
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет імені В.Н. 
Каразіна

Освітня програма 36720 Право

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 081 Право
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст 
відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 62

Повна назва ЗВО Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ідентифікаційний код ЗВО 02071205

ПІБ керівника ЗВО Бакіров Віль Савбанович

Посилання на офіційний веб-сайт univer.kharkov.ua
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ЗВО
 

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/62

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36720

Назва ОП Право

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній програмі 4 р. 

Форми здобуття освіти на ОП очна денна, заочна

Структурний підрозділ (кафедра або 
інший підрозділ), відповідальний за 
реалізацію ОП

Юридичний факультет

Інші навчальні структурні підрозділи 
(кафедра або інші підрозділи), 
залучені до реалізації ОП

кафедра теоретичної та практичної філософії, кафедра англійської мови

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Харків, майдан Свободи 6, 61022

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 86405

ПІБ гаранта ОП Кагановська Тетяна Євгеніївна

Посада гаранта ОП Декан

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

law@karazin.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-417-54-44

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
 

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти) за спеціальністю 081 Право 
(далі – ОНП «Право») розроблена проектною групою, створеною за рішенням вченої ради юридичного факультету від 
24.02.2016 (протокол № 8). Керівником проектної групи (гарантом освітньо-наукової програми) була декан юридичного 
факультету, доктор юридичних наук професор Т.Є. Кагановська. До складу проектної групи входили доктори юридичних 
наук, професори В.О. Серьогін, Є.О. Мічурін, Д.М. Лук`янець, В.М. Трубников, М.В. Даньшин. ОНП «Право» затверджена 
вченою радою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 27.05.2016, протокол № 7. Необхідність 
розроблення і впровадження ОНП «Право» зумовлена тим, що в умовах реформування правової системи України зростає 
потреба у фахівцях із фундаментальними знаннями в галузі національного та іноземного права, креативним і критичним 
мисленням, адаптованих до умов незалежної, суверенної, демократичної, соціальної, правової державності, де людина, її 
життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.
Рішення Ліцензійної комісії МОН України від 02.07.2016 про відповідне розширення провадження освітньої діяльності у 
ХНУ імені В.Н. Каразіна затверджено наказом МОН України від 04.07.2016 № 771.
Набір здобувачів вищої освіти на ОНП «Право» вперше був здійснений у 2016 році. Аспіранти юридичного факультету 
ХНУ імені В.Н. Каразіна навчаються використовувати практичний досвід прийняття виважених і обґрунтованих з точки 
зору правових вимог рішень як у стандартних, так і в нестандартних умовах юридичної діяльності; застосовувати свої 
професійні навички дослідження в неакадемічному середовищі; оперувати концептуальними знаннями щодо проведення 
науково-дослідної роботи; продукувати оригінальні, придатні до публікування у фахових виданнях наукові розробки 
у галузі права; демонструвати ефективне освоєння відповідних методик і технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері; правильно інтерпретувати нові факти, що з’являються у відповідній галузі юридичної науки і практики. 
Випускники аспірантури можуть застосовувати наукові розробки, наукову, педагогічну, навчально-методичну практику 
на заняттях з юридичних дисциплін; ефективно застосовувати методи, засоби, прийоми педагогічного впливу, методики 
виховання і викладання юридичних дисциплін. За результатами навчання аспіранти можуть керувати правовою роботою 
в органах публічної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, надавати правову допомогу їх структурним 
підрозділам і громадським формуванням; брати участь у роботі з розробки нормативних правових актів, підготовці 
експертних висновків про їх юридичну обґрунтованість.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року 
та набір на ОП
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Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання станом 
на 1 жовтня поточного навчального 

року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 10 2 8 0 0

2 курс 2018 - 2019 10 1 8 0 0

3 курс 2017 - 2018 13 2 10 0 0

4 курс 2016 - 2017 7 0 7 0 1
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.
 

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 16345 Право

другий (магістерський) рівень 3350 Право
3281 Альтернативне вирішення спорів

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36720 Право

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 251875 58334

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

250592 57080

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

1283 1253

Приміщення, здані в оренду 14129 1972
 

Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 081law-o.pdf 6xLj9S9ObBRC/AMZxokAmsWZaJ+MtPVzWLMSxTOhfTU=

Освітня програма 081-onp-phd-2019.pdf jGk30jI3RJJLrNjFKRc3C+tHo1kNzNtRyJbto6AJbBs=

Навчальний план за ОП 081law-p.pdf TCyPay9wMbeh5Tz1b9tS68dUPl1Wwzxf2zh/bvAaEAI=

Навчальний план за ОП план заочка 2016.pdf ZXfo2nK9XkrUNsG+KoqsIbzujsHOCX8hz2csmSuq5q8=

Навчальний план за ОП 081 Право - ДЕННА ФОРМА-
конвертирован.pdf

nAFHn3T66+ADHXRlg6Q9NbhwrtM2TQEW4flItlDjpD4=

Навчальний план за ОП 081 Право  - ЗАОЧНА ФОРМА-
конвертирован.pdf

1R3al75xdz/qg1efD+H9groPMJ50yl+wjwQr2fhz+hI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук на ОНП 081 Право.pdf /xB0AUZUOIuluDrPqWLx4XEZ/lCPSyUbnpYmgI8xOxg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Боняк_Рецензія на ОНП_С1.pdf 2X3SGLkF5x3Jnbha0dZvAEOgKn218KPn840+nAmIXzk=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Ціль освітньо-наукової програми «Право» для третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право 
є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі юриспруденції, які володіють ґрунтовною системою знань з 
національного та іноземного права, іноземною мовою, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, здатні 
до гіпотетичного та евристичного мислення, можуть критично оцінювати та застосовувати в науці теоретичні постулати 
та інноваційні методи, вміють коректно формулювати наукові проблеми та дослідницькі завдання, самостійно визначати 
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актуальність та новизну наукової роботи, проводити дисертаційні та монографічні дослідження, здатні до постійного 
навчання і самовдосконалення, здатні самостійно викладати цикл правових дисциплін у вищій школі на високому 
методичному та професійному рівні, спираючись на найсучасніші техніки та загальновизнані європейські методики 
навчального процесу, брати участь у міжнародних наукових дослідженнях, здатні відстоювати свої наукові позиції на 
різних міжнародних та вітчизняних наукових, науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах та ефективно 
застосовувати норми національного права в науково-дослідній діяльності.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО
Місія університету представлена тріадою «пізнавати–навчати–просвіщати», що й реалізується у рамках фахівців за 
освітньо-науковою програмою «Право». Цілі освітньо-наукової програми «Право»
безпосередньо відповідають стратегії та політиці університету. Освітньо-наукова програма націлена на високий 
міжнародний конкурентний рівень, відповідає сучасним світовим стандартам якості, має потужну практичну складову і 
завдяки цьому гарантує успішне працевлаштування випускників на сучасних ринках праці; передбачає розширення 
можливостей участі аспірантів в індивідуальних освітніх траєкторіях відповідно до «Стратегії розвитку Каразінського 
університету на 2019–2025 роки (https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/strategiya-rozvytku-universitetu-2019-2025-2.pdf), 
«Стратегічних
цілей Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у сфері якості на 2017–2020 
роки»(https://www.univer.kharkov.ua/docs/quality/tsili2017) та «Політики Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна у сфері якості на 2017–2020 
роки»(https://www.univer.kharkov.ua/docs/quality/PolItika%20HarkIvskogo%20natsIonalnogo%20unIversitetu%20ImenI%20V.%2).
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані 
під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Протягом звітного періоду були враховані пропозиції щодо цілей та програмних результатів навчання з боку аспірантів, 
які навчаються за освітньо-науковою програмою, а також представників . За результатами опитування аспірантів було 
виявлено недостатню кількість семінарських занять з дисципліни «Сучасна правова доктрина (за профілем)». За 
результатами опитування та наради з аспірантами 1 курсу кількість годин семінарських занять з дисципліни «Сучасна 
правова доктрина (за профілем)» було збільшено.

- роботодавці
На засіданнях робочої групи з розробки освітньо-наукової програми «Право» для третього (доктор філософії) рівня вищої 
освіти були присутні і роботодавці, а саме: голова Комітету Верховної Ради
України з питань правової політики І.В. Венедіктова, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань судових 
та правоохоронних органів О.С. Бакумов, секретар Харківської міської ради 
О.М. Новак та інші, які рекомендували посилити прикладну (інструментальну) складову програми, аби кваліфікаційні 
роботи, підготовлені за результатами навчання, містили конкретні пропозиції щодо
вдосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики та могли бути реалізовані в діяльності органів 
публічної влади та інститутів громадянського суспільства. Пропозиції цієї групи
стейкхолдерів відображені в компонентах ОП та програмних результатах навчання.

- академічна спільнота
Зауваження та пропозиції учасників освітнього процесу університету (представників Управління якості освіти 
університету, науково-педагогічних працівників факультету, залучених до реалізації програми, та науково-педагогічних 
працівників інших факультетів) щодо змісту освітньо-наукової програми були враховані під час її першого перегляду в 
травні-червні 2017 року.

- інші стейкхолдери
практичні працівники судових та правоохороних органів, а також державні службовці

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку 
спеціальності та ринку праці
Членами робочої групи були проаналізовані тенденції розвитку правничої спеціальності та ринку праці у сфері 
юриспруденції. З’ясовано, що ключовими тенденціями, які посилюватимуть вплив на сферу
зайнятості, є: розвиток цифрових технологій, глобалізаційні та інтеграційні процеси, зростання клієнтоорієнтованості 
тощо. При цьому правнича спеціальність є однією з тих, на які спостерігається
певне зростання попиту на ринку праці та навіть прискорення зростання кількості вакансій. Водночас виявлено потребу 
в посиленні міжгалузевих зв’язків та комплексних правових досліджень, констатовано дедалі більшу зацікавленість 
стейкхолдерів у фахівцях-правниках, які вільно володіють робочими мовами Європейського Союзу, вміють користуватися 
правовими базами даних та спроможні проводити порівняльно-правові дослідження. Відповідно, освітньо-наукова 
програма містить у собі компоненти, розраховані на формування вмінь і навичок опрацювання зарубіжного 
законодавства та матеріалів правозастосовної діяльності, міжнародно-правових стандартів у відповідних сферах, 
використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій тощо. Усі ці фактори відображено у цілях та
програмних результатах навчання освітньо-наукової програми за спеціальністю 081 Право.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було 
враховано галузевий та регіональний контекст
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-наукової програми за спеціальністю 081 
Право було враховано галузевий та регіональний контекст. Зокрема, враховано, що, за
даними Державної служби зайнятості України, у Харківській та прилеглій до неї Дніпропетровській областях наявність 
великих міст сприяє формуванню потужного та диверсифікованого місцевого ринку
праці, а ситуація із зайнятістю населення та безробіттям краще, ніж в інших регіонах України. При цьому серед загальної 
кількості вакансій 12% пропонуються в державному управлінні, обороні та соціальному страхуванні (12%), а також в 
освіті або на транспорті ( 9%).
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було 
враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів освітньо-професійної програми було враховано досвід 
аналогічних іноземних освітніх програм під загальною назвою «Wirtschaftsrechts»,
Hochschule Wismar та досвід споріднених вітчизняних освітніх програм, пов’язаних з різними аспектами правової 
діяльності (Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного університету «Одеська 
юридична академія»). На основі аналізу існуючих
підходів до розуміння специфіки нормотворчої, правозастосовної та науково-дослідної діяльності у сфері права було 
сформоване власне бачення змісту навчання і визначені відповідні цілі та програмні
результати освітньо-наукової програми.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої 
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Галузейвий стандарт спеціальності 081 Право відсутній, тому освітньо-наукова програма «Право» відповідає ТСВО 
спеціальності 081 Право третього освітньо-наукового рівня, затвердженому рішенням
Вченої ради ХНУ імені В.Н. Каразіна від 27.05.2016 р., протокол №7 (введений в дію наказом ректора від 03.06.2016 № 
0301-1/276).https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/nakaz-standarty.pdf

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким 
чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій 
для відповідного кваліфікаційного рівня?
Освітньо-професійна програма відповідає вимогам, що визначені в Національній рамці кваліфікацій щодо сукупності 
компетентностей особистості за дев’ятим рівнем, який відповідає третьому 
освітньо-науковому рівню вищої освіти. Інтегральна компетентність за освітньо-науковою програмою сформульована у 
повній відповідності до вимог, що визначені в Національній рамці кваліфікацій щодо сукупності компетентностей 
особистості за дев’ятим рівнем Національної рамки кваліфікацій (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти), а саме: 
інтегральна компетентність полягає у здатності особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 
знань та/або
професійної практики.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
40

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, 
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?
40

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
10

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності підготовки докторів філософії побудована з 
урахуванням потреб сучасного ринку праці щодо забезпечення потреб юридичної освіти,
науки та практики як базових елементів правової системи. Підготовка докторів філософії спрямована на формування 
здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі юридичної професійної та
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 
знань у галузі юриспруденції та юридичної практики.
Вибіркові компоненти циклу професійної підготовки розподілені на шість профілів: 1)історико-теоретичний; 2) 
конституційно-правовий; 3) цивільно-правовий; 4) адміністративно-правовий; 
5)кримінально-правовий; 6) кримінальний процесуальний та криміналістичний. Такий розподіл здійснено з метою 
підготовки фахівців, здатних до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та
складних правових ідей, розроблення та реалізації юридичних проектів, які дають можливість переосмислити наявне та 
створити нове цілісне знання про правові явища та процеси та професійну
юридичну практику і розв’язання значущих проблем у відповідних сферах юридичної науки та галузях національної 
системи права.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?
Згідно з п. 26 чинного Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 
вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/261-2016-п та п. 3.4. Положення про 
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті
імені В.Н. Каразіна, затвердженого рішенням Вченої ради ХНУ імені В.Н. Каразіна від 27.03.2017,протокол № 5 (ведено в 
дію наказом ректора № 0202-1/155 від 21.04.2017)
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії аспіранта забезпечується через індивідуальний навчальний план аспіранта та його індивідуальний план 
наукової роботи.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Згідно з п. 26 чинного Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 
вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/261-2016-п та п. 3.4. Положення про 
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті
імені В.Н. Каразіна, затвердженого рішенням Вченої ради ХНУ імені В.Н. Каразіна від 27.03.2017,протокол № 5 (ведено в 
дію наказом ректора № 0202-1/155 від 21.04.2017)
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії аспіранта забезпечується через індивідуальний навчальний план аспіранта та його індивідуальний план 
наукової роботи. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, 
яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Навчальний план за третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальністю 081 Право передбачає проведення асистентської 
практики у 4 семестрі тривалістю 4 тижні за денною формою навчання і 2
тижні – за заочною. Програма та методичні рекомендації до асистентської практики для здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії спеціальності 081 Право, розроблена Т.Є. Кагановською, 
М.В. Даньшиним, Д.В. Божко, А.В. Заник, була затверджена Науково-методичною радою ХНУ імені В.Н. Каразіна 
(протокол № 4 від 27 березня 2018 р.). 
http://jurfak.univer.kharkov.ua/docs/program-praktika-aspirantura-2019.pdf. Крім того, навчальні програми з усіх 
дисциплінпередбачають проведення семінарських занять та виконання індивідуальних завдань, в процесі яких 
відбувається формування компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft 
skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП результатам навчання 
ОП
Для випускників ОНП Право соціальні навички є особливо важливими, оскільки кваліфікацією передбачено, що юрист 
повинен 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. Навчання за ОНП дозволяє здобути соціальні навички як через цикл загальної підготовки («Філософські засади та 
методологія наукових досліджень», «Іноземна мова для аспірантів», 
«Підготовка наукових публікацій та презентація результатів дослідження», «Науковий менеджмент») так і через цикл 
професійної підготовки («Сучасна правова доктрина (за профілем)», «Асистентська практика»).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) 
із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою)?
Згідно з пунктами 3.3.12-3.3.14 Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 
університеті імені В.Н. Каразіна, затвердженого рішенням Вченої ради ХНУ імені
В.Н. Каразіна від 27.03.2017, протокол № 5 (ведено в дію наказом ректора № 0202-1/155 від 21.04.2017) 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U кількість годин аудиторних занять в одному 
кредиті ЄКТС (денна форма навчання) при навчанні за рівнем доктора філософії становить 20% (6 годин в одному 
кредиті ЄКТС) (окрім вивчення іноземних мов). При вивченні іноземних мов кількість годин аудиторних занять в одному 
кредиті ЄКТС (денна форма навчання) при навчанні зарівнем доктора філософії становить 40% (12 годин в одному 
кредиті ЄКТС). Конкретна кількість аудиторних годин на семестр для відповідних спеціальностей і спеціалізацій 
визначається навчальними планами. За заочною (дистанційною) формою навчання кількість годин аудиторних
занять не може перевищувати 30% обсягу аудиторних занять за відповідним планом денної форми навчання. Навчальні 
дисципліни плануються в обсязі не менше
трьох кредитів ЄКТС, практики – в обсязі не менше п’яти кредитів ЄКТС. Обсяг навчальної дисципліни чи практики 
встановлюється кратним цілому числу кредитів. Кількість навчальних модулів (навчальних дисциплін і практик), 
запланованих на кожен семестр навчання, не перевищує семи.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, продемонструйте, 
яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями 
цієї форми здобуття освіти
У межах освітньо-наукової програми «Право» третього (доктор філософії) рівня дуальна система навчання не 
передбачена. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до 
вступників ОП
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна у 2019 році https://www.univer.kharkov.ua/files/pravyla-dodatok6-2019.pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2019 році 
https://www.univer.kharkov.ua/files/pravyla-dodatok6-2019.pdf
передбачають, що на навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули 
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
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Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з: 
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); 
- вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, 
який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
- презентації дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника.  
Таким чином, вимоги до вступників враховують особливості освітньої програми, а також відповідний рівень знань зі 
спеціальності 081 «Право» та іноземної мови.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється наступними документами, розміщеними 
для ознайомлення на офіційному сайті Університету: 
- Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна»https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U,
- Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна права на академічну мобільність»
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya-pravo-na-akadem-mobilnist.pdf
- Порядок визнання в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна ступенів вищої освіти, здобутих в 
іноземних навчальних закладах», 
http://rada.karazin.ua/public/uploads/2016/12/rishennya-vr26122016-5.pdf
Відділ визнання та легалізації документів про освіту (каб. 4-75, майдан Свободи, 4) 
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhenia.pdf

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі 
були)?
Протягом звітного періоду таких випадків за освітньо-науковою програмою не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? 
Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
університет ще не має досвіду навчання у вигляді неформальної освіти

