробці проектів
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх
впливу на відповідні суспільні відносини.
19. Самостійно готувати проекти актів правозастосування у
різних сферах професійної діяльності.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
100% науково-педагогічних працівників, задіяних до
Специфічні
викладання
професійно-орієнтованих
дисциплін
зі
характеристики
спеціальності 081 «Право», мають наукові ступені та вчені
кадрового забезпечення
звання
Забезпеченість навчальними приміщеннями відповідає
Специфічні
потребі.
характеристики
Використання сучасного інформаційно-комунікаційного
матеріально-технічного
обладнання, інформаційних ресурсів та програмних
забезпечення
продуктів, що застосовуються у діяльності в сфері права.
Використання фонду наукових бібліотек закладів вищої
Специфічні
освіти м. Львова, Львівської наукової бібліотеки імені
характеристики
В. Стефаника, Національної бібліотеки України імені
інформаційного та
В. Вернадського, Інтернет-ресурсів та авторських розробок
навчально-методичного
науково-педагогічних працівників
ЛНУВМБ імені
забезпечення
С.З. Гжицького
9. Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між Львівським
Національна кредитна
національним університетом ветеринарної медицини та
мобільність
біотехнологій імені С. З. Гжицького та закладами вищої
освіти України
На основі двосторонніх договорів між Львівським
національним університетом ветеринарної медицини та
Міжнародна кредитна
біотехнології імені С.З. Гжицького та закладами вищої освіти
мобільність
зарубіжних країн-партнерів, зокрема угодами про співпрацю
з деякими університетами Польщі
Навчання іноземних
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться
здобувачів вищої освіти

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Код н/д
1
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти
кредитів
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
2
3
І. Обов’язкові компоненти
Іноземна мова у професійній сфері
3
Верховенство права
4
Актуальні проблеми публічного права
4
Правова система Європейського Союзу
3

Семестр
1

2

3

4

5

6

х
х
х
х

Форма
підсумк.
контролю
7
залік
екзамен
екзамен
залік

ОК 10

Актуальні питання здійснення правосуддя
в Україні
Нормотворча техніка
Актуальні проблеми приватного права
Проблеми кримінально-правової
кваліфікації злочинів
Міжнародно-правові механізми захисту
прав людини
Техніка правотлумачення

ОК 11

Виробнича практика в юридичній клініці

10

х

2
Виробнича практика в установах та
організаціях публічного права
Виробнича практика в установах та
організаціях приватного права
Написання магістерської роботи

3

4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

1
ОК 12
ОК 13
ОК 14
Всього

3

х

3
4

х

залік
х

залік
екзамен

4

х

екзамен

3

х

залік

3

х

залік

13

диф. залік
5

6

х

7
диф. залік

7

х

3
67

х

диф. залік

ІІ. Вибіркові компоненти
ВК 1

Вибіркова дисципліна 1

ВК 2
Вибіркова дисципліна 2
ВК 3
Вибіркова дисципліна 3
ВК 4
Вибіркова дисципліна 4
ВК 5
Вибіркова дисципліна 5
ВК 6
Вибіркова дисципліна 6
ВК 7
Вибіркова дисципліна 7
Всього
Всього за освітньо-професійну програму

3
4
4
3
3
3
3
23
90

х

залік
х
х
х
х
х
х

екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі єдиного
державного кваліфікаційного іспиту (іспитів) за спеціальністю в
установленому порядку та публічного захисту кваліфікаційної
роботи.

Вимоги до єдиного
державного
кваліфікаційного
іспиту (іспитів)

Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту (іспитів)
встановлюються законодавством.

Вимоги до
публічного захисту
кваліфікаційної
роботи

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої
входить не менше двох докторів юридичних наук та одного
представника правничої професії з професійним стажем не менше
семи років.
Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Атестація випускників завершується видачею документів встановленого
зразка про присудження ступеня магістра.

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ / РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
ДЕСКРИПТОРАМ НРК
Класифікація
компетентностей
(результатів
навчання) за НРК

Знання
Зн1 Спеціалізовані
концептуальні знання, що
включають сучасні наукові
здобутки у сфері професійної
діяльності або галузі знань і є
основою для оригінального
мислення та проведення
досліджень
Зн2 Критичне осмислення
проблем у галузі та на межі
галузей знань

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7

Зн2
Зн1
Зн2
Зн1
Зн1

Уміння/навички
Ум1 Спеціалізовані
уміння/навички
розв’язання проблем,
необхідні для проведення
досліджень та/або
провадження інноваційної
діяльності з метою
розвитку нових знань та
процедур
Ум2 Здатність
інтегрувати знання та
розв’язувати складні
задачі у широких або
мультидисциплінарних
контекстах
Ум3 Здатність
розв’язувати проблеми у
нових або незнайомих
середовищах за наявності
неповної або обмеженої
інформації з урахуванням
аспектів соціальної та
етичної відповідальності
Загальні компетентності
Ум2
Ум1
Ум3
Ум1
Ум1

Комунікація
К1 Зрозуміле і
недвозначне донесення
власних знань, висновків
та аргументації до
фахівців і нефахівців,
зокрема, до осіб, які
навчаються

Відповідальність та
автономія
АВ1 Управління
робочими або
навчальними процесами,
які є складними,
непередбачуваними та
потребують нових
стратегічних підходів
АВ2 Відповідальність за
внесок до професійних
знань і практики та/або
оцінювання результатів
діяльності команд та
колективів
АВ3 Здатність
продовжувати навчання з
високим ступенем
автономії