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)
Протягом звітного періоду таких випадків за освітньо-науковою програмою не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню 
програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Навчання студентів за освітньо-науковою програмою здійснюється лише за денною (очною) та заочною формами 
навчання. Освітній процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, 
практична підготовка, контрольні заходи, самостійна робота. Основними видами навчальних занять є: лекція, практичне 
заняття, семінарське заняття, консультація. 
Науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни за освітньо-науковою програмою, самостійно обирають такі 
методи та засоби навчання, що забезпечують якість освітнього процесу та сприяють досягненню програмних результатів 
навчання за освітньо-науковою програмою. До основних методів навчання і викладання за освітньо-професійною 
програмою належать методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, евристичний, дослідницький та інші. До 
методик та технологій, які передбачає освітньо-професійна програма і які віддзеркалюються у робочих програмах 
відповідних навчальних дисциплін, віднесено збирання, аналіз і синтез інформації.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і 
викладання відповідно до результатів опитувань?
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна» втілення студентоцентрованого підходу є одним з принципів, на яких ґрунтується освітня діяльність 
університету, що зобов’язує науково-педагогічних працівників обирати відповідні форми і методи навчання. Реалізація 
студентоцентрованого підходу в освітньому процесі передбачає:  заохочення відчуття автономності у того, хто 
навчається, із забезпеченням відповідного супроводу та підтримки з боку викладача. Навчання із застосуванням 
методик максимальної активізації студентів під час занять шляхом організації ділових ігор, виконання творчих завдань, 
підготовки презентацій, рефератів, доповідей і повідомлень. Під час навчання акцентується увага на проблемних та 
актуальних питаннях провідних галузей правової науки та практичної діяльності. Стимулюється самонавчання студентів 
та групові завдання з метою придбання навичок роботи у команді та самостійного пошуку вирішення проблеми. Навички 
наукових досліджень розвиваються під час виконання кваліфікаційної роботи.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам 
академічної свободи
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна» науково-педагогічні працівники університету мають право на академічну свободу, реалізуючи основні 
принципи якої викладачі самостійно обирають форми та методи навчання і викладання, що забезпечують високу якість 
освітнього процесу та сприяють досягненню програмних результатів навчання за освітньо-професійною програмою. 
Одночасно академічна свобода передбачає право студентів університету отримувати саме ті знання, які відповідають 
їхнім потребам та здібностям. Студентам пропонується перелік вибіркових модулів за відповідними профілями за 
освітньо- науковою програмою.
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Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та 
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів *
Цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 
зазначені в робочих програмах навчальних дисциплін, оприлюднених на сайті юридичного факультету 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньо-наукової програми «Право» відбувається завдяки широкому 
впровадженню у зміст освітніх компонентів передових вітчизняних і зарубіжних наукових розробок; розширенню 
цільової підготовки майбутніх фахівців на замовлення стейкхолдерів з можливістю вибору частини освітніх компонентів; 
тісному зв’язку науки, практики підготовки майбутніх фахівців з практичними потребами та суспільними запитами; 
залучення досвідчених спеціалістів до викладання та організації міжнародного обміну здобувачами вищої освіти під час 
їхнього навчання тощо. Для перетворення науки в інструмент професійного та особистісного зростання кожного 
здобувача вищої освіти на факультеті діє Студентське наукове товариство, з діяльністю якого можна ознайомитись за 
посиланнями 
http://jurfak.univer.kharkov.ua/naukghittia/ng_ngurty.php
https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/student_research_dir/ntu_about
Підготовка в аспірантурі передбачає не тільки виконання особою освітньо-наукової програми, але й проведення власного 
наукового дослідження. Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в 
якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації 
протягом строку підготовки в аспірантурі.
Індивідуальний план наукової роботи погоджується аспірантом з його науковим керівником та затверджується вченою 
радою юридичного факультету протягом двох місяців з дня зарахування здобувача Університету. Індивідуальний план 
наукової роботи є обов’язковим до виконання аспірантом і використовується для оцінювання успішності запланованої 
наукової роботи.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних 
дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Оновлення навчального контенту відбувається згідно пп. 3.3.15-3.3.18  «Положення про організацію освітнього процесу в 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна»
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U
Оновлені викладачем освітні компоненти розглядаються на засіданні кафедри, Навчально-методичній комісії та вченій 
раді факультету. Завдяки цьому відбувається обговорення змін щодо освітніх компонентів, що відображено у протоколах 
засідання кафедри, НМК та вченої ради факультету.
Наприклад, у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про Конституційний Суд України» професором кафедри 
конституційного і муніципального права, д.ю.н., проф. Серьогіним В.О. у серпні 2017 р. було внесено зміни до робочої 
програми та методичних вказівок для підготовки до семінарських занять і самостійної підготовки з дисципліни 
«Конституційна юстиція». Навчальний контент із дисципліни «Сучасна правова доктрина (за профілем)» з огляду на 
специфіку предмета оновлюється щорічно за кожним із профілів, з урахуванням найбільш суттєвих новітніх публікацій, 
оприлюднених протягом поточного року. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Програма розвитку ХНУ імені В.Н. Каразіна на 2010-2020 рр. визначає подальшу інтеграцію в європейський та світовий 
науково-освітній простір одним із пріоритетних напрямів діяльності університету. За даними щорічного міжнародного 
рейтингу QS World University Rankings-2020 ХНУ імені В. Н. Каразіна посідає перше місце серед українських закладів 
вищої освіти та входить до топ–500 кращих університетів світу.https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
university-rankings/2020. Важливим напрямом інтернаціоналізації діяльності ХНУ імені В.Н. Каразіна є участь в реалізації 
міжнародних грантових програм. Так, протягом 2014-2017 рр. на юридичному факультеті здійснювалася програма 
«Модуль Жана Моне» http://jurfak.univer.kharkov.ua/docs/module-Zhan-Monne-2017.pdf,
в межах якої аспіранти факультету мали змогу відвідувати лекції зарубіжних фахівців з курсу «Право ЄС». Наприкінці 
2019 р. Європейська комісія затвердила ще два європейські освітні проекти за модулем Жана Моне:  
http://jurfak.univer.kharkov.ua/docs/611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE.pdf
http://jurfak.univer.kharkov.ua/docs/611432-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE.pdf,
виконавцями яких є працівники ХНУ імені В.Н. Каразіна. У межах їх реалізації протягом 2019-2021 рр. аспіранти 
факультету зможуть відвідати лекції зарубіжних фахівців з відповідних навчальних курсів, братимуть участь у 
відповідних міжнародних наукових конференціях та круглих столах.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити 
досягнення програмних результатів навчання?
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів освіти у межах освітніх компонентів освітньо-наукової 
програми є чіткими, зрозумілими, надають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів 
навчання та оприлюднюються заздалегідь. Формами контрольних заходів є вхідний, поточний, відстрочений (контроль 
залишкових знань, умінь та інших програмних результатів навчання) та підсумковий контроль. Форми контрольних 
заходів у межах навчальних дисциплін освітньо-наукової програми дозволяють перевірити досягнення програмних 
результатів навчання завдяки тому, що на етапі укладання робочих навчальних програм зміст контрольних заходів має 
відповідати результатам дисципліни, скорельованими з результатами навчання. Поряд із цим зміст підсумкових 
контролів (модульного, семестрового) також зорієнтований на програмні результати, оскільки виставляється за 
накопиченням балів, а значить автоматично зорієнтовується на зміст дисципліни і на її результати. Вибір форми 
контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану: освітні компоненти, результати яких 
передбачають практичне наповнення, завершуються заліком, освітні компоненти теоретичного або теоретико-
практичного наповнення – екзаменом. При проведенні поточного контролю у здобувачів освіти за ОП викладачі 
використовують технології змішаного навчання. Поточний контроль дозволяє викладачеві повною мірою відслідковувати 
прогрес у досягненні результатів навчання у кожного із здобувачів освіти. Підсумковий контроль здійснюється з метою 
оцінювання результатів навчання і передбачає заходи семестрової та підсумкової атестації, що проводяться в терміни, 
передбачені навчальним планом. За ОП передбачена атестація здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем у 
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формі підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра. Рівень досягнених результатів навчання здобувачів вищої 
освіти відображається у відомості успішності, індивідуальному навчальному плані та навчальній картці здобувача вищої 
освіти. Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану: освітні компоненти, 
результати яких передбачають більш практичне наповнення, завершуються заліком, освітні компоненти більш 
теоретичного або теоретико-практичного наповнення – екзаменом. Відстрочений контроль є складовою системи 
внутрішнього забезпечення якості освіти. Результати відстроченого контролю не враховуються під час оцінювання 
результатів навчання здобувача вищої освіти з освітнього компонента.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються: ґрунтовним підходом кафедр до їх планування і формулювання; наскрізною роз’яснювальною 
роботою зі здобувачами вищої освіти тощо. Загалом система оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
визначена «Положенням про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна» https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U і деталізується у робочій програмі з 
кожної навчальної дисципліни. Прозорість і зрозумілість проведення контрольних заходів полягає в наступному: кожен з 
видів роботи (завдань), виконаних здобувачем вищої освіти протягом семестру, оцінюється визначеною кількістю балів у 
відповідності до схеми нарахування балів, що міститься в робочій програмі навчальної дисципліни. Загальна кількість 
балів за роботу протягом семестру округлюється до найближчого цілого числа. Здобувачі освіти мають бути ознайомлені 
з набраними ними балами до початку екзаменаційної сесії, а також з поточними балами – протягом семестру.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до 
здобувачів вищої освіти?
Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання, яка міститься у робочих програмах навчальних 
дисциплін та супутніх навчально- методичних матеріалах, публікується у відкритому доступі на веб-сайті юридичного 
факультету напередодні навчального року (семестру) відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна». Крім того, інформація щодо форм контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання обов’язково доводиться до відома студентів безпосередньо викладачами на вступних лекціях з 
кожної дисципліни. Двічі на рік згідно з наказами ректора університету проводиться студентський моніторинг якості 
освітнього процесу за підсумками семестру (включаючи питання щодо форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання). Результати студентського моніторингу обговорюються на засіданнях вченої ради факультету за участю 
представників органів студентського самоврядування та приймаються відповідні рішення для усунення виявлених 
недоліків.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за 
наявності)?
Атестація проводиться для встановлення відповідності засвоєних студентами рівня та обсягу знань, умінь, навичок 
вимогам ТСВО за спеціальністю 081 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Атестація здійснюється 
відкрито і гласно. Кожен із чотирьох семестрів закінчується складанням заліково-екзаменаційної сесії, яка містить 
визначений навчальним планом перелік заліків та екзаменів із ключових дисциплін. З метою визначення відповідності 
рівня засвоєння знань випускників третьому освітньому (доктор філософії) рівню проводиться підсумкова атестація, що 
передбачає: виконання та захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Під час виконання 
дисертації здобувачі повинні продемонструвати свої здатності і вміння, спираючись на отримані поглиблені знання, 
вміння (загальнокультурні та професійні компетенції); самостійно вирішувати на сучасному рівні завдання своєї 
професійної діяльності, професійно викладати спеціальну інформацію, науково аргументувати і захищати свою точку 
зору. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується 
його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна», яке є у відкритому доступі на офіційному веб-сайті 
університету: https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних процедур на ОП
Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів забезпечується шляхом суворого дотримання процедур проведення 
контрольних заходів відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 
університеті імені В.Н. Каразіна», періодичного контролю виконання посадових обов’язків науково-педагогічними 
працівниками з боку завідувача кафедри, керівництва факультету та університету, а також шляхом прийняття 
відповідних заходів за результатами проведення студентського моніторингу якості освітнього процесу за підсумками 
семестру (включаючи питання щодо об’єктивності та неупередженості екзаменаторів). Процедури запобігання та 
врегулювання реальних та потенційних конфліктів інтересів в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна регламентовані «Антикорупційною програмою університету», яка хвалена Вченою радою університету  від 
30.08.2016 (протокол № 10) і введена в дію наказом ректора № 0201-1/430 від 22.09.2016 року 
[https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/nakaz-antikoruptsio.pdf] і поширюється на всіх працівників університету, у тому 
числі на науково-педагогічних працівників. Протягом звітного періоду питань, обумовлених наявністю конфліктів 
інтересів та застосуванням відповідних процедур щодо їх запобігання, за освітньо-науковою програмою не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть 
приклади застосування відповідних правил на ОП
Якщо результати здобувача вищої освіти за певним видом навчальної діяльності сумарно оцінені менше ніж 50 балами за 
100-бальною шкалою оцінювання, він має право до закінчення екзаменаційної сесії повторно скласти семестровий 
екзамен (виконати залікову роботу). Повторне складання семестрового екзамену, виконання підсумкової залікової 
роботи допускається не більше трьох разів. Перші два рази – науково-педагогічному працівнику, при третьому 
перескладанні – комісії, яка створюється наказом ректора за поданням декана. Оцінка комісії є остаточною. Студент, 
який за результатами підсумкового семестрового контролю набрав менше 50 балів більше ніж з трьох видів навчальної 
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діяльності, передбачених його індивідуальним навчальним планом на певний семестр, до повторного проходження 
контрольних заходів не допускається і за наказом ректора відраховується з університету як такий, що не виконав 
навчальний план. Протягом звітного періоду випадків відрахування з університету здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за невиконання навчального плану не було. 
https://www.univer.kharkov.ua/ua/study/study_organization

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Можливість оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів регулюється «Положенням про 
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна», згідно з яким особа, що 
навчається, має право на оскарження дій органів управління університету, їх посадових осіб і науково-педагогічних 
працівників. Студент має бути ознайомлений із результатами своєї екзаменаційної (залікової) письмової роботи не 
пізніше, ніж через п’ять робочих днів після її написання. Студент має право ознайомитися з перевіреною роботою й 
одержати пояснення щодо отриманої оцінки. У разі незгоди з оцінкою Студент має право подати в день оголошення 
оцінки або наступний робочий день завідувачу кафедри письмову апеляцію, вказавши конкретні причини незгоди з 
оцінкою. Завідувач кафедри разом з екзаменатором, залучаючи, за необхідності, інших фахівців, протягом трьох днів 
розглядає апеляцію і в усній формі сповіщає студента про результати розгляду. Протягом звітного періоду випадків 
оскарження процедури проведення контрольних заходів та їх результатів за освітньо-професійною програмою не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Для протидії появі такого порушення академічної доброчесності, як плагіат, університет використовує антиплагіатні 
онлайн системи Strikeplagiarism.com та Unicheck.com, що були рекомендовані МОН України та дозволяють проводити 
пошук ознак плагіату в текстах робіт працівників та здобувачів вищої освіти університету. Ці системи використовуються 
для перевірки дисертаційних робіт, статей в університетських наукових періодичних виданнях, а також монографіях і 
навчальних виданнях, що друкуються у видавництві університету. Документи та інші матеріали, які містять політику, 
стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності:  «Порядок проведення перевірки наукових праць, 
навчальних видань та дипломних робіт (проектів) працівників та здобувачів вищої освіти на наявність запозичень з 
інших документів».https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/vykorystannya-antiplagiatnykh-system.pdf

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності?
Нормативною основою протидії порушенням академічної доброчесності є Положення про організацію навчального 
процесу та Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях 
працівників і здобувачів вищої освіти Каразінського університету, які знаходиться у відкритому доступі на веб-сайті. 
Інструментом виявлення академічної недоброчесності при проведенні контрольного заходу для здобувача вищої освіти 
за освітньо-науковою програмою «Право» є перевірка кваліфікаційної роботи на антиплагіат з формуванням репозитарію 
кваліфікаційних робіт в межах освітньо-наукової програми
https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/files_pol
Перевірка на антиплагіат здійснюється наступним чином: здобувач вищої освіти, не пізніше ніж за п’ять днів до дати 
проведення попереднього захисту повинен подати до випускової кафедри кваліфікаційну роботу у роздрукованому 
вигляді та її електронний варіант, та подати заяву на ім’я ректора за певною формою. У разі відповідності друкованої та 
електронної версій роботи Системний Оператор проводить перевірку роботи антиплагіатною інтернет-системою 
Strikeplagiarism.сom, в результаті отримує Звіт подібності, аналізує його і готує Протокол контролю оригінальності 
дипломної роботи. Закладом вищої освіти підписано договори про співпрацю з компаніями: ТОВ «Плагіат» (м. Львів) – 
надає доступ до онлайн системи; Strikeplagiarism.com (Польща). 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для популяризації заходів щодо академічної доброчесності на сайті університету у відкритому доступі знаходиться 
інформація щодо особистісної мотивації для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою. 
Для цього створюється середовище, в якому порушення академічної доброчесності є неприпустимим. Прикладом 
популяризації академічної доброчесності університетом є Проект сприяння академічній доброчесності в Україні 
(Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP). Термін реалізації Проекту – 1 січня 2016 року – 31  грудня 2019 
року. Метою Проекту є донести до університетської спільноти значення академічної доброчесності і наслідки її 
недотримання. Університет один з 10 учасників цього проекту. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій 
щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Юридичною базою запобігання академічної недоброчесності на веб-сторінці закладу вищої освіти у відкритому доступі 
наведені нормативно-правові документи, що дозволяють реагувати на порушення академічної доброчесності: наказ 
ректора від 18.05.2018 р. № 0204/1-234 про введення в дію рішення Вченої ради «Про затвердження Порядку проведення 
перевірки наукових праць, навчальних видань та дипломних робіт (проектів) працівників та здобувачів вищої освіти на 
наявність запозичень з інших документів», який визначає процедуру проведення перевірки текстів наукових праць 
(статей) здобувачів вищої освіти, кваліфікаційних робіт з використанням антиплагіатної інтернет-системи 
Strikeplagiarism.com на наявність запозичень із текстів, присутніх в базах даних Університету, базах даних інших 
закладів вищої освіти та в мережі Інтернет. На рівні університету академічна відповідальність за порушення академічної 
доброчесності встановлюється для здобувачів освіти, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, а 
також для структурних підрозділів. Основні види академічної відповідальності встановлені Законом України «Про освіту» 
(ст.42, ч.5, ч.6, ч.7). Відповідальність студентів має співвідноситися із роком навчання і видом роботи. За результатами 
опитування науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти виявлено, що порушення академічної 
доброчесності призводить до її нульової толерантності

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму?
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Необхідний рівень професіоналізму викладачів під час конкурсного відбору забезпечується неухильним виконанням 
Положень «Про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників» та «Про систему забезпечення якості 
вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна».
https://www.univer.kharkov.ua/docs/polozhennya/obrannya-nauk-pedagog-pracivnykiv2018.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/yakist-osvity-polozhennya.pdf

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та 
реалізації освітнього процесу
Передбачено співпрацю в рамках «Тижня працевлаштування», який щорічно проводиться навесні. Звіти щодо 
проведення є у помічника декана з виховної роботи та на офіційному сайті факультету.      
http://jurfak.univer.kharkov.ua/career/yarmarok.php

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП 
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Передбачено співпрацю в рамках «Тижня працевлаштування», який щорічно проводиться навесні. Звіти щодо 
проведення є у помічника декана з виховної роботи та на офіційному сайті факультету.      
http://jurfak.univer.kharkov.ua/career/yarmarok.php

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади 
такого сприяння
«Положення про підвищення кваліфікації та стажування у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна»
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya-pro-pidvyshchennya-kvalifikacii.pdf
Програма підвищення кваліфікації по ЗВО https://dist.karazin.ua/for-teachers. Перелік установ-партнерів, спільно з якими 
реалізується система професійного розвитку викладачів:
https://dist.karazin.ua/for-teachers/training

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері регламентується «Статутом», «Колективним договором 
між адміністрацією та трудовим колективом», «Порядком визначення рейтингів науково-педагогічних працівників» та 
«Порядком преміювання науково-педагогічних і наукових працівників» Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна і передбачає такі умови преміювання: – за високоякісну роботу з підготовки та виховання фахівців і кадрів 
вищої кваліфікації; – за високоякісну роботу з удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу; – 
за підготовку документів, що регламентують навчальний та науковий процес; – за організацію та участь у проведенні 
конференцій, симпозіумів, семінарів, конкурсів; – за виконання грантових проектів та інше. За значні успіхи в 
удосконаленні змісту і методик навчально-виховного процесу з метою підвищення його ефективності науково- 
педагогічним працівникам присуджуються щорічні грамоти, подяки та премії університету. 
https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/statute
https://www.univer.kharkov.ua/docs/profcom/koldog2015-2019.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.univer.kharkov.ua%2Fdocs%2Fwork%2Fnakaz_premii.doc

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, 
обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП 
цілей та програмних результатів навчання?
Програма забезпечується за рахунок загального та спеціального фондів університету. Рівень фінансування є достатнім. 
Матеріально-технічна база (табл. 4) відповідає державним будівельним та санітарним нормам, правилам пожежної 
безпеки та нормам з охорони праці, пристосована для якісного провадження освітнього процесу. Навчальна площа 
будівель складає 58334,0 кв.м. Забезпеченість одного здобувача навчальною площею - 3,5 кв.м. Кількість навчальних 
приміщень факультету, які використовуються для забезпечення освітньо-професійної програми, складає 16 аудиторій, 
включаючи 5 аудиторій з мультимедійним обладнанням та 2 комп’ютерні класи. Освітньо-професійна програма 
забезпечена підручниками, посібниками, іншою навчальною літературою та фаховими періодичними виданнями через 
Центральну наукову бібліотеку університету з 15 залами на 803 посадкових місця, фонд якої складає 3447800 прим. 
Проектною групою, групою забезпечення спеціальності та випусковими кафедрами розроблено:  – освітньо-наукову 
програму; – навчальний та робочий плани; – навчально-методичні комплекси дисциплін та практик та ін. В цілому рівень 
фінансового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення відповідає основним цілям і програмним 
результатам за освітньо-науковою програмою.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та 
інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та 
інтересів?
Університет забезпечує необхідні умови для здійснення освітнього процесу; надає установлені пільги і гарантії; 
направляє на навчання, стажування до інших ЗВО; надає в користування навчально-наукову, спортивну, оздоровчу бази 
університету; забезпечує участь студентів у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, 
олімпіадах, конкурсах; надає можливість брати участь у громадському та студентському самоврядуванні, у вирішенні 
питань удосконалення освітнього процесу. Університет забезпечує право на трудову діяльність у позанавчальний час; 
збереження місця навчання на період проходження військової служби; інші умови для здобуття освіти, у т. ч. для осіб з 
особливими потребами та із соціально незахищених верств населення; академічну мобільність; формування 
індивідуального навчального плану; отримання академічних, соціальних стипендій та матеріальної допомоги. За 
підсумками кожного семестру проводиться студентський моніторинг якості освітнього процесу (включаючи питання 
щодо потреб та інтересів студентів), за результатами якого приймаються відповідні заходи для усунення виявлених 
недоліків та врахування раціональних потреб та інтересів студентів. Для виявлення потреб в університеті обладнані 
скриньки довіри. Останнім часом за бажанням студентів був змінений розклад занять, збільшена тривалість перерви між 
академічними парами, обладнано поверх факультету точками Wi-Fi доступу, вдосконалено режим роботи студентського 
кафе, обладнаний спортивний зал.
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Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів 
вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я студентів забезпечується дотриманням вимог чинних 
інструкцій з техніки безпеки, «Правил внутрішнього розпорядку» та «Положення про поселення, проживання та правила 
внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка», які повною мірою відповідають нормативним документам. 
Університет організує якісне харчування студентам, забезпечує належне утримання приміщень, їх опалення, освітлення, 
вентиляцію, обладнання. З метою збереження здоров’я студентів, формування морально, фізично та психічно здорового 
покоління в університеті у 2015 році започатковано програму «Здоров’я студентів», основними завданнями якої є: – 
впровадження концепції здоров’я як глобальної цінності, формування у студентів мотиваційно-ціннісних установок на 
здоровий спосіб життя; – інтеграція діяльності підрозділів університету в напрямку зміцнення здоров’я студентів і 
залучення їх до здорового способу життя; – забезпечення на базі університетських клінічних структур розвитку 
інноваційних лікувально- профілактичних технологій, стандартів першої медичної допомоги; – впровадження 
моніторингу здоров’я студентів, системи виявлення і оцінки чинників, які перешкоджають його збереженню; – підтримка 
та ініціювання студентських акцій оздоровчої спрямованості. У навчальному центрі соціально- виховної та позаосвітньої 
діяльності працюють кваліфіковані психологи, що надають безкоштовні консультації студентам.
https://www.univer.kharkov.ua/ua/student/student_health

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до 
результатів опитувань?
Комунікації зі студентами освітньо-професійної програми здійснюються на постійній основі шляхом: – щоденних 
контактів з викладачами на навчальних заняттях; – щотижневих навчальних консультацій викладачів згідно з розкладом 
консультацій; – щотижневих консультацій керівників кваліфікаційних робіт згідно з розкладом консультацій; – 
щотижневих кураторських годин згідно з розкладом занять; – спілкування електронною поштою та за допомогою 
соціальних мереж; – особистих зустрічей з викладачами на випусковій кафедрі. В цілому такі комунікації зі студентами 
освітньо-професійної програми за своїм обсягом і періодичністю є достатніми та ефективними. Документами, що 
унормовують механізми освітньої, організаційної, інформаційної консультативної та соціальної підтримки здобувачів 
вищої освіти є «Положення про організацію освітнього процесу», «Положення про організацію позанавчальної роботи зі 
студентами» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
https://drive.google.com/open?id=0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U
https://www.univer.kharkov.ua/docs/polozhennya/polozhennya-pozaosvit-2.pdf

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми 
потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були)
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна створює умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими потребами та іншими маломобільними групами населення шляхом облаштування засобами 
безперешкодного доступу до навчальних корпусів відповідно до вимог державних будівельних норм (пандусів на вході 
до навчальних корпусів), спеціалізованих ліфтів та санвузлів в навчальних корпусах, спеціалізованих кімнат адаптації, 
створення інформаційно-логістичної системи, яка візуалізує університетську територію з позначками важливих для осіб з 
особливими потребами місць (аудиторії, ліфти, пандуси, спеціалізовані санвузли). З метою надання студентам з дітьми, 
сиротам, тимчасово потребуючим особливих умов навчання (оформлення індивідуальних планів за сімейними 
обставинами, за станом здоров’я) в університеті введено до дії рішення Вченої ради «Про затвердження Програми 
розвитку інклюзивної освіти». Студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою і мають особливі потреби, 
немає.
 https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/umovy-navchannya-ocib-zosoblyvymy- potrebamy 
https://www.univer.kharkov.ua/images/pravyla-2019-5.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/nakaz.pdf

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи 
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх 
доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є практика їх 
застосування під час реалізації ОП?
Процедура розгляду пов’язаних із корупцією скарг в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 
регламентована «Антикорупційною програмою університету», яка введена в дію наказом
ректора № 0201-1/430 від 22.09.2016 року і поширюється на всіх працівників університету, у тому числі науково-
педагогічних працівників. При вирішенні конфліктної ситуації, в залежності від осередків її утворення, розпорядженням 
ректора (проректора) створюється комісія до складу якої входять: представникистудентської ради, профспілкової 
організації студентів, адміністрації,юрисконсульт та за необхідністю інші. 
Відповідно до Положення про студентське самоврядування органи студентського самоврядування: 
- забезпечують захист прав та інтересів студентів, які навчаються в університеті, сприяють забезпеченню їх належних 
потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо; 
- виражають інтереси студентів, які навчаються в університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або 
інших ознак; 
- звертають увагу адміністрації університету на дії посадових осіб, працівників університету, якщо вони порушують 
права студентів, подають скарги на їх дії; 
- вимагають реагування на скаргу згідно з чинним законодавством. 
Протягом звітного періоду конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією, в Університеті не було.
https://www.univer.kharkov.ua/docs/statute/ukstatut2018.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/nakaz-antikoruptsio.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/students_life/polozhennya-stud-government.pdf

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
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перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм 
регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу» та «Положенням про систему забезпечення якості вищої 
освіти» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/yakist-osvity-
polozhennya.pdf
https://drive.google.com/open?id=0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за 
результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд освітніх програм відбувається щорічно за результатами їхнього моніторингу з метою усунення недоліків, 
виявлених протягом попереднього навчального року, врахування останніх змін у відповідній галузі знань і освітньому 
процесі університету, пропозицій заінтересованих учасників освітнього процесу (стейкхолдерів). Моніторинг освітньої 
діяльності в університеті включає моніторинг змісту, ресурсів, процесу та результатів освітньої діяльності і передбачає 
як самооцінку університету (залучається Навчальний центр менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу, 
факультет та випускова кафедра), так і оцінку діяльності університету студентами, випускниками, роботодавцями, а 
також міжнародними рейтинговими агенціями. За результатами моніторингу освітньої діяльності та з метою підвищення 
якості освітнього процесу за освітньо-професійною програмою та усунення недоліків, які були виявлені протягом 
звітного періоду.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до процесу 
періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час 
перегляду ОП
Відповідно до «Положення про організацію та проведення студентського моніторингу якості освітнього процесу» за 
підсумками кожного семестру проводиться студентський моніторинг якості освітнього процесу, включаючи питання 
щодо змісту освітньо-наукових програм. Організаційно-методичне забезпечення моніторингу покладається на 
Навчальний центр соціально-виховної та позаосвітньої діяльності, Навчальний центр менеджменту якості та моніторингу 
освітнього процесу, Центр соціально-гуманітарних досліджень та голову Студентської ради університету. Процедура 
опитування здобувачів вищої освіти реалізується шляхом безпосереднього опитування або опитування в режимі он-лайн. 
Результати  моніторингу якості освітнього процесу (в тому числі щодо змісту освітньо-наукових програм), обговорюються 
на засіданні вченої ради юридичного факультету за участі представників органів студентського самоврядування, які є 
членами вченої ради факультету, в тому числі і аспірантів (наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів), 
за результатами якого приймаються відповідні рішення для усунення виявлених недоліків та врахування раціональних 
пропозицій студентів з приводу освітньо-професійних програм. Протягом звітного періоду пропозицій з боку студентів, 
які навчаються за освітньо-науковою програмою, та їх представника в робочій групі, яка відповідає за розробку та 
вдосконалення освітньо-наукової програми, щодо внесення змін до освітньо-наукової програми не було.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП
Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості 
наступним чином:
- проведення опитувань щодо змісту конкретних дисциплін;
- робочі наради зі студентами різних курсів;
- проведення вибіркового опитування серед учасників певних процесів
(вибір дисциплін, звернення до навчального відділу тощо).
Глибокого перегляду ОП, яке б вимагало детального обговорення, наразі не відбувалося, зміни були точковими, проте, 
якщо під час процедури акредитації будуть необхідні зміни, то позиція здобувачів вищої освіти буде узята до уваги під 
час перегляду ОП. Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП 
завдяки участі в засіданнях Вченої ради факультету. Також завдяки прийняті участі у опитуванні (внутрішній моніторинг) 
з якості освітньої програми.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через свої 
об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості
На даний час проект співпраці та залучення роботодавців до перегляду розробляється. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОНП 
здійснюється центром комунікацій з випускниками, гарантом освітньої програми спільно із представниками випускових 
кафедр, заступником декана з навчальної роботи та помічником декана з виховної роботи. Для більше ефективного та 
ретельного збору інформації університетом у 2019 році було створено центр комунікації з випускниками, який є 
структурним підрозділом Служби управління персоналом і в рамках своєї діяльності збирає контактну інформацію 
випускників поточного року та оновлює існуючу базу контактів. Зібрані контакти використовуються для проведення 
періодичних опитувань щодо стану працевлаштування випускників. Одним із дієвих механізмів збирання інформації є 
діяльність  Асоціації випускників, викладачів та друзів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 
Щорічно у квітні проводиться акція «День випускника», в рамках якої на факультеті та кафедрах відбуваються зустрічі із 
випускниками різних років. Це дозволяє оновлювати інформацію про кар’єрне зростання випускників та залучати їх у 
якості роботодавців та баз практики студентів. Регулярно в межах «тижнів працевлаштування» проводяться зустрічі з 
успішними випускниками, зацікавленими у працевлаштуванні здобувачів вищої освіти. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО 
відреагувала на ці недоліки?
Суттєвих недоліків в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП у ході здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості за час її реалізації виявлено не було

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час 
удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП 
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були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Дана освітньо-наукова програма раніше процедурі атестації не піддавалася

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?
Усі учасники освітнього процесу університету безпосередньо або побічно залучені до внутрішньої системи забезпечення 
якості, починаючи з планування освітнього процесу та розробки відповідних навчально-методичних матеріалів і 
закінчуючи розробкою та реалізацією тимчасових стандартів вищої освіти та освітньо-професійних програм.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення 
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Відповідно до Порядку проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю та здійснення коригувальних і 
запобіжних дій у ХНУ імені В. Н. Каразіна (https://www.univer.kharkov.ua/docs/quality/poryadok-audit.pdf) відповідальність за 
організацію, систематичне проведення та аналіз результатів внутрішніх аудитів з метою аналізу й оцінювання 
ефективності та відповідності встановленим вимогам діючої в університеті системи управління якістю несуть 
Навчальний центр менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу Управління якості освіти та Науково-дослідна 
частина. Відповідно до Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення 
якості) ХНУ імені В.Н. Каразін (https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/yakist-osvity-polozhennya.pdf ) за окремими 
процедурами із забезпечення якості закріплені певні відповідальні. Зокрема, відповідальними за впровадження та 
виконання якісного набору аспірантів є кафедри, факультети, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих учених університету, проректор з наукової роботи, а відповідальними за впровадження та вдосконалення 
оцінювання результатів навчання є  факультети, навчальний відділ, Студентська рада, проректор з науково-педагогічної 
роботи, Центр веб-комунікацій, Науково-методична рада. 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким чином 
забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Освітня діяльність в університеті регулюється нормативними документами, в яких зазначені чіткі та зрозумілі правила і 
процедури, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу: 
- Статут Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, погоджений конференцією трудового колективу 
27.12.2017р. та затверджений наказом Міністра Міністерства освіти і науки № 644 від 08.06.2018р. (пп. 7.2.8–7.2.11, 
7.2.13 https://www.univer.kharkov.ua/docs/statute/uk-statut2018.pdf
 - Правила внутрішнього розпорядку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/pravyla-rozporyadky-2018.pdf
- Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/files_pol
 - Наказ ректора «Про організацію освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році»
https://www.univer.kharkov.ua/docs/nakaz-pro-org-osv-proc-2019-2020.pdf
 - Наказ ректора «Про підготовку до 2019/2020 навчального року»
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/pidgotovka-do-2019-2020-navchalnogoroku.pdf
 - контракт здобувача вищої освіти
https://univer.kharkov.ua/docs/price/ugoda-kontrakt2019.pdf
 - перелік матеріалів та документів про організацію навчального процесу
https://www.univer.kharkov.ua/ua/study/study_organization
 - методичні матеріали
«Сучасні підходи до побудови освітніх програм»
 https://clk.su/fZALR

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО 
відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 
Адреса веб-сторінки
Інформація щодо проекту ОП Право є вільному доступі для отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). За посиланням: https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/projects

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню 
програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
http://jurfak.univer.kharkov.ua/docs/onp-phd-2016.pdf
http://jurfak.univer.kharkov.ua/docs/081-onp-phd-2019.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів)
Перелік дисциплін циклу професійної підготовки, а також перелік вибіркових модулів кореспондують з тематикою 
дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня доктора філософії. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої 
освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
Зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності 
за спеціальністю та/або галуззю наступним чином:
- перелік дисциплін циклу професійної підготовки, а також перелік вибіркових модулів охоплюють основні напрямки 
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наукових досліджень за відповідним профілем;
- теоретична підготовка здобувачів є збалансованою з практичною підготовкою;
- система предметних (професійних) компетентностей чітко корелює з вимогами  ТСВО спеціальності 081 Право третього 
освітньо-наукового рівня;
- освітня та наукова складові програми є збалансованими за змістом та обсягом;
- знання з предметної області органічно поєднуються зі знаннями методології та організації наукових досліджень.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої 
освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю
Зміст освітньо-наукової програми розрахований на формування низки компетентностей, необхідних для успішної 
діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». До них належать, зокрема, знання і розуміння 
предметної галузі, володіння навчиками ділового спілкування, уміння працювати у викладацькому колективі тощо. 
Важливим аспектом підготовки здобувача до викладацької діяльності є асистентська практика, що проводиться у 
четвертому семестрі.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових 
керівників
При виборі тем наукових досліджень аспірантів обов’язково звертається увага на міру їх дотичності напрямам 
досліджень їх наукових керівників. Наприклад, одним із пріоритетних напрямків наукових досліджень д.ю..н. проф. В.О. 
Серьогіна є конституційно-правовий статус особи. Відповідно, теми аспірантів, щодо яких В.О. Серьогін здійснює наукове 
керівництво, є дотичними до проблеми конституційно-правового статусу особи: аспірант Р.С. Колінько працює над темою 
«Конституційно-правові засади державної політики у сфері прав людини», а аспірант І.В. Розкошний – над темою 
«Конституційно-правові засади взаємодії людини і держави в умовах інформаційного суспільства».