К1

АВ2
АВ2
АВ2
АВ3
АВ1
АВ3
АВ1

К1
К1

ЗК8
ЗК9
ЗК10
ЗК11
ЗК12
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12
СК13
СК14
СК15
СК16

Зн2
Зн2

Ум2
Ум2

К1
К1
К1
К1

АВ1
АВ2
АВ2
АВ1
АВ1

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Ум2
К1

АВ2

Ум3
Зн2
Зн2
Зн1
Зн2
Зн1
Зн1
Зн1
Зн2
Зн1
Зн2
Зн1
Зн1
Зн2
Зн1

Ум2
Ум2
Ум2
Ум2
Ум2
Ум2
Ум3
Ум3
Ум3
Ум2
Ум1

К1
К1
К1
К1
К1
К1
К1
К1
К1
К1
К1
К1

АВ3
АВ3
АВ3
АВ1
АВ1
АВ2
АВ2
АВ3
АВ2
АВ2
АВ2
АВ2

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

1. Оцінювати природу та
характер
суспільних
процесів і явищ, і виявляти
розуміння меж та механізмів
їх правового регулювання.
2 Демонструвати глибоке
розуміння сучасної системи
цивілізаційних цінностей та
їх
взаємозв’язок
з
правовими
цінностями,
принципами
та
професійними
етичними
стандартами.
4. Здійснювати презентацію
свого
дослідження
з
правової
теми,
застосовуючи
першоджерела та прийоми
правової
інтерпретації
складних
комплексних
проблем, що постають з
цього дослідження.
5.
Здатність
визначати
актуальну практичну чи
наукову
проблему,
проводити дослідження на її

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі
навчання, що передбачає застосування правових доктрин, правових
принципів, норм права, що передбачає проведення досліджень і
впровадження інновацій та характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.

Дослідницькі навички

Соціально-гуманітарна
ерудованість

Програмні результати навчання

Інтегральна
компетентність

Компетентності
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Загальні компетентності

ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК СК СК СК СК СК СК СК СК СК СК СК СК СК СК СК СК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ +

+

+ + + +

+

+

+

+ + + +

+ + + + + + + + + +

+ +

+

+ +

+ +

+

+

+

+ +

+ +

+ + +

+

+ +

+

+ +

+

+ +

+

+ +

+

+ +

+

вирішення,
включаючи
самостійне
формування
структури
такого
дослідження,
його
методології та необхідних
джерел.
6. Володіти іноземною
мовою (однією з таких мов:
англійська,
іспанська,
німецька,
французька/однією
з
офіційних
мов
Ради
Європи),
правильно
вживаючи
правничу
термінологію.
7. Володіти навичками
усного
та
письмового
мовлення, демонструючи
здатність
обґрунтовано
формувати свої позицію,
вміння
опонувати
та
наводити
переконливі
аргументи.
8. Брати продуктивну участь
в обговоренні складних
правових
проблем
і
формувати власний внесок у
кінцеві висновки такого
обговорення.
9. Володіти методикою
викладання
окремих
правових дисциплін чи
окремих тем з правової

+ + +

+ + + + +

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+ +

+

+

+ + + + +

+

+ + + + + + + +

+

+ + + + +

+

+

+

+ + + +

+ +

Праворозуміння

Професійна самоорганізація та
використання інформаційних
технологій

проблематики, включаючи
застосування інтерактивних
методів.
10.
Ефективно
опрацьовувати
та
використовувати
інформацію, отриману з
достовірних джерел для
проведення
наукових
досліджень та практичної
діяльності.
11. Демонструвати здатність
генерувати нові ідеї та
використовувати
сучасні
технології
у
наданні
правничих послуг.
12. Демонструвати знання
основних
сучасних
правових
доктрин,
цінностей та принципів
функціонування права у
контексті
взаємодії
міжнародного права та
міжнародно-правових
систем
з
правовою
системою України.
13.
Демонструвати
розуміння
методології
тлумачення та особливостей
застосування
інститутів
публічного, приватного та
кримінального права.

+ + + +

+

+

+ + + +

+

+ +

+ + + + + +

+ +

+ +

+ + + +

+

+ + + +

+

+

+

+ +

+ + +

+

+ + +

+ +

Правозастосування

14. Проводити порівняльноправовий аналіз окремих
інститутів права різних
правових
систем,
включаючи взаємозв’язок
системи
права
Європейського Союзу з
правовою
системою
України.
15. Показувати поглиблені
знання
практики
застосування
окремих
правових інститутів.
16. Обґрунтовувати правову
позицію на різних стадіях
правозастосування
17. Демонструвати базові
навички
з
виконання
процесуальних
функцій
судді, прокурора, адвоката,
правового
радника
та
нотаріуса.
18. Брати продуктивну
участь у розробці проектів
нормативно-правових актів,
обґрунтовувати суспільну
обумовленість їх прийняття,
прогнозувати результати їх
впливу
на
відповідні
суспільні відносини.
19. Самостійно готувати
проекти
актів
правозастосування у різних

+

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+

+
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+
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+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+ + + +

+ + +

+

+ + + + + + + +

+ + + + +

+ +

+ + +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+ +

+

+

сферах
діяльності.

професійної