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах 
освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень 
аспірантів (ад’юнктів)
Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення є відповідним та достатнім щодо цілей, завдань 
та програмних результатів навчання.  Навчальна площа будівель університету – 58334,0 м2. Забезпеченість одного 
здобувача навчальною площею  становить 3,5 м2. Загальна кількість навчальних аудиторій –  441, у 240 з них 
встановлені мультимедійні комплекси. Юридичним факультетом використовуються 2 комп’ютерні класи загальною 
площею 104 м2, обладнаних 52 комп’ютерами з ліцензійним програмним забезпеченням. Площа Центральної наукової 
бібліотеки – 10 164 м2. Станом на 01.01.2019 фонд бібліотеки складав 3 447 800 прим., у т.ч. наукової літератури – 1 902 
653, навчальної – 1 167 925. Для читачів працюють 15 спеціалізованих залів (803 посадкових місця, площа – 1 890,5 м2). 
(http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?lang=ua)

Фінансове забезпечення ОНП підтверджується документами про фінансову діяльність університету за останні 3 роки, а 
також документами про права власності на об’єкти, які використовуються у навчальному процесі. 

https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/mat-teh-zabezpechennya

Апробація наукових досліджень аспірантів відбувається на щорічній науково-практичній конференції «Від 
громадянського суспільства – до правової держави». Аспіранти мають змогу публікувати свої статті у «Віснику 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право».

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
ХНУ імені В.Н.Каразіна забезпечує можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за 
спеціальністю через:
- участь аспірантів у роботі міжнародних науково-практичних конференцій та круглих столів, що проводяться в 
університеті;
- участь аспірантів у програмах академічної мобільності;
- участь аспірантів у грантових проектах;
- зустрічі аспірантів із провідними зарубіжними вченими, що відвідують Університет;
- зарубіжні стажування. 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно 
публікуються та/або практично впроваджуються
Програма Жана Моне 2019-2020 за темою «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика 
ЄС». Керівник проекту: к.ю.н., доц.. М.М. Воронов, учасники проекту: д.ю.н., проф. Т.Є. Кагановська, д.ю.н., проф.. В.О. 
Серьогін,  к.ю.н., доц. А.О. Червяцова.
http://jurfak.univer.kharkov.ua/docs/611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE.pdf
Проект Жана Моне No 611432-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Кримінальна політика ЄС» (2019–2021 рр.). Керівник 
проекту: д.ю.н., проф. О.О. Житний
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та 
аспірантів (ад’юнктів)
Для протидії появі такого порушення академічної доброчесності, як плагіат, університет використовує антиплагіатні 
онлайн системи Strikeplagiarism.com та Unicheck.com, що були рекомендовані МОН України та дозволяють проводити 
пошук ознак плагіату в текстах робіт працівників та здобувачів вищої освіти університету. Ці системи використовуються 
для перевірки дисертаційних робіт, статей в університетських наукових періодичних виданнях, а також монографіях і 
навчальних виданнях, що друкуються у видавництві університету.
Документи та інші матеріали, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності:
 «Порядок проведення перевірки наукових праць, навчальних видань та дипломних робіт (проектів) працівників та 
здобувачів вищої освіти на наявність запозичень з інших документів».
https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
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https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/vykorystannya-antiplagiatnykh-system.pdf

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва 
особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
Осіб, які б вчиняли порушення академічної доброчесності, серед працівників ХНУ імені В.Н. Каразіна немає, то ж немає 
потреби вживати заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва такими особами.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильними сторонами освітньо-професійної програми є її певна змістовна оригінальність та широкі можливості 
подальшого розвитку та вдосконалення. Слабкою стороною освітньо-професійної програми є недостатній рівень 
залучення до освітнього процесу представників роботодавців.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити 
задля реалізації цих перспектив?
Упродовж найближчих трьох років розвиток освітньо-наукової програми планується здійснювати за наступними 
основними напрямами: 
– залучення до організації освітнього процесу та реалізації освітньо-наукової програми представників роботодавців; 
– підвищення якості навчально-методичної та наукової активності науково-педагогічних працівників випускової кафедри;  
– вдосконалення змісту теоретичних і практичних освітніх компонентів освітньо-професійної програми; 
– розширення форм та методів навчання; 
– підвищення рівня академічної свободи студентів; 
– інтернаціоналізація освітнього процесу за освітньо-професійною програмою. 
Основними заходами, які у цьому зв’язку планується здійснити, є такі: 
– залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі права, представників роботодавців; 
– підготовка власних навчальних посібників та підручників за основними освітніми компонентами освітньо-наукової 
програми; 
– здійснення публікацій, пов’язаних з освітньо-науковою програмою, у наукових виданнях, які включено до міжнародних 
наукометричних баз; 
– введення дистанційних курсів за освітніми компонентами програми; 
– активне використання силабусів за освітніми компонентами програми; 
– забезпечення гнучких індивідуальних освітніх траєкторій для студентів; 
– участь у міжнародному обміні студентами та програмах подвійних дипломів; 
– участь у міжнародних грантових програмах.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка стосується 
освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них матеріалів 
у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від імені 
закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Бакіров Віль Савбанович
Дата: 16.04.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент 
потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного та/або 
інформаційного 
забезпечення, 

наведіть відомості 
щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Адміністративно-
правова 
термінологія

навчальна 
дисципліна

Адмін термінологія_Робоча 
програма.pdf

mPh0JYQdszYbX0wVu+ud0+6zL8nQmKbFT9sap7ZO9IA=

Порівняльне 
адміністративне 
законодавство 

навчальна 
дисципліна

Порівняльне адмін зак-
во_Робоча програма.pdf

YmCGL7dGdJUjMO48uG0j2IiV2j8Pi23KRcEBzF6XjTw=

Адміністративно-
деліктне право

навчальна 
дисципліна

Адміністративно-деліктне 
право_Робоча програма.pdf

Mwr7pgLoP8C0Uj38A/y0WJ89ZFiKlugB+QD31bG6Yf4=

Адміністративна 
юстиція 

навчальна 
дисципліна

Адмін юстиція_Робоча 
програма.pdf

cxunA+Vt94whe7VOH5pojXN+RtBrLo+jImrlr8zohaQ=

Податкові системи 
зарубіжних країн

навчальна 
дисципліна

Податкові системи зарубіжних 
краıн̈_Робоча програма.pdf

18MSR3Fn2fvugNEgQ5obaJ9dfXr74ckI2P4NAxZ+Sxc=

Кримінально-
правові 
дослідження 
окремих видів 
злочинів 

навчальна 
дисципліна

К-ПДОВЗ Робпрогр 2019-
2020.pdf

H8uepm0Ux4KJozxm+PAATr8tQdnd+I1FLSFqmRfX+Ig=

Кримінологічна 
політика в Україні

навчальна 
дисципліна

Робоча програма (Крим 
політика).pdf

fGo31YGoSjRjEz2IPiLqKuB5tfF6wbxtVezc4YGsypA=

Методологія та 
методика 
кримінологічних 
досліджень 

навчальна 
дисципліна

Робоча програма (Методика 
крим досліджень).pdf

06M4uRSeguKGVvn86+lXvwuo7pvfL3YzioZuBxVUs1Q=

Сучасні тенденції 
розвитку 
національної 
пенітенціарної 
системи

навчальна 
дисципліна

Сучасні тенденціı ̈розвитку 
національноı ̈пенітенціарноı ̈

системи_Робоча програма.pdf

xZTqtaVToHZlVh3+8bzYLQuK/Oo24iRTvWoVrl3JFqQ=

Управлінська 
природа 
адміністративного 
права

навчальна 
дисципліна

Управлінська природа 
адміністративного 

права_Робоча програма.pdf

yurgU3WPAxUjpHGxUCRo5CJz9JTyI0VFWraFMyXvWAM=

Теоретичні та 
практичні 
проблеми протидії 
корупції в умовах 
інтернаціоналізації 
злочинності 

навчальна 
дисципліна

Робоча_програма_протидія 
корупціı.̈pdf

OSMciW3BjsKUHv2d71S/9rlRGaIsyICI6JyBxDJXZjE=

Альтернативи 
притягненню до 
кримінальної 
відповідальності 

навчальна 
дисципліна

Альтернативи 
притягнення_Робоча 

програма.pdf

lL6DIrpdu+uDwnBNt5rGAxzo+Fm++hprV80OlfxFHZM=

Актуальні питання 
судового контролю 
в кримінальному 
провадженні 

навчальна 
дисципліна

актуальні питання судового 
контролюРобоча програма 
навчальноı ̈дисципліни.pdf

H5/XaWupeyYkvEa2lQ08P8iU+MEX2Bf9oqzLS5TnJJ4=

Актуальні питання 
доказування у 
кримінальному 
провадженні 

навчальна 
дисципліна

актуальні питання 
доказування Робоча програма 

навчальноı ̈дисципліни.pdf

yuXw5NdYB8D18VpwCq44nxUBw+GzfkIFSILTatl6qjY=

Міжнародні 
стандарти прав 
людини у сфері 
кримінального 
провадження

навчальна 
дисципліна

Міжнародні стандарти_Робоча 
програма.pdf

eRk70j2d4m/Ha9N91UDefqkRB2Kq0RIUW/yQbKvS5X0=

Суспільство і 
злочинність на 
сучасному етапі 
становлення 
правової держави в 
Україні 

навчальна 
дисципліна

Суспільство і 
злочинність_Робоча програма 

(1).pdf

bX2vOUpIspTxhkkykJ5Qq52BOfvxr+XszlNhkUHE8jc=

Сучасний стан і 
тенденції розвитку 
науки оперативно-
розшукової 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Сучасний стан ОРД_Робоча 
програма.pdf

7dMeavfUK/Q2oHk2AH4+KaQBf+zxnq2OYEK7m/pRnJs=

Сучасна теоретико-
правова доктрина

навчальна 
дисципліна

Сучасна теоретико-правова 
доктрина_Робоча програма.pdf

n2UD99gZ+jloR/cCQwm7NRjw7FJq7J2nPD23zDu0nqE=

Історія державних 
установ України

навчальна 
дисципліна

Історія держустанов 
України_Робпрогр.pdf

98Zhrj3QojOgNZ7tcXrtd6HqHdbqiS2MKAYU5Q5VN+0=

Історико-правове 
джерелознавство

навчальна 
дисципліна

Історико-правове 
державознавство_Робпрогр.pdf

ohzTXVmrf0HWSULLzN0Kt/vkXnF/2iUgTYq0PL4hsbM=

Кримінологічні 
фонові явища та їх 

навчальна 
дисципліна

Робоча програма (Фонові).pdf 43s7jAw2O0Ut0tY5NKNIsRxG9dUQGDyWsgCDJYl5QHk=



вплив на 
злочинність
Юридичне 
краєзнавство

навчальна 
дисципліна

Юридичне 
краєзнавство_робпрогр.pdf

nZnOZHLtCA6L4Nj3o8eE5ZScb+EZFLm9+ZgG4LVedA0=

Договірне 
регулювання 
суспільних 
відносин

навчальна 
дисципліна

Договірне регулювання_Робоча 
програма.pdf

SKiuGVyx6q0vB9XPCP5J3xFj1O8aqAC+2vSZCbW9+4o=

Дослідження 
охорони і захисту 
цивільно-правових 
відносин

навчальна 
дисципліна

Дослідження охорони та 
захисту_Робоча програма.pdf

1r1zwNWLdhhpNMQR2Wo9FKiHFJoCCij75fpITnKEVwI=

Філософські засади 
та методи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

philos_metodol_dosl.pdf ElH7pATYrJPoCBmfxk8rdOGNXjimLmtitN9Bpo3AumI=

Іноземна мова для 
аспірантів

навчальна 
дисципліна

25.12.2019_Aспіранти2019-
2020_програма_update (1).pdf

i5RdELkqWCBa67Zz97zl0YYNaR8j47FlNGgqDZT2lcE=

Підготовка 
наукових 
публікацій та 
презентація 
результатів 
дослідження

навчальна 
дисципліна

Підготовка наукових 
публікацій_Робоча 

програма.pdf

TY6wIZMsYaaW78EJfqMcVEzzq9wkP2ULvs0O/2/UxoM=

Науковий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Науковий менеджмент_Робоча 
програма.pdf

43GhiVx0L4+jIhZw3/XwDyYfqwT7vEm95ImVe0EXs7s=

Сучасна 
адміністративно-
правова доктрина

навчальна 
дисципліна

Сучасна адміністративно-
правова доктрина_Робоча 

програма.pdf

It9m2NcJoKdWmmY+xfvanaoYqU820+/CcopDvlVLMQk=

сучасна 
конституційно-
правова доктрина

навчальна 
дисципліна

Сучасна КП 
доктрина_Робпрогр_2019-2020 

(2).pdf

X0GPtKipqF9LlE+I2beyOBY18j+EWPdPYAQlEVe/etI=

Сучасна цивільно-
правова доктрина

навчальна 
дисципліна

Сучасна цивільно-правова 
доктрина_Робоча програма.pdf

3v640NGPBjFRFwd6hbDA6j+qn5J3s0v5d7YKJvLAVNk=

сучасна 
кримінальна 
процесуальна і 
криміналістична 
правова доктрина

навчальна 
дисципліна

Сучасна кримінальна 
процесуальна і 

криміналістична 
доктрини_Робоча програма.pdf

zk757iCqcSEH8zq268UoExUZQ7EWIQjwWpq6M4Qv3qU=

Аспірантська 
практика

навчальна 
дисципліна

program-praktika-aspirantura-
2019.pdf

P7xxQ/6H3y9TT4xQV2wrNuEh+57Lf8blACyoy3GhcT8=

Охоронюваний 
законом інтерес у 
приватному праві 
України

навчальна 
дисципліна

Охоронюваний законом 
інтерес_Робоча програма.pdf

GxUvfv7J4GlZkqce5CCy+X4GyEZ2DKUwbOWE1nwJhvc=

Загальна теорія 
прав людини

навчальна 
дисципліна

Загальна теорія прав 
людини_Робоча програма.pdf

G4R66ya4US9LZvITX8xZlJLISS9HIcEFPPO/X9jnpzg=

Загальна теорія 
конституції 

навчальна 
дисципліна

Загальна теорія 
конституціı_̈Робоча 

програма.pdf

2pZm0y0L9U3q5maz1+EU+cxRbwhI2XCsNqLbe+wS1jk=

Конституційна 
юстиція

навчальна 
дисципліна

Конституційна 
юстиція_Робпрогр_2019-

2020.pdf

zyKbgzCdF22+KXWyPzeUB5ddqZC62TFdlTY9MYuZ6wk=

Засади 
конституційного 
ладу 

навчальна 
дисципліна

Засади конституційного 
ладу_Робпрогр_2019-2020.pdf

G9YsAkpv4wQ8bQTHUYaL14BQiOMm4gMSW0LKwBh5SLs=

Примус у 
конституційному 
праві

навчальна 
дисципліна

Примус у конституційному 
праві_Робоча програма.pdf

ViwC6bOPYrcL2948ZJnkuSxEeiBdBfjXm97qy30wHpo=

Правові засади 
муніципальної 
демократії 

навчальна 
дисципліна

Правові засади муніципальноı ̈
демократіı_̈Робоча 

програма.pdf

t7Xnn56hX0LPnNoXF9c0GcFPXEGsHsskrfUJ58g070c=

Конституційно-
правове 
забезпечення 
недоторканності 
приватного життя 
(прайвесі)

навчальна 
дисципліна

Конституційно-правове 
забезпечення 

прайвесі_Робпрогр_2019-
2020.pdf

LsLYGmLz61TuevvfuezeqSCuYQUD7OK8Rk+0IF6coKk=

Правочини з 
нерухомим майном 

навчальна 
дисципліна

Правочини з нерухомим 
майном_Робоча програма.pdf

HrkJMeg+RAlVi3DfUwALMp/eLChM34neNRF/xrdfcDI=

Походження, 
становлення та 
розвиток концепцій 
цивільного права

навчальна 
дисципліна

Походження становлення та 
розвиток_Робоча програма.pdf

il2iick25RzBsjeRCBN+LP86Hn8wh3T8gNrmF6DHtlE=

Походження, 
становлення та 
розвиток окремих 
інститутів 
цивільного права 

навчальна 
дисципліна

Походження концепцій 
ЦП_Робоча програма.pdf

ob3aHC4EfCkYQ9JEWlerPmzLNrnYtuVGZWgS/QWo0IE=

Теорія правової 
держави

навчальна 
дисципліна

Теорія правовоı ̈
держави_Робоча програма.pdf

pKR+ofDNBf0F51+xatgZPCktO0A/fzwwWUvn+f560pk=

Загальна теорія 
юридичного 
процесу

навчальна 
дисципліна

Загальна теорія юридичного 
процесу_Робпрогр.pdf

uNfbCM6cp59pNuwORGcrGb8lQcO0cUEtEIVIhIpuS/I=

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість 



ліцензій та версія програмного забезпечення
 

  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

187328 Мічурін Євген 
Олександрович

Професор 0 Правочини з 
нерухомим 
майном 

Професор кафедри цивільно-правових 
дисциплін 
Кафедра цивільно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУім. В. Н. Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація): 
Університет внутрішніх справ, рік закінчення: 
1997; спеціальність – правознавство, 
кваліфікація – юрист.
Доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право. 
Тема дисертації: «Обмеження майнових прав 
фізичних осіб (цивільно-правовий аспект)».
Стаж науково-педагогічної  роботи 27
Професор кафедри охорони інтелектуальної 
власності, цивільного права та процесу.
Основні праці за напрямом: 
1. Мічурін Є.О. Ускладнення здійснення права 
власності. Університетські наукові записки. 
2016. № 57. С.56-63.
2. Мічурін Є.О. Цивілістика у сучасній 
юриспруденції. Вісник Національної академії 
правових наук України.  2017. № 2 (89). С. 110-
119.
3. Мічурін Є.О. Цивільні правовідносини, що 
виникають при здійсненні фізичною особою 
права на особистий розвиток. Вісник 
Харківського національного університету ім. 
В.Н.Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 23. 
С.116-118.
4. Мічурін Є.О. Методологія цивільного права: 
системно-структурний метод. Університетські 
наукові записки. 2017. № 2. С.6-13.
5. Мічурін Є.О. Про судове рішення у цивільній 
справі. Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна. Серія 
«Право». 2018. Вип. 25. С. 105-107.

314743 Завальна 
Жанна 
Вікторівна

Професор 0 Дослідження 
охорони і захисту 
цивільно-правових 
відносин

Професор кафедри цивільно-правових 
дисциплін 
Кафедра цивільно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого. Рік закінчення – 1998; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Тема 
дисертації: «Адміністративний договір: 
теоретичні засади застосування».
Стаж науково-педагогічної  роботи 25
Професор кафедри юридичних дисциплін.
Основні праці за напрямом: 
1.  Венедіктова І.В., Завальна Ж.В. Можливість 
використання договірного регулювання 
виконання судових рішень. Вісник 
Харківського національного університету ім. 
Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип.23.  С. 36-
42.
2. Завальна Ж.В., Старинський М.В. 
Теоретико-методологічні засади дослідження 
узгодженої діяльності в праві. Науковий 
вісник Херсонського державного університету. 
Серія «Юридичні науки». Вип. 4. Том 1. С. 12-
16.
3. Завальна Ж.В. Старинський М.В. Щодо 
поняття «узгоджена діяльність» як соціально-
правової категорії.  Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного  університету. 
Серія «Юриспруденція». 2017. Вип. 27. С. 4-7.
4. Завальна Ж.В. Законодавча ідентифікація 
та її роль для суспільства. Форум Права. 2019. 
Вип. 55(2).     URL: 
http://doi.org/10.5281/zenodo.2635557
5. Завальна Ж.В. Ідентифікація та презентація 
особи в публічній сфері: значення для 
суспільства та права. Юридичний науковий 
журнал. 2019. № 5. С. 343-346. URL: 
http://www.lsej.org.ua/5_2019/85.pdf

314743 Завальна 
Жанна 
Вікторівна

Професор 0 Договірне 
регулювання 
суспільних 
відносин

Професор кафедри цивільно-правових 
дисциплін 
Кафедра цивільно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого. Рік закінчення – 1998; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Тема 
дисертації: «Адміністративний договір: 



теоретичні засади застосування».
Стаж науково-педагогічної  роботи 25
Професор кафедри юридичних дисциплін.
Основні праці за напрямом: 
1.  Венедіктова І.В., Завальна Ж.В. Можливість 
використання договірного регулювання 
виконання судових рішень. Вісник 
Харківського національного університету ім. 
Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип.23.  С. 36-
42.
2. Завальна Ж.В., Старинський М.В. 
Теоретико-методологічні засади дослідження 
узгодженої діяльності в праві. Науковий 
вісник Херсонського державного університету. 
Серія «Юридичні науки». Вип. 4. Том 1. С. 12-
16.
3. Завальна Ж.В. Старинський М.В. Щодо 
поняття «узгоджена діяльність» як соціально-
правової категорії.  Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного  університету. 
Серія «Юриспруденція». 2017. Вип. 27. С. 4-7.
4. Завальна Ж.В. Законодавча ідентифікація 
та її роль для суспільства. Форум Права. 2019. 
Вип. 55(2).     URL: 
http://doi.org/10.5281/zenodo.2635557
5. Завальна Ж.В. Ідентифікація та презентація 
особи в публічній сфері: значення для 
суспільства та права. Юридичний науковий 
журнал. 2019. № 5. С. 343-346. URL: 
http://www.lsej.org.ua/5_2019/85.pdf

197612 Россіхіна 
Галина 
Володимирівна

Професор 0 Податкові системи 
зарубіжних країн

Професор кафедри державно-правових 
дисциплін 
Кафедра державно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридичну академію України імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 1998; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Тема 
дисертації: «Теоретичні проблеми 
застосування правових норм, що регулюють 
публічну фінансову діяльність».
Стаж науково-педагогічної  роботи 18
Доцент кафедри фінансового права.
Основні праці за напрямом:
1. Россіхіна Г.В. Науково-теоретичне 
обґрунтування змісту фінаново-правового 
регулювання. Вісник Харківського 
національного університету імені 
В.Н.Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 24. С. 
63-67.
2. Россіхіна Г.В., Россіхін В.В.  Щодо питання 
конституційно-правової регламентації 
фінансових відносин. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2018. Вип. 25. С. 195-
198.
3. Rossikhina H., Hultai M.,  Shrub I. 
Constitutional Principles Of Taxation: Doctrinal 
Approaches To Typology. Baltic Journal of 
Economic Studies. 2018. Vol. IV. № 3. Р. 259-263.
4. Halyna Rossikhina, Yu O Svitlychna, OV 
Brusakova. Local taxes and charges in local 
budgets’ income generation. Baltic Journal of 
Economic Studies. 2018. Vol. 4. №. 4. P. 291-294.
5. Holovko O., Kaganovska T., Rossіhіna G. 
Improving The Mechanism Of Collecting Certain 
Taxes In Ukraine As Measures For The European 
Modernization: Legal Aspect. Baltic Journal of 
Economic Studies. 2019. Vol. IV. № 5. Р. 46-52.

215545 Гришина 
Наталія 
Вікторівна

Доцент 0 Адміністративно-
правова 
термінологія

Доцент кафедри державно-правових 
дисциплін 
Кафедра державно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 2004, 
спеціальність – правознавство, кваліфікація -  
юрист.
Кандидат юридичних наук за спеціальністю 
12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Тема 
дисертації: «Соціально-правовий аспект 
адміністративної відповідальності». 
Стаж науково-педагогічної  роботи 12
Доцент кафедри державно-правових 
дисциплін. 
Основні праці за напрямом: 
1. Гришина Н.В. Законність та індивідуалізація 
як основоположні принципи адміністративної 
відповідальності. Вісник ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2016. Вип. № 21. С. 
78-80. 
2. Гришина Н.В. Історичні та соціальні 
передумови виникнення адміністративного 
права. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Право». 2017. Вип. № 23. С. 91-94 
3. Гришина Н.В. Система принципів 
державного контролю. Вісник ХНУ імені В.Н. 
Каразіна серія «Право». 2017. Вип. № 24. С. 72-
75.
4. Гришина Н.В. Вплив поліцейського права на 
формування адміністративного права. Вісник 



ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2018. 
№ 25. С. 78-84. 
5. Гришина Н.В. Значення та роль принципів 
адміністративного права. Право та іноваціі: 
наук.- практ. журнал. 2018. № 4(24). С.52-53

215545 Гришина 
Наталія 
Вікторівна

Доцент 0 Адміністративна 
юстиція 

Доцент кафедри державно-правових 
дисциплін 
Кафедра державно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 2004, 
спеціальність – правознавство, кваліфікація -  
юрист.
Кандидат юридичних наук за спеціальністю 
12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Тема 
дисертації: «Соціально-правовий аспект 
адміністративної відповідальності». 
Стаж науково-педагогічної  роботи 12
Доцент кафедри державно-правових 
дисциплін. 
Основні праці за напрямом: 
1. Гришина Н.В. Законність та індивідуалізація 
як основоположні принципи адміністративної 
відповідальності. Вісник ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2016. Вип. № 21. С. 
78-80. 
2. Гришина Н.В. Історичні та соціальні 
передумови виникнення адміністративного 
права. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Право». 2017. Вип. № 23. С. 91-94 
3. Гришина Н.В. Система принципів 
державного контролю. Вісник ХНУ імені В.Н. 
Каразіна серія «Право». 2017. Вип. № 24. С. 72-
75.
4. Гришина Н.В. Вплив поліцейського права на 
формування адміністративного права. Вісник 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2018. 
№ 25. С. 78-84. 
5. Гришина Н.В. Значення та роль принципів 
адміністративного права. Право та іноваціі: 
наук.- практ. журнал. 2018. № 4(24). С.52-53

116265 Храмцов 
Олександр 
Миколайович

Професор 0 Методологія та 
методика 
кримінологічних 
досліджень 

Професор кафедри кримінально-правових 
дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація): 
Університет внутрішніх справ, рік закінчення – 
1998; спеціальність – правознавство, 
кваліфікація –  юрист. Доктор юридичних наук, 
спеціальність – 12.00.08 – кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче 
право. Тема дисертації: «Кримінально-правове 
та кримінологічне забезпечення охорони 
особи від насильства (теорія та практика)».
Стаж науково-педагогічної  роботи 28
Доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін. 
Основні праці за напрямом: 
1. Храмцов О.М. Напад як вид насильницьких 
дій (проблеми кримінально-правової 
кваліфікації.  Вісник Харківського 
Національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2016. № 22. С. 152-
155.
2. Храмцов О.М. Особистість злочинця, який 
вчиняє злочини, пов’язані з насильством 
(кримінологічний аспект). Вісник Харківського 
Національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». № 23. 2017. С. 133-
136.
3. Храмцов О.М. Запобігання кримінальному 
насильству на спеціально-кримінологічному 
рівні. Вісник Харківського Національного 
університету імені В.Н. Каразіна . Серія 
«Право». 2017. № 24. С. 120-123.
4. Храмцов О.М. Насильство як ознака дій 
співучасників (кримінально-правовий аспект). 
Вісник Харківського Національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Право». 2017. № 26. С. 108-111.
5. Храмцов О.М. Насильство як категорія 
Загальної частини вчення про обставини, що 
виключають злочинність діяння. Вісник 
Харківського Національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2019. № 27. С. 
87-94.

208655 Слінько 
Дмитро 
Сергійович

Доцент 0 Сучасні тенденції 
розвитку 
національної 
пенітенціарної 
системи

Заступник декана юридичного факультету з 
питань міжнародного спіробітництва,
доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 2007, 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність. Тема 
дисертації: «стан та перспективи 



консенсуального провадження в Україні»
Стаж науково-педагогічної  роботи 10
Доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін. 
Основні праці за напрямом: 
1. Слинько Д.С. Ефективність норм права та 
удосконалення законів як важливі умови 
боротьби зі злочинністю.  Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2015. № 1151. Вип. 19. 
С. 162-165.
2. Слинько Д.С., Остафійчук Г.В.  Процесуальні 
положення деяких видів звільнення від 
кримінальної відповідальності. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2015. Вип. 20. С. 
153-158.
3. Слинько Д.С. Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим: кримінально-правові та 
процесуальні питання. Вісник Харківського 
національного університету  імені В. Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 21. С. 149-
152.
4. Слинько Д.С. Використання елементів 
оперативно-розшукової діяльності у 
кримінальному провадженні. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 22. С. 
174-178.
5. Слинько Д.С. Правове забезпечення 
звільнення від кримінальної відповідальності 
на стадіях процесу: монографія. Харків: ФОП 
Панов А. М., 2018. 440 с.

208655 Слінько 
Дмитро 
Сергійович

Доцент 0 Кримінологічні 
фонові явища та їх 
вплив на 
злочинність

Заступник декана юридичного факультету з 
питань міжнародного спіробітництва,
доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 2007, 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність. Тема 
дисертації: «стан та перспективи 
консенсуального провадження в Україні»
Стаж науково-педагогічної  роботи 10
Доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін. 
Основні праці за напрямом: 
1. Слинько Д.С. Ефективність норм права та 
удосконалення законів як важливі умови 
боротьби зі злочинністю.  Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2015. № 1151. Вип. 19. 
С. 162-165.
2. Слинько Д.С., Остафійчук Г.В.  Процесуальні 
положення деяких видів звільнення від 
кримінальної відповідальності. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2015. Вип. 20. С. 
153-158.
3. Слинько Д.С. Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим: кримінально-правові та 
процесуальні питання. Вісник Харківського 
національного університету  імені В. Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 21. С. 149-
152.
4. Слинько Д.С. Використання елементів 
оперативно-розшукової діяльності у 
кримінальному провадженні. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 22. С. 
174-178.
5. Слинько Д.С. Правове забезпечення 
звільнення від кримінальної відповідальності 
на стадіях процесу: монографія. Харків: ФОП 
Панов А. М., 2018. 440 с.

208655 Слінько 
Дмитро 
Сергійович

Доцент 0 Альтернативи 
притягненню до 
кримінальної 
відповідальності 

Заступник декана юридичного факультету з 
питань міжнародного спіробітництва,
доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 2007, 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність. Тема 
дисертації: «стан та перспективи 
консенсуального провадження в Україні»
Стаж науково-педагогічної  роботи 10
Доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін. 
Основні праці за напрямом: 



1. Слинько Д.С. Ефективність норм права та 
удосконалення законів як важливі умови 
боротьби зі злочинністю.  Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2015. № 1151. Вип. 19. 
С. 162-165.
2. Слинько Д.С., Остафійчук Г.В.  Процесуальні 
положення деяких видів звільнення від 
кримінальної відповідальності. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2015. Вип. 20. С. 
153-158.
3. Слинько Д.С. Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим: кримінально-правові та 
процесуальні питання. Вісник Харківського 
національного університету  імені В. Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 21. С. 149-
152.
4. Слинько Д.С. Використання елементів 
оперативно-розшукової діяльності у 
кримінальному провадженні. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 22. С. 
174-178.
5. Слинько Д.С. Правове забезпечення 
звільнення від кримінальної відповідальності 
на стадіях процесу: монографія. Харків: ФОП 
Панов А. М., 2018. 440 с.

208655 Слінько 
Дмитро 
Сергійович

Доцент 0 Суспільство і 
злочинність на 
сучасному етапі 
становлення 
правової держави 
в Україні 

Заступник декана юридичного факультету з 
питань міжнародного спіробітництва,
доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 2007, 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність. Тема 
дисертації: «стан та перспективи 
консенсуального провадження в Україні»
Стаж науково-педагогічної  роботи 10
Доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін. 
Основні праці за напрямом: 
1. Слинько Д.С. Ефективність норм права та 
удосконалення законів як важливі умови 
боротьби зі злочинністю.  Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2015. № 1151. Вип. 19. 
С. 162-165.
2. Слинько Д.С., Остафійчук Г.В.  Процесуальні 
положення деяких видів звільнення від 
кримінальної відповідальності. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2015. Вип. 20. С. 
153-158.
3. Слинько Д.С. Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим: кримінально-правові та 
процесуальні питання. Вісник Харківського 
національного університету  імені В. Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 21. С. 149-
152.
4. Слинько Д.С. Використання елементів 
оперативно-розшукової діяльності у 
кримінальному провадженні. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 22. С. 
174-178.
5. Слинько Д.С. Правове забезпечення 
звільнення від кримінальної відповідальності 
на стадіях процесу: монографія. Харків: ФОП 
Панов А. М., 2018. 440 с.

210472 Янович Юрій 
Павлович

Доцент 0 Актуальні питання 
доказування у 
кримінальному 
провадженні 

Доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Харківський юридичний інститутімені Ф.Е. 
Дзержинського, рік закінчення – 1989; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність.Тема 
дисертації: «Проблеми удосконалення 
процесуального статусу підозрюваного та 
обвинуваченого».
Стаж науково-педагогічної  роботи 35
Доцент кафедри кримінального процесу.
Основні праці за напрямом: 
1. Пчолкін В.Д., Янович В.П. Проблеми 
реформування кримінально-процесуального 
законодавства.  Форум права. 2011. № 4. С. 
611-616.
2. Янович В.П. Функціональне призначення 
захисника в кримінальному провадженні. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 
2013. № 1082. Вип. № 16. С. 200-203.



3. Янович Ю.П. Складові частини затримання 
особи без ухвали слідчого судді, суду в 
кримінальному процесі. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
каразіна. Серія: Право. 2014. № 1137. Вип. № 
18. С. 181-184. 
4.  Янович Ю. П. Невід’ємні особисті 
процесуальні права підозрюваного в 
кримінальному провадженні: обсяг і цільове 
призначення. Вісник Харківського 
національного університету внутрішніх справ. 
2017. № 3 (78). С. 104–112.
5. Янович Ю. П. Неделегированные права в 
структуре уголовного процессуального 
статуса обвиняемого (подсудимого) по 
законодательству Украины. Legea si Viata 
(Закон и Жизнь). 2018. № 6. С. 118–121.

210472 Янович Юрій 
Павлович

Доцент 0 Актуальні питання 
судового 
контролю в 
кримінальному 
провадженні 

Доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Харківський юридичний інститутімені Ф.Е. 
Дзержинського, рік закінчення – 1989; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність.Тема 
дисертації: «Проблеми удосконалення 
процесуального статусу підозрюваного та 
обвинуваченого».
Стаж науково-педагогічної  роботи 35
Доцент кафедри кримінального процесу.
Основні праці за напрямом: 
1. Пчолкін В.Д., Янович В.П. Проблеми 
реформування кримінально-процесуального 
законодавства.  Форум права. 2011. № 4. С. 
611-616.
2. Янович В.П. Функціональне призначення 
захисника в кримінальному провадженні. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 
2013. № 1082. Вип. № 16. С. 200-203.
3. Янович Ю.П. Складові частини затримання 
особи без ухвали слідчого судді, суду в 
кримінальному процесі. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
каразіна. Серія: Право. 2014. № 1137. Вип. № 
18. С. 181-184. 
4.  Янович Ю. П. Невід’ємні особисті 
процесуальні права підозрюваного в 
кримінальному провадженні: обсяг і цільове 
призначення. Вісник Харківського 
національного університету внутрішніх справ. 
2017. № 3 (78). С. 104–112.
5. Янович Ю. П. Неделегированные права в 
структуре уголовного процессуального 
статуса обвиняемого (подсудимого) по 
законодательству Украины. Legea si Viata 
(Закон и Жизнь). 2018. № 6. С. 118–121.
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Доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Харківський юридичний інститутімені Ф.Е. 
Дзержинського, рік закінчення – 1989; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність.Тема 
дисертації: «Проблеми удосконалення 
процесуального статусу підозрюваного та 
обвинуваченого».
Стаж науково-педагогічної  роботи 35
Доцент кафедри кримінального процесу.
Основні праці за напрямом: 
1. Пчолкін В.Д., Янович В.П. Проблеми 
реформування кримінально-процесуального 
законодавства.  Форум права. 2011. № 4. С. 
611-616.
2. Янович В.П. Функціональне призначення 
захисника в кримінальному провадженні. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 
2013. № 1082. Вип. № 16. С. 200-203.
3. Янович Ю.П. Складові частини затримання 
особи без ухвали слідчого судді, суду в 
кримінальному процесі. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
каразіна. Серія: Право. 2014. № 1137. Вип. № 
18. С. 181-184. 
4.  Янович Ю. П. Невід’ємні особисті 
процесуальні права підозрюваного в 
кримінальному провадженні: обсяг і цільове 
призначення. Вісник Харківського 
національного університету внутрішніх справ. 
2017. № 3 (78). С. 104–112.
5. Янович Ю. П. Неделегированные права в 
структуре уголовного процессуального 
статуса обвиняемого (подсудимого) по 
законодательству Украины. Legea si Viata 



(Закон и Жизнь). 2018. № 6. С. 118–121.

208355 Передерій 
Олександр 
Сергійович

Доцент 0 Загальна теорія 
прав людини

Доцент кафедри державно-правових 
дисциплін Харківський національний 
університет внутрішніх справ рік закінчення 
2006, спеціальність «Правоохоронна 
діяльність», кваліфікація – магістр Кандидат 
юридичних наук, 12.00.01 – теорія держави і 
права; історія політичних і правових учень;
Тема: «Правовий статус поліції країн 
континентальної правової сім'ї 
(загальнотеоретична характеристика на 
матеріалах Франції, Німеччини, Польщі)»
доцент кафедри державно-правових 
дисциплін
Основні публікації за напрямом
1. Григоренко Є.І., Передерій О.С. Основні 
підходи до визначення сутності та цінності 
сучасної конституції / Є.І. Григоренко // Вісник 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: «Право». –  
2014. –  № 1106. – с. 52-54  
2. Григоренко Є.І., Передерій О.С. 
Відмежування предмету філософії права від 
предмету загальної теорії держави і права та 
галузевих юридичних наук /Є.І. Григоренко, 
О.С. Передерій // Вісник ХНУ імені 
В.Н.Каразіна.Серія: «Право». –  2014. –  № 
1137. – с. 46-49   
3. Передерій О.С. Пріоритети діяльності 
правоохоронних органів України в світлі 
активізації європейської інтеграції /О.С. 
Передерій // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Серія: «Право». –  2015. –  № 1151. – с. 37-39.
4. Передерій О.С., Григоренко Є.О. 
Особливості правового статусу Національної 
поліції в Україні (теоретико-правовий аспект) 
// Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія : 
Право. - 2015. - Вип. 20. - С. 35-38. 
  5. Передерій О.С. Дмітрієв В.М. Інститут 
антикризового управ-ління у світлі 
двостороннього спів робітництва України та 
Європей-ського Союзу // Вісник ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. Серія: Право. –  2016. –  № 21. –  С. 
28-31
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Професор кафедри міжнародного і 
європейського права 
Харківський державний університет ім. О.М. 
Горького, рік закінчення: 1988, спеціальність – 
історія КПРС, кваліфікація – викладач історії 
КПРС; Університет внутрішніх справ, рік 
закінчення: 2000, спеціальність – 
правознавство, кваліфікація – юрист. 
Доктор юридичних наук,
12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень;
Тема дисертації: «Становлення та розвиток 
держави і права у Північному Причорномор’ї 
(кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. 
н.е.»; професор кафедри теорії та історії 
держави і права
Стаж науково-педагогічної роботи 28
Основні публікації за напрямом:
1. Розвідувально-підривна докт-рина 
давньоіндійської держави Маур’їв у політико-
правовому трактаті Каутільї «Артхашастра» // 
Право і суспіль-ство.– 2014.–№ 6-1.– Ч. 2.– С. 7-
12.
1. 2. Організаційно-правові засади 
функціонування фінансового апарату 
генуезьких колоній у Криму (за матеріалами 
Статуту 1449 р.) // Вісник Національного 
університету «Львівська політес-ніка». – Серія 
«Юридичні науки». – 2014. – № 782. – С. 153-
158.
2. 3. Правове регулювання виготов-лення та 
обігу виробів з дорого-цінних металів в 
українських губерніях Російської імперії 
(кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / // Учёные записки 
Таврического национального университета 
имени В.И. Вернадского. Серия «Юридические 
науки». – Т. 26 (65). – № 2-2. – Симферополь, 
2014. – С. 3-9.
3. 4. Legal Policy of the Soviet State in Relation to 
the Ukrainian Peasantry in 1921-1923 // Журнал 
східноєвропейського права (внесений до Index 
Copernicus International та HeinOnline). – 2015.–
№ 15.–С. 6-15 [Електронний ресурс].–Режим 
доступу: http:// easternlaw.com.ua/wp-content/ 
uploads/2015/05/gavrylenko_15.pdf
4. 5. Античне міжнародне право в контексті 
міждержавних відносин у Північному 
Причорномор’ї (кінець VII ст. до н.е. – VI ст. 
н.е.) // Вісник Харківського національ-ного 
університету ім.В.Н.Каразіна. – № 1144. – Серія 
«Міжнародні відносини. Економіка. 
Країнознав-ство. Туризм».– Т.2 : «Міжнародне 
право» –  2014. – С. 6-9.
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закінчення: 2000, спеціальність – 
правознавство, кваліфікація – юрист. 
Доктор юридичних наук,
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історія політичних і правових учень;



Тема дисертації: «Становлення та розвиток 
держави і права у Північному Причорномор’ї 
(кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. 
н.е.»; професор кафедри теорії та історії 
держави і права
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Основні публікації за напрямом:
1. Розвідувально-підривна докт-рина 
давньоіндійської держави Маур’їв у політико-
правовому трактаті Каутільї «Артхашастра» // 
Право і суспіль-ство.– 2014.–№ 6-1.– Ч. 2.– С. 7-
12.
1. 2. Організаційно-правові засади 
функціонування фінансового апарату 
генуезьких колоній у Криму (за матеріалами 
Статуту 1449 р.) // Вісник Національного 
університету «Львівська політес-ніка». – Серія 
«Юридичні науки». – 2014. – № 782. – С. 153-
158.
2. 3. Правове регулювання виготов-лення та 
обігу виробів з дорого-цінних металів в 
українських губерніях Російської імперії 
(кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / // Учёные записки 
Таврического национального университета 
имени В.И. Вернадского. Серия «Юридические 
науки». – Т. 26 (65). – № 2-2. – Симферополь, 
2014. – С. 3-9.
3. 4. Legal Policy of the Soviet State in Relation to 
the Ukrainian Peasantry in 1921-1923 // Журнал 
східноєвропейського права (внесений до Index 
Copernicus International та HeinOnline). – 2015.–
№ 15.–С. 6-15 [Електронний ресурс].–Режим 
доступу: http:// easternlaw.com.ua/wp-content/ 
uploads/2015/05/gavrylenko_15.pdf
4. 5. Античне міжнародне право в контексті 
міждержавних відносин у Північному 
Причорномор’ї (кінець VII ст. до н.е. – VI ст. 
н.е.) // Вісник Харківського національ-ного 
університету ім.В.Н.Каразіна. – № 1144. – Серія 
«Міжнародні відносини. Економіка. 
Країнознав-ство. Туризм».– Т.2 : «Міжнародне 
право» –  2014. – С. 6-9.
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правознавство, кваліфікація – юрист. Доктор 
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теорія та історія держави і права, історія 
політичних і правових учень; тема дисертації: 
«Апарат управління державними фінансами 
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Стаж науково-педагогічної  роботи 23
Професор кафедри теорії та історії держави і 
права
Основні праці за напрямом: 
1. Golovko O., Klochko M., Serdyuk A., Synyavska 
O. On the fringes: Female prisoners in Ukraine. 
Are they Unique? Lives of Incarcerated Women: 
An international perspective (Routledge Frontiers 
of Criminal Justice). Edited by Candace 
Kruttschnitt, Catrien Bijleveld. Routledge, 2016. 
P. 47-70. Індексована в наукометричних базах 
Scopus, Veb of Science
2. Holovko O. Hrechenko V. Die Rolledeutscher 
Wissenschaftlerbeider Einführung derrechts 
geschichtlichen Schulevon Derpt. In Russland 
(erstesDritteldes XIX Jhds.). Rechtder 
Osteuropäischen Staaten; ReOS 04/16. S.175-
190.
3. Головко О. М. Природно-правова теорія і 
конституційне будівництво в США. Вісник ХНУ 
імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. 
Вип.22. С.16-20
4. Головко О. М. Погляди Ф. К. фон Савіньї на 
історію держави і права Вісник ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2018. Вип.25. С.38-41
5. Головко О. М., Греченко В. А. Право 
Київської Русі в дослідженнях вчених 
університетів на теренах України у ХІХ — на 
початку ХХ ст. Харків: Константа, 2018. 472 с.
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Професор кафедри теорії та історії держави і 
права факультету № 1
 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
Доктор юридичних наук, професор (по 
кафедрі теорії та історії держави і права)
Стаж науково-педагогічної роботи 20,5 років.
Публікації:
Монографії, підручники, статті:
1. Слинько Д.В. Юридичний процес: історія, 
теорія, практика: монографія. Харків: НМТ, 
2017. 415 с.
2. Теорія держави і права: підручник / О.М. 
Бандурка, О.М. Головко, О.С. Передерій, Д.В. 
Слинько та ін. Х.: ХНУВС, 2018.–416 с.
3. Слинько Д.В. Виникнення і розвиток 
юридичних процедур в країнах Стародавнього 
Сходу // Вісник Харківського національного 
університету імені ВН Каразіна. Серія: Право.-
2018.-Вип. 26.-С. 20-22.



4. Калєніченко Л.І, Слинько Д.В. 
Правозастосовна помилка працівника 
Національної поліції як перепона на шляху 
досягнення мети правозастосовного процесу 
// Актуальні проблеми вітчизняної 
юриспруденції.–2019.–№ 3.–С. 3-7.
5. Калєніченко Л.І, Слинько Д.В. 
Загальнотеоретична характеристика 
процесуальної підстави юридичної 
відповідальності // Jurnalul juridic national: 
teorie şi practică (Национальный юридический 
журнал: теория и практика).-2019. - № 2, ч. 2 
(Martie). С. 9-12.
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Завідувач кафедри кримінального права та 
кримінології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
Доктор юридичних наук, професор (по 
кафедрі кримінально-правових дисциплін)
Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. 
Дзержинського                    рік закінчення: 
1990; спеціальність – «Правознавство»; 
кваліфікація – юрист.

Доктор юридичних наук зі спеціальності 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право; 
Тема дисертації: «Кримінально-правова 
охорона прав на об’єкти інтелектуальної 
власності в Україні: перспективи розвитку та 
гармонізації з Європейським законодавством»;   

Публікації:
1. Харченко В. Б. Здійснення професійної 
нотаріальної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг, як підстава кримінальної 
відповідальності / В. Б. Харченко // Вісн. Харк. 
нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна № 1151. – Сер. : 
Право. – Вип. № 19, 2015. – С. 120–125.
2. Харченко В. Б. Визначення істотної шкоди 
та тяжких наслідків за новою редакцією 
примітки до ст. 364 КК України / В. Б. Харченко 
// Форум права. – 2015. – № 2. – С. 169–176 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2015_2_30.pdf
3. Харченко В. Б. Нематеріальні активи на 
об’єкти інтелектуальної власності у структурі 
неправомірної вигоди за кримінальним правом 
України / В. Б. Харченко // Вісник Асоціації 
кримінального права України. – 2015. – № 1 (4). 
– С. 296–308 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nauka.jur-
academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/4/18.pdf
4. Харченко В. Протидія інтелектуальному 
піратству в Україні: забезпечення охорони 
прав інтелектуальної власності або спосіб 
впливу на державну політику та механізм 
недобросовісної конкуренції? / В. Б. Харченко 
// Теорія і практика інтелектуальної власності. 
– 2015. – № 3 (83). – С. 66–77.
5. Харченко В. Б. Підстави кримінальної 
відповідальності осіб, уповноважених на 
здійснення нотаріальних дій / В. Б. Харченко // 
Вісн. кримінологічної асоціації України : 
збірник наукових праць. – 2015. – № 1 (9). – С. 
135–148.

342322 Перепелиця 
Олег 
Миколайович

Професор 0 Підготовка 
наукових 
публікацій та 
презентація 
результатів 
дослідження

Професор кафедри теоретичної і практичної 
філософії Кафедра теоретичної і практичної 
філософії імені професора Й.Б. 
Шада,філософського факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Харківський державний університет (1999).
Доктор філософських наук, спеціальність 
09.00.04 – філософська антропологія, 
філософія культури. Тема дисертації: 
«Соціокультурні медіації просвітництва: 
обсценні проекції». 
Стаж науково-педагогічної  роботи 13
  
Доцент по кафедрі теоретичної і практичної 
філософії
Основні наукові публікації за напрямом:
1. Перепелица О.М. Топическое определение 
философии. Философия и социальные науки. 
Минск, 2013. № 2. С. 10–15.
2. Перепелица О.М. Медиумы Просвещения: 
обсценные отклонения: монография. Харьков: 
Изд-во ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. 260 с.
3. Перепелиця О.М., Храброва О.В. Гомофобія 
як симптом незавершеності проекту 
просвітництва. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 
Серія: Філософія. Філософські перипетії. 2015. 
Вип. 52. С. 23–28.
4. Перепелица О.М. Метаморфозы субъекта: 
от/после cogito до/после libido. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські 
перипетії. 2017. Вип. 56. С. 9-14.
5. Перепелиця О.М. Мнемотехніки болю: між 
стражданням і насолодою. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські 
перипетії. 2018. Вип. 59. С. 16-24.

201546 Серьогін 
Віталій 
Олександрович

Професор 0 Аспірантська 
практика

Заступник декана юридичного факультету з 
наукової роботи,професор кафедри конститу-
ційного і муніципаль-ного права
Кафедра конституційного і муніципального 



права, Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна Освіта (ЗВО, спеціальність, 
кваліфікація): Українська державна юридична 
академія, рік закінчення: 1994, спеціальність – 
правознавство, кваліфікація – юрист.
Доктор юридичних наук за спеціальностями
12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень; 12.00.02 – 
конституційне право; муніципальне право.
Тема дисертації: «Конституційне право особи 
на недоторканність приватного життя 
(прайвесі): проблеми теорії та практики».
Стаж науково-педагогічної  роботи 26
Професор за кафедрою конституційного та 
міжнародного права
Основні праці за напрямом: 
1.  Serohin V.A. «The right to be forgotten» as an 
element of the data privacy. European reforms 
bulletin. 2015. № 4. P. 161-165.
2.  Серьогін В.О. Самоврядування. Велика 
українська юридична енциклопедія: у 20 т. 
Т.3: Загальна теорія права / редкол.: О.В. 
Петришин (голова) та ін. Харків: Право, 2017. 
С. 686-692.
3.  Серьогін В. О. До нової парадигми захисту 
інформаційного прайвесі. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2018. Вип. 25. С. 54-
57.
4.  Серьогін В.О. Реформа системи захисту 
даних в Європейському Союзі: причини та 
новації. Науковий вісник Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ.  
2018. Спец.вип. № 3 (94). С. 91-99.
5.  Kobzieva T., Bezpalova O., Ridel T., Markin S., 
Serohin V. Ethical and Legal Grounds for the 
Whistleblowing of Corruption Offenses. Journal of 
Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. 
Vol.22. Special Issue 2. URL: 
https://www.abacademies.org/ articles/Ethical-
and-legal-grounds-for-the-whistleblowing-of-
corruption-offenses-1544-0044-22-SI-2-359.pdf.

184014 Бервено Сергій 
Миколайович

Професор 0 Походження, 
становлення та 
розвиток окремих 
інститутів 
цивільного права 

Професор кафедри цивільно-правових 
дисциплін
Кафедра цивільно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Українська юридична академія, рік закінчення 
– 1993; спеціальність – правознавство, 
кваліфікація – юрист.Доктор юридичних наук, 
спеціальність 12.00.03 – цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право. Тема дисертації: «Проблеми 
договірного права України».
Стаж науково-педагогічної  роботи 16
Доцент кафедри цивільно-правових 
дисциплін.
Основні праці за напрямом: 
1. Бервено С.М. Цивільно-правова 
характеристика укладення договору. 
Підприємництво, господарство і право. 2006. 
Вип. 4. С. 13-15.
2. Бервено С.М. теоретичні проблеми 
договірного права України: монографія. Київ: 
Юрінком Інтер, 2006. 392 с.
3. Договірне право України. Загальна частина: 
навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. 
Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. Київ: 
Юрінком Iнтер, 2008. 896 с. (глава 1 (§ 3, 4 – 
спільно з О. В. Дзерою); глава 2 (§ 1, 2 – 
спільно з О. В. Дзерою); § 3, 4); глава 3 (§ 1, 3); 
глава 7 (§ 1 – спільно з Р. А. Майдаником; § 2, 
3); глава 8 (спільно з Р. А. Майдаником)).
4. Цивільне право. Загальна частина: 
підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. кузнєцової, 
Р.А. Майданника. 3-е вид., перероб. І допов. 
Київ: Юрінком Інтер, 2010. 976 с. (глава 2, 
параграф 1, 2 спільно з О.В. Дзера, параграф 
3,4).
5. Цивільне право. Загальна частина: 
підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. кузнєцової, 
Р.А. Майданика. 3-е вид., перероб. і допов. 
Київ: Юрінком Інтер, 2010. 1176 с. (глава 12, 
параграф 1, 2, параграф 3 спільно з Р.А. 
Майдаником).

53474 Воронов Марк 
Миколайович

Завідувач 
кафедри

0 Правові засади 
муніципальної 
демократії 

Завідувач кафедри конституцій-ного і 
муніципаль-ного права 
Кафедра конституційного і муніципального 
права, Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна Освіта (ЗВО, спеціальність, 
кваліфікація):
Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. 
Дзержинського, рік закінчення – 1990; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.02 – конституційне право. Тема 
дисертації: «Правові акти законодавчої влади 
в Україні». 
Стаж науково-педагогічної  роботи 30
Доцент кафедри конституційного та 
міжнародного права.
Основні праці за напрямом: 
1. Воронов М.М., Зубенко Г.В. Двопалатний 
парламент: досвід зарубіжних країн та ідеї 
запровадження в Україні. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2013. Вип. 14. С. 50-
54.



2. Воронов М.М. Принципи гласності, 
відкритості та прозорості на муніципальному 
рівні: теоретичний аспект та втілення в 
законодавстві України. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2015. Вип. 19. С. С. 
46-50.
3. Воронов М.М. Форми локальної демократії: 
загальна характеристика і актуальні 
проблеми вдосконалення законодавства. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Право». 2016. Вип. 21. С. 36-40.
4. Воронов М.М. Інститут старости у системі 
муніципального права України. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 23. С. 
50-53. 
5. Серьогін В.О., Воронов М.М. Проблеми 
викладання виборчого права у вищих 
навчальних закладах України. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 24. С. 
11-1

116265 Храмцов 
Олександр 
Миколайович

Професор 0 Кримінологічна 
політика в Україні

Професор кафедри кримінально-правових 
дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація): 
Університет внутрішніх справ, рік закінчення – 
1998; спеціальність – правознавство, 
кваліфікація –  юрист. Доктор юридичних наук, 
спеціальність – 12.00.08 – кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче 
право. Тема дисертації: «Кримінально-правове 
та кримінологічне забезпечення охорони 
особи від насильства (теорія та практика)».
Стаж науково-педагогічної  роботи 28
Доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін. 
Основні праці за напрямом: 
1. Храмцов О.М. Напад як вид насильницьких 
дій (проблеми кримінально-правової 
кваліфікації.  Вісник Харківського 
Національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2016. № 22. С. 152-
155.
2. Храмцов О.М. Особистість злочинця, який 
вчиняє злочини, пов’язані з насильством 
(кримінологічний аспект). Вісник Харківського 
Національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». № 23. 2017. С. 133-
136.
3. Храмцов О.М. Запобігання кримінальному 
насильству на спеціально-кримінологічному 
рівні. Вісник Харківського Національного 
університету імені В.Н. Каразіна . Серія 
«Право». 2017. № 24. С. 120-123.
4. Храмцов О.М. Насильство як ознака дій 
співучасників (кримінально-правовий аспект). 
Вісник Харківського Національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Право». 2017. № 26. С. 108-111.
5. Храмцов О.М. Насильство як категорія 
Загальної частини вчення про обставини, що 
виключають злочинність діяння. Вісник 
Харківського Національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2019. № 27. С. 
87-94.

53474 Воронов Марк 
Миколайович

Завідувач 
кафедри

0 Загальна теорія 
конституції 

Завідувач кафедри конституцій-ного і 
муніципаль-ного права 
Кафедра конституційного і муніципального 
права, Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна Освіта (ЗВО, спеціальність, 
кваліфікація):
Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. 
Дзержинського, рік закінчення – 1990; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.02 – конституційне право. Тема 
дисертації: «Правові акти законодавчої влади 
в Україні». 
Стаж науково-педагогічної  роботи 30
Доцент кафедри конституційного та 
міжнародного права.
Основні праці за напрямом: 
1. Воронов М.М., Зубенко Г.В. Двопалатний 
парламент: досвід зарубіжних країн та ідеї 
запровадження в Україні. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2013. Вип. 14. С. 50-
54.
2. Воронов М.М. Принципи гласності, 
відкритості та прозорості на муніципальному 
рівні: теоретичний аспект та втілення в 
законодавстві України. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2015. Вип. 19. С. С. 
46-50.
3. Воронов М.М. Форми локальної демократії: 
загальна характеристика і актуальні 
проблеми вдосконалення законодавства. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Право». 2016. Вип. 21. С. 36-40.
4. Воронов М.М. Інститут старости у системі 
муніципального права України. Вісник 



Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 23. С. 
50-53. 
5. Серьогін В.О., Воронов М.М. Проблеми 
викладання виборчого права у вищих 
навчальних закладах України. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 24. С. 
11-1

342322 Перепелиця 
Олег 
Миколайович

Професор 0 Філософські 
засади та методи 
наукових 
досліджень

Професор кафедри теоретичної і практичної 
філософії Кафедра теоретичної і практичної 
філософії імені професора Й.Б. 
Шада,філософського факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Харківський державний університет (1999).
Доктор філософських наук, спеціальність 
09.00.04 – філософська антропологія, 
філософія культури. Тема дисертації: 
«Соціокультурні медіації просвітництва: 
обсценні проекції». 
Стаж науково-педагогічної  роботи 13
  
Доцент по кафедрі теоретичної і практичної 
філософії
Основні наукові публікації за напрямом:
1. Перепелица О.М. Топическое определение 
философии. Философия и социальные науки. 
Минск, 2013. № 2. С. 10–15.
2. Перепелица О.М. Медиумы Просвещения: 
обсценные отклонения: монография. Харьков: 
Изд-во ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. 260 с.
3. Перепелиця О.М., Храброва О.В. Гомофобія 
як симптом незавершеності проекту 
просвітництва. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 
Серія: Філософія. Філософські перипетії. 2015. 
Вип. 52. С. 23–28.
4. Перепелица О.М. Метаморфозы субъекта: 
от/после cogito до/после libido. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські 
перипетії. 2017. Вип. 56. С. 9-14.
5. Перепелиця О.М. Мнемотехніки болю: між 
стражданням і насолодою. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські 
перипетії. 2018. Вип. 59. С. 16-24.

337468 Шамаєва Юлія 
Юріївна

Доцент 0 Іноземна мова для 
аспірантів

Завідувач кафедри англійської мови 
Кафедра англійської мови, Факультету 
іноземних мов, ХНУ ім. В. Н. Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Харківський державний університет імені О.М. 
Горького, філологічне відділення факультету 
іноземних мов, 1999.  Кандидат філологічних 
наук. Назва дисертації: «Когнітивна структура 
концепту РАДІСТЬ (на матеріалі англійської 
мови)» . 
Стаж науково-педагогічної  роботи 21
Доцент по кафедрі англійської мови. 
Основні наукові публікації занапрямом:
1. Синестезия и метафора как 
лингвокогнитивная экология концептов 
эмоций. Вісник ХНУ ім. В.Н Каразіна. Серія: 
Романо-германська філологія. Методика 
викладання іноземних мов. 2009. № 848.С. 15-
19.
2. Методологические проблемы нейросетевого 
моделирования распознавания 
вербализованных концептов эмоций. Вісник 
ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія: Романо-
германська філологія. Методика викладання 
іноземних мов. 2010. № 896. С. 6-12.
3. Евристика структурної концептуальної 
метафори у дослідженні периферії 
семантизованого емоційного концепту. 
Наукові праці Камянець-Подільського нац. ун-
ту імені І. Огієнка: Філологічні науки. Вип. 22. 
Т. 2. Чернівці: Книги ХХІ, 2010. С. 172-177.
4. Концептуальная основа языка эмоций как 
знания матричного формата. Вісник ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна. Серія: Романо-германська 
філологія. Методика викладання іноземних 
мов. 2011. № 954. С. 107-114.
5. Можливості метафори як когнітивно-
сугестивного механізму об’єктивації емоційно-
подійових концептів дискурсу ЗМІ. Актуальні 
проблеми менталінгвістики. Черкаси: Ант, 
2011. С. 43-45.

86405 Кагановська 
Тетяна 
Євгеніївна

Декан 0 Сучасна 
адміністративно-
правова доктрина

Декан юридичного факультету, професор 
кафедри державно-правових дисциплін 
Кафедра державно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 1997; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Тема 
дисертації: «адміністративно-правові засади 
кадрового забезпечення державного 
управління в Україні»
Стаж науково-педагогічної  роботи  20
Професор кафедри державно-правових 
дисциплін.
Основні публікації за напрямом:



1. Кагановська Т.Є. Забезпечення реалізації 
принципу транспарентності у системі вищої 
освіти України.
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 
№ 1151. Вип. № 18. 2015. С. 7–11.
2. Головко О. М., Кагановська Т. Є. Ідеї 
Реформації, держава, право. Вісник ХНУ імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2017. Вип.24. С.6-
11. 
3. Кагановська Т.Є. Сучасний стан реалізації 
принципу
ґендерної рівності на державній службі: 
організаційно-правовий аспект. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2017.  Вип. 23. С. 
6–8.
4. Kaganovska T., Holovko O., Danshyn M. 
Iteraction in the Course of Economic Crime 
Investigation: Theoretical  Background. Baltic 
Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 3. 
URL: http://www.baltijapublishing.lv/ 
index.php/issue/article/view/430
5. Кагановська Т.Є. Адміністративно-правові 
заходи запобігання неформальній зайнятості в 
Україн. Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 
2019. Вип. 27. С. 8-17.

86405 Кагановська 
Тетяна 
Євгеніївна

Декан 0 Управлінська 
природа 
адміністративного 
права

Декан юридичного факультету, професор 
кафедри державно-правових дисциплін 
Кафедра державно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 1997; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Тема 
дисертації: «адміністративно-правові засади 
кадрового забезпечення державного 
управління в Україні»
Стаж науково-педагогічної  роботи  20
Професор кафедри державно-правових 
дисциплін.
Основні публікації за напрямом:
1. Кагановська Т.Є. Забезпечення реалізації 
принципу транспарентності у системі вищої 
освіти України.
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 
№ 1151. Вип. № 18. 2015. С. 7–11.
2. Головко О. М., Кагановська Т. Є. Ідеї 
Реформації, держава, право. Вісник ХНУ імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2017. Вип.24. С.6-
11. 
3. Кагановська Т.Є. Сучасний стан реалізації 
принципу
ґендерної рівності на державній службі: 
організаційно-правовий аспект. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2017.  Вип. 23. С. 
6–8.
4. Kaganovska T., Holovko O., Danshyn M. 
Iteraction in the Course of Economic Crime 
Investigation: Theoretical  Background. Baltic 
Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 3. 
URL: http://www.baltijapublishing.lv/ 
index.php/issue/article/view/430
5. Кагановська Т.Є. Адміністративно-правові 
заходи запобігання неформальній зайнятості в 
Україн. Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 
2019. Вип. 27. С. 8-17.

86405 Кагановська 
Тетяна 
Євгеніївна

Декан 0 Порівняльне 
адміністративне 
законодавство 

Декан юридичного факультету, професор 
кафедри державно-правових дисциплін 
Кафедра державно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, рік закінчення – 1997; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Тема 
дисертації: «адміністративно-правові засади 
кадрового забезпечення державного 
управління в Україні»
Стаж науково-педагогічної  роботи  20
Професор кафедри державно-правових 
дисциплін.
Основні публікації за напрямом:
1. Кагановська Т.Є. Забезпечення реалізації 
принципу транспарентності у системі вищої 
освіти України.
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 
№ 1151. Вип. № 18. 2015. С. 7–11.
2. Головко О. М., Кагановська Т. Є. Ідеї 
Реформації, держава, право. Вісник ХНУ імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2017. Вип.24. С.6-
11. 
3. Кагановська Т.Є. Сучасний стан реалізації 
принципу
ґендерної рівності на державній службі: 
організаційно-правовий аспект. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2017.  Вип. 23. С. 
6–8.



4. Kaganovska T., Holovko O., Danshyn M. 
Iteraction in the Course of Economic Crime 
Investigation: Theoretical  Background. Baltic 
Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 3. 
URL: http://www.baltijapublishing.lv/ 
index.php/issue/article/view/430
5. Кагановська Т.Є. Адміністративно-правові 
заходи запобігання неформальній зайнятості в 
Україн. Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 
2019. Вип. 27. С. 8-17.

205274 Лук`янець 
Дмитро 
Миколайович

Професор 0 Підготовка 
наукових 
публікацій та 
презентація 
результатів 
дослідження

Професор кафедри державно-правових 
дисциплін 
Кафедра державно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, 1998; спеціальність – 
правознавство, кваліфікація – юрист: Доктор 
юридичних наук, спеціальність 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право. Тема дисертації: 
«Розвиток інституту адміністративної 
відповідальності: концептуальні засади та 
проблеми правореалізації».
Стаж науково-педагогічної  роботи 26
Основні публікації за напрямом: 
1. Luk’yanets D. Administrative Penalty in 
Ukraine: Survival of the Totalitarian Past or 
Progressive Tool of Legal Regulation. Albena, 
Bulgaria, 2-nd Multydisciplinary scientific 
conference on social science & arts SGEM-2015. 
2015. Book 2. Vol. 1. Р. 483-489. Індексовано у 
Web of Science Core Collection.
2. Лук’янець Д.М. Метаморфози правового 
статусу центральних органів виконавчої 
влади.  Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: 
Право. 2012. №1000. С.8-12.
3. Лук’янець Д.М. Аксіоматичні теорії та 
універсуми науки адміністративного права. 
Адмінстративне право і процес. 2014. №3(9). 
C. 37-44.
4. Лук’янець Д.М. Юридична відповідальність 
конституційного типу в законодавстві України. 
Вісник Харківського національного 
університету ім. В.Н.Кразіна. Серія «Право». 
2017. Вип.23. С.70-75.
5. Лук’янець Д.М. Смислові колізії у новій 
редакції Кодексу адміністративного 
судочинства України. Право України. 2018. № 
2. С.71-83

205909 Головко 
Олександр 
Миколайович

Професор 0 Сучасна 
теоретико-
правова доктрина

Завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін 
Кафедра державно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація): 
Харківський державний університет, рік 
закінчення 1993 р., історик, викладач історії і 
суспільно політичних дисциплін;
Національний університет внутрішніх справ, 
рік закінчення – 2004, спеціальність – 
правознавство, кваліфікація – юрист. Доктор 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – 
теорія та історія держави і права, історія 
політичних і правових учень; тема дисертації: 
«Апарат управління державними фінансами 
Російської імперії в Україні (кінець XVIII- 
початок XX ст.): організаційно-правові засади 
функціонування» 
Стаж науково-педагогічної  роботи 23
Професор кафедри теорії та історії держави і 
права
Основні праці за напрямом: 
1. Golovko O., Klochko M., Serdyuk A., Synyavska 
O. On the fringes: Female prisoners in Ukraine. 
Are they Unique? Lives of Incarcerated Women: 
An international perspective (Routledge Frontiers 
of Criminal Justice). Edited by Candace 
Kruttschnitt, Catrien Bijleveld. Routledge, 2016. 
P. 47-70. Індексована в наукометричних базах 
Scopus, Veb of Science
2. Holovko O. Hrechenko V. Die Rolledeutscher 
Wissenschaftlerbeider Einführung derrechts 
geschichtlichen Schulevon Derpt. In Russland 
(erstesDritteldes XIX Jhds.). Rechtder 
Osteuropäischen Staaten; ReOS 04/16. S.175-
190.
3. Головко О. М. Природно-правова теорія і 
конституційне будівництво в США. Вісник ХНУ 
імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. 
Вип.22. С.16-20
4. Головко О. М. Погляди Ф. К. фон Савіньї на 
історію держави і права Вісник ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. Серія: Право. 2018. Вип.25. С.38-41
5. Головко О. М., Греченко В. А. Право 
Київської Русі в дослідженнях вчених 
університетів на теренах України у ХІХ — на 
початку ХХ ст. Харків: Константа, 2018. 472 с.

205909 Головко 
Олександр 
Миколайович

Професор 0 Теорія правової 
держави

Завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін 
Кафедра державно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація): 
Харківський державний університет, рік 
закінчення 1993 р., історик, викладач історії і 



суспільно політичних дисциплін;
Національний університет внутрішніх справ, 
рік закінчення – 2004, спеціальність – 
правознавство, кваліфікація – юрист. Доктор 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – 
теорія та історія держави і права, історія 
політичних і правових учень; тема дисертації: 
«Апарат управління державними фінансами 
Російської імперії в Україні (кінець XVIII- 
початок XX ст.): організаційно-правові засади 
функціонування» 
Стаж науково-педагогічної  роботи 23
Професор кафедри теорії та історії держави і 
права
Основні праці за напрямом: 
1. Golovko O., Klochko M., Serdyuk A., Synyavska 
O. On the fringes: Female prisoners in Ukraine. 
Are they Unique? Lives of Incarcerated Women: 
An international perspective (Routledge Frontiers 
of Criminal Justice). Edited by Candace 
Kruttschnitt, Catrien Bijleveld. Routledge, 2016. 
P. 47-70. Індексована в наукометричних базах 
Scopus, Veb of Science
2. Holovko O. Hrechenko V. Die Rolledeutscher 
Wissenschaftlerbeider Einführung derrechts 
geschichtlichen Schulevon Derpt. In Russland 
(erstesDritteldes XIX Jhds.). Rechtder 
Osteuropäischen Staaten; ReOS 04/16. S.175-
190.
3. Головко О. М. Природно-правова теорія і 
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Каразіна. Серія «Право». 2018. Вип. 25. С. 54-
57.
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спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист. Доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право. Тема 
дисертації: «Кримінальне право України у 
міжнародно-правовому вимірі: порівняльний 
аналіз». 
Стаж науково-педагогічної  роботи 27
Професор кафедри кримінального права.
Основні праці за напрямом: 
1. Житний О.О., Трубников В.М., Даньшин М.В. 
Кримінальне право України. Загальна частина 
: навчальний посібник. Харків: ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2015. 444 с.
2. Житний О.О., Клочко А.М. Деякі проблеми 
звільнення від відбування покарання з 
випробуванням особи, яка засуджується за 
корупційний злочин. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 24. С. 111-
114.
3. Житний О.О. Конвенційні злочини. Вісник 
асоціації кримінального права України. 2017. 
Вип. 8. Том 1. С. 268-269.
4. Житний О.О. Давність у кримінальному 
праві: актуальні теоретичні й практичні 
проблеми. Науковий вісник Сіверщини. Серія: 
Право. 2017. № 1 (1). С. 164-173.
5. Житний О.О., Гусаров С.М. Міра покарання: 
деякі проблеми визначення й встановлення в 
кримінальному праві України. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2019. Вип. 27. С. 
78-86.

215476 Устименко 
Олена 
Анатоліївна

Доцент 0 Науковий 
менеджмент

Завідувачка, доцент
кафедри цивільно-правових дисциплін 
Кафедра цивільно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):  
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого; рік закінчення: 2004; 
спеціальність «Правознавство»; кваліфікація – 
юрист Кандидат юридичних наук, 12.00.03 - 
цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право. Тема: 
«Тварина як об’єкт права власності (цивільно-
правовий аспект)» 
Стаж науково-педагогічної  роботи 10
Доцент кафедри цивільно-правових 
дисциплін.
Основні праці за напрямом: 
1. Устименко О. А. Оборотоздатність тварин як 
об’єктів цивільних прав. Право і суспільство. 
2016. № 2. Т 2. С. 70–74. 
2. Устименко О. А.  Концепция определения 
правового статуса животного как объекта 
гражданских прав: биоцентризм или 
антропоцентризм? Проблемы гражданского 
права и процесса: сборник научных статей 
ГрГУ имени Я. Купалы. 2016. С. 305–311. 
3. Устименко О. А. Класифікація підстав 
припинення права власності на тварину. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія 
«ПРАВО». 2017. Вип. 23. С. 94–97. 
4. Устименко О. А. Окремі аспекти захисту 
права власності на тварину. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2017. Вип. 24. 
С. 97–99.
5. Устименко О. А. Історико-правовий аналіз 
основних засад права власності на тварин в 
законодавстві, що діяло на території 
українських земель до ХХ сторіччя. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2018. Вип. 25. 
С. 45–48.

102339 Житний Завідувач 0 Альтернативи Завідувач кафедри кримінально-правових 



Олександр 
Олександрович

кафедри притягненню до 
кримінальної 
відповідальності 

дисциплін 
Кафедра кримінально-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):  
Університет внутрішніх справ, 1997, 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист. Доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право. Тема 
дисертації: «Кримінальне право України у 
міжнародно-правовому вимірі: порівняльний 
аналіз». 
Стаж науково-педагогічної  роботи 27
Професор кафедри кримінального права.
Основні праці за напрямом: 
1. Житний О.О., Трубников В.М., Даньшин М.В. 
Кримінальне право України. Загальна частина 
: навчальний посібник. Харків: ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2015. 444 с.
2. Житний О.О., Клочко А.М. Деякі проблеми 
звільнення від відбування покарання з 
випробуванням особи, яка засуджується за 
корупційний злочин. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 24. С. 111-
114.
3. Житний О.О. Конвенційні злочини. Вісник 
асоціації кримінального права України. 2017. 
Вип. 8. Том 1. С. 268-269.
4. Житний О.О. Давність у кримінальному 
праві: актуальні теоретичні й практичні 
проблеми. Науковий вісник Сіверщини. Серія: 
Право. 2017. № 1 (1). С. 164-173.
5. Житний О.О., Гусаров С.М. Міра покарання: 
деякі проблеми визначення й встановлення в 
кримінальному праві України. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2019. Вип. 27. С. 
78-86.

215476 Устименко 
Олена 
Анатоліївна

Доцент 0 Походження, 
становлення та 
розвиток 
концепцій 
цивільного права

Завідувачка, доцент
кафедри цивільно-правових дисциплін 
Кафедра цивільно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):  
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого; рік закінчення: 2004; 
спеціальність «Правознавство»; кваліфікація – 
юрист Кандидат юридичних наук, 12.00.03 - 
цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право. Тема: 
«Тварина як об’єкт права власності (цивільно-
правовий аспект)» 
Стаж науково-педагогічної  роботи 10
Доцент кафедри цивільно-правових 
дисциплін.
Основні праці за напрямом: 
1. Устименко О. А. Оборотоздатність тварин як 
об’єктів цивільних прав. Право і суспільство. 
2016. № 2. Т 2. С. 70–74. 
2. Устименко О. А.  Концепция определения 
правового статуса животного как объекта 
гражданских прав: биоцентризм или 
антропоцентризм? Проблемы гражданского 
права и процесса: сборник научных статей 
ГрГУ имени Я. Купалы. 2016. С. 305–311. 
3. Устименко О. А. Класифікація підстав 
припинення права власності на тварину. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія 
«ПРАВО». 2017. Вип. 23. С. 94–97. 
4. Устименко О. А. Окремі аспекти захисту 
права власності на тварину. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2017. Вип. 24. 
С. 97–99.
5. Устименко О. А. Історико-правовий аналіз 
основних засад права власності на тварин в 
законодавстві, що діяло на території 
українських земель до ХХ сторіччя. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2018. Вип. 25. 
С. 45–48.

53474 Воронов Марк 
Миколайович

Завідувач 
кафедри

0 Примус у 
конституційному 
праві

Завідувач кафедри конституцій-ного і 
муніципаль-ного права 
Кафедра конституційного і муніципального 
права, Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна Освіта (ЗВО, спеціальність, 
кваліфікація):
Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. 
Дзержинського, рік закінчення – 1990; 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – 
юрист.
Кандидат юридичних наук, спеціальність 
12.00.02 – конституційне право. Тема 
дисертації: «Правові акти законодавчої влади 
в Україні». 
Стаж науково-педагогічної  роботи 30
Доцент кафедри конституційного та 
міжнародного права.
Основні праці за напрямом: 
1. Воронов М.М., Зубенко Г.В. Двопалатний 
парламент: досвід зарубіжних країн та ідеї 
запровадження в Україні. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2013. Вип. 14. С. 50-
54.
2. Воронов М.М. Принципи гласності, 
відкритості та прозорості на муніципальному 



рівні: теоретичний аспект та втілення в 
законодавстві України. Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2015. Вип. 19. С. С. 
46-50.
3. Воронов М.М. Форми локальної демократії: 
загальна характеристика і актуальні 
проблеми вдосконалення законодавства. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Право». 2016. Вип. 21. С. 36-40.
4. Воронов М.М. Інститут старости у системі 
муніципального права України. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 23. С. 
50-53. 
5. Серьогін В.О., Воронов М.М. Проблеми 
викладання виборчого права у вищих 
навчальних закладах України. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 24. С. 
11-1

215476 Устименко 
Олена 
Анатоліївна

Доцент 0 Сучасна цивільно-
правова доктрина

Завідувачка, доцент
кафедри цивільно-правових дисциплін 
Кафедра цивільно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):  
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого; рік закінчення: 2004; 
спеціальність «Правознавство»; кваліфікація – 
юрист Кандидат юридичних наук, 12.00.03 - 
цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право. Тема: 
«Тварина як об’єкт права власності (цивільно-
правовий аспект)» 
Стаж науково-педагогічної  роботи 10
Доцент кафедри цивільно-правових 
дисциплін.
Основні праці за напрямом: 
1. Устименко О. А. Оборотоздатність тварин як 
об’єктів цивільних прав. Право і суспільство. 
2016. № 2. Т 2. С. 70–74. 
2. Устименко О. А.  Концепция определения 
правового статуса животного как объекта 
гражданских прав: биоцентризм или 
антропоцентризм? Проблемы гражданского 
права и процесса: сборник научных статей 
ГрГУ имени Я. Купалы. 2016. С. 305–311. 
3. Устименко О. А. Класифікація підстав 
припинення права власності на тварину. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія 
«ПРАВО». 2017. Вип. 23. С. 94–97. 
4. Устименко О. А. Окремі аспекти захисту 
права власності на тварину. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2017. Вип. 24. 
С. 97–99.
5. Устименко О. А. Історико-правовий аналіз 
основних засад права власності на тварин в 
законодавстві, що діяло на території 
українських земель до ХХ сторіччя. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2018. Вип. 25. 
С. 45–48.

215476 Устименко 
Олена 
Анатоліївна

Доцент 0 Охоронюваний 
законом інтерес у 
приватному праві 
України

Завідувачка, доцент
кафедри цивільно-правових дисциплін 
Кафедра цивільно-правових дисциплін, 
Юридичного факультету, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 
Освіта (ЗВО, спеціальність, кваліфікація):  
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого; рік закінчення: 2004; 
спеціальність «Правознавство»; кваліфікація – 
юрист Кандидат юридичних наук, 12.00.03 - 
цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право. Тема: 
«Тварина як об’єкт права власності (цивільно-
правовий аспект)» 
Стаж науково-педагогічної  роботи 10
Доцент кафедри цивільно-правових 
дисциплін.
Основні праці за напрямом: 
1. Устименко О. А. Оборотоздатність тварин як 
об’єктів цивільних прав. Право і суспільство. 
2016. № 2. Т 2. С. 70–74. 
2. Устименко О. А.  Концепция определения 
правового статуса животного как объекта 
гражданских прав: биоцентризм или 
антропоцентризм? Проблемы гражданского 
права и процесса: сборник научных статей 
ГрГУ имени Я. Купалы. 2016. С. 305–311. 
3. Устименко О. А. Класифікація підстав 
припинення права власності на тварину. 
Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія 
«ПРАВО». 2017. Вип. 23. С. 94–97. 
4. Устименко О. А. Окремі аспекти захисту 
права власності на тварину. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2017. Вип. 24. 
С. 97–99.
5. Устименко О. А. Історико-правовий аналіз 
основних засад права власності на тварин в 
законодавстві, що діяло на території 
українських земель до ХХ сторіччя. Вісник 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2018. Вип. 25. 
С. 45–48.



19422 Карпенко Іван 
Васильович

Професор 0 Філософські 
засади та методи 
наукових 
досліджень

Декан філософського факультету, професор 
кафедри теоретичної і практичної філософії 
Кафедра теоретичної і практичної філософії 
імені професора Й.Б. Шада, філософського 
факультету, ХНУ ім. В. Н. Каразіна Освіта (ЗВО, 
спеціальність, кваліфікація):
Київський державний університет імені
Т.Г. Шевченка, філософський ф-т, 1980, 
спеціальність «Філософія», кваліфікація – 
філософ, викладач філософських дисциплін.
Доктор філософських наук, 09.00.04 – 
філософська антропологія, філософія 
культури. Тема дисертації: «Філософська 
рецепція повсякденності в просторі 
культури». Київський ордена Леніна 
державний університет імені Т.Г. Шевченка
 Стаж науково-педагогічної   роботи 27
Професор за кафедрою теоретичної і 
практичної філософії.
Основні публікації за напрямом: 
1. Карпенко И.В. Философское пространство 
культуры: человек философствующий и 
человек повседневности. Харьков: ХНУ им. 
В.Н. Каразина, 2006. 292 с.
2. Карпенко І.В. Проблема типізації та її 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Адміністративно-правова термінологія

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та поза аудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і Самостійна позааудиторна робота, Екзамен



застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

консультації з викладачем

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

Порівняльне адміністративне законодавство 

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції-дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен



ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

Адміністративно-деліктне право

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції-дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен



ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін
ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

Адміністративна юстиція 

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і Практичні заняття самостійна робота з Екзамен



синтезувати великі обсяги даних можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

Податкові системи зарубіжних країн

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен



ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

Кримінально-правові дослідження окремих видів злочинів 

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик 
тощо; 

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

Кримінологічна політика в Україні

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен



діяльності
ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик 
тощо; 

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

Методологія та методика кримінологічних досліджень 

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

Сучасні тенденції розвитку національної пенітенціарної системи

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен



поставлених завдань 
Управлінська природа адміністративного права

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та поза аудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

Теоретичні та практичні проблеми протидії корупції в умовах інтернаціоналізації злочинності 

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен



ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 26. Керувати правовою роботою в 
органі публічної влади, на підприємстві, 
в установі, організації, надавати 
правову допомогу його структурним 
підрозділам і громадським організаціям

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

Альтернативи притягненню до кримінальної відповідальності 

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна  
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна  
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

Актуальні питання судового контролю в кримінальному провадженні 

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен



вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес
ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

Актуальні питання доказування у кримінальному провадженні 

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна  
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна  
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

Міжнародні стандарти прав людини у сфері кримінального провадження

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен



наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес
ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

Суспільство і злочинність на сучасному етапі становлення правової держави в Україні 

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; використовувати 
законодавче та нормативно-правове 
забезпечення вищої освіти, сучасні 
засоби і технології організації та 
здійснення освітнього процесу, 

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен



різноманітні аспекти виховної роботи зі 
студентами, інноваційні методи 
навчання. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

Сучасна теоретико-правова доктрина

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем (розміщення матеріалів 
дисципліни, літератури, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем (розміщення матеріалів 
дисципліни, літератури, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем (розміщення матеріалів 
дисципліни, літератури, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен



ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

Історія державних установ України

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань, тощо)

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

Історико-правове джерелознавство

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний Практичні заняття, самостійна робота з Екзамен



науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх

можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Кримінологічні фонові явища та їх вплив на злочинність

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 26. Керувати правовою роботою в 
органі публічної влади, на підприємстві, 
в установі, організації, надавати 
правову допомогу його структурним 
підрозділам і громадським організаціям

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

Юридичне краєзнавство

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань, тощо)

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

Договірне регулювання суспільних відносин

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне Лекції-візуалізації, бінарні лекції, Екзамен



освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

семінарські завдання, перевірка знань

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайт 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

Дослідження охорони і захисту цивільно-правових відносин

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та Проблемна лекція, самостійна Екзамен



практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен



Філософські засади та методи наукових досліджень

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання 

Залік

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Залік

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Залік

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Залік

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Залік

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Залік

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Залік

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Залік

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Залік

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету,  тестування знань тощо

Залік

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету,  тестування знань тощо

Залік

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Залік

ПРН 30. Впровадження інноваційних 
методик у навчальний процес

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Залік

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету,  тестування знань тощо

Залік

Іноземна мова для аспірантів

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету,  тестування знань

Екзамен



ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету,  тестування знань

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 30. Впровадження інноваційних 
методик у навчальний процес

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету,  тестування знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету,  тестування знань

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання 

Екзамен

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

Підготовка наукових публікацій та презентація результатів дослідження

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету,  тестування знань

Залік

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

емінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Залік



ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Залік

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Залік

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик 
тощо;

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції-дискусії

Залік

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань, тощо

Залік

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Залік

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Залік

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань, тощо

Залік

Науковий менеджмент

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Залік

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Залік

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Залік

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Залік

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Залік

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Залік

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Залік



установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру
ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик 
тощо; 

Аудиторна та поза аудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Залік

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Залік

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Залік

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Залік

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Залік

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Залік

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Залік

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Залік

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Залік

Сучасна адміністративно-правова доктрина

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен



логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології
ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем (розміщення матеріалів 
дисципліни, літератури, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

сучасна конституційно-правова доктрина

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен



права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          
ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем (розміщення матеріалів 
дисципліни, літератури, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

Сучасна цивільно-правова доктрина

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем (розміщення матеріалів 
дисципліни, літератури, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен



науковому дослідженні
ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

сучасна кримінальна процесуальна і криміналістична правова доктрина

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем (розміщення матеріалів 
дисципліни, літератури, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції дискусії

Екзамен



прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          
ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

Аспірантська практика

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технологій у розв’язанні 
поставлених завдань 

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
самостійна підготовка до проведення 
занять; застосування сучасних 
технічних та допоміжних наочних 
засобів і приладів навчального процесу 

Залік

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
самостійна підготовка до проведення 
занять; робота в бібліотеці; 
опрацювання теоретичного матеріалу 
для підготовки і проведення занять

Залік

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
самостійна підготовка до проведення 
занять; робота в бібліотеці; 
опрацювання теоретичного матеріалу 
для підготовки і проведення занять

Залік

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
самостійна підготовка до проведення 
занять; робота в бібліотеці; 
опрацювання теоретичного матеріалу 
для підготовки і проведення занять

Залік

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
самостійна підготовка до проведення 
занять; робота в бібліотеці; 
опрацювання теоретичного матеріалу 
для підготовки і проведення занять

Залік

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
робота в бібліотеці; опрацювання 
теоретичного матеріалу для підготовки 
і проведення занять

Залік

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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 

Ознайомлення та вивчення основних 
положень чинного законодавства у 
сфері освіти та науки; самостійна 
підготовка до проведення занять; 
робота в бібліотеці

Залік



навчання. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес
ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
робота в бібліотеці; опрацювання 
теоретичного матеріалу для підготовки 
і проведення занять

Залік

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем.

Залік

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
самостійна підготовка до проведення 
занять; робота в бібліотеці; 
опрацювання теоретичного матеріалу 
для підготовки і проведення занять

Залік

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем; проведення консультацій за 
профілем 

Залік

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик 
тощо; 

Опрацювання теоретичного матеріалу 
для підготовки і проведення занять; 
участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем

Залік

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Самостійна підготовка до проведення 
занять; робота в бібліотеці; 
опрацювання теоретичного матеріалу 
для підготовки і проведення занять

Залік

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Робота в бібліотеці; опрацювання 
теоретичного матеріалу для підготовки 
і проведення занять

Залік

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем; проведення консультацій за 
профілем

Залік

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем; проведення консультацій за 
профілем; підготовка та опублікування 
наукових статей

Залік

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем; проведення консультацій за 
профілем; підготовка та опублікування 
наукових статей

Залік

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем; проведення консультацій за 
профілем; підготовка та опублікування 
наукових статей

Залік

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем; проведення консультацій за 
профілем; підготовка та опублікування 
наукових статей

Залік

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем; відвідування аудиторних 
занять та консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем

Залік

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Робота в бібліотеці; опрацювання 
теоретичного матеріалу для підготовки 
і проведення занять

Залік



ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Робота в бібліотеці; опрацювання 
теоретичного матеріалу для підготовки 
і проведення занять

Залік

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
застосування сучасних технічних та 
допоміжних наочних засобів і приладів 
навчального процесу; опрацювання 
теоретичного матеріалу для підготовки 
і проведення занять

Залік

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
застосування сучасних технічних та 
допоміжних наочних засобів і приладів 
навчального процесу; опрацювання 
теоретичного матеріалу для підготовки 
і проведення занять

Залік

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем; підготовка наукових 
публікацій

Залік

ПРН 26. Керувати правовою роботою в 
органі публічної влади, на підприємстві, 
в установі, організації, надавати 
правову допомогу його структурним 
підрозділам і громадським організаціям

Самостійна підготовка до проведення 
занять; застосування сучасних 
технічних та допоміжних наочних 
засобів і приладів навчального процесу; 
проведення під керівництвом розробка 
методичних рекомендацій з предмета 
згідно зі спеціальністю і напрямом 
підготовки; опрацювання теоретичного 
матеріалу для підготовки і проведення 
занять

Залік

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійна підготовка до проведення 
занять 

Залік

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
самостійна підготовка до проведення 
занять

Залік

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Застосування сучасних технічних та 
допоміжних наочних засобів і приладів 
навчального процесу; проведення під 
керівництвом фахівця перевірки знань 
студентів

Залік

ПРН 30. Впровадження інноваційних 
методик у навчальний процес

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостійне проведення занять з 
дисциплін за тематикою згідно зі 
спеціальністю та напрямом підготовки; 
самостійна підготовка до проведення 
занять

Залік

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем, підготовка наукових 
публікацій

Залік

ПРН 32. Розробки документів 
офіційного листування; підготовки 
обґрунтованих відповідей на звернення 
з правових питань.

Відвідування аудиторних занять та 
консультацій за профілем, що 
проводяться науковим керівником та 
провідними викладачами кафедри; 
самостйна підготовка до проведення 
занять

Залік

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Участь у засіданнях базової кафедри, 
конференціях, наукових гуртках за 
профілем, підготовка наукових 
публікацій; робота в бібліотеці; 
опрацювання теоретичного матеріалу 
для підготовки і проведення занять

Залік

Охоронюваний законом інтерес у приватному праві України

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні Практичні заняття самостійна робота з Екзамен



навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайт 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

Загальна теорія прав людини



ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету,  тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

Загальна теорія конституції 

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен



ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань, тощо

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна работа, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженн

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 26. Керувати правовою роботою в 
органі публічної влади, на підприємстві, 
в установі, організації, надавати 

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен



правову допомогу його структурним 
підрозділам і громадським організаціям
ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 30. Впровадження інноваційних 
методик у навчальний процес

Самостійна аудиторна работа, 
традиційний семінар, тестування знань

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 32. Розробки документів 
офіційного листування; підготовки 
обґрунтованих відповідей на звернення 
з правових питань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та поза аудиторна робота, 
спецсемінари, лекції-дискусії.

Екзамен

Конституційна юстиція

ПРН 32. Розробки документів 
офіційного листування; підготовки 
обґрунтованих відповідей на звернення 
з правових питань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен



ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та поза аудиторна робота, 
спецсемінари, лекції-дискусії.

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань 

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань 

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань, тощо

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна работа, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 26. Керувати правовою роботою в 
органі публічної влади, на підприємстві, 
в установі, організації, надавати 
правову допомогу його структурним 
підрозділам і громадським організаціям

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен



ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 30. Впровадження інноваційних 
методик у навчальний процес

Самостійна аудиторна работа, 
традиційний семінар, тестування знань

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

Засади конституційного ладу 

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна роабота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 26. Керувати правовою роботою в 
органі публічної влади, на підприємстві, 
в установі, організації, надавати 
правову допомогу його структурним 
підрозділам і громадським організаціям

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з Самостійна позааудиторна робота, Екзамен



розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

консультації з викладачем, 
проходження практик

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 30. Впровадження інноваційних 
методик у навчальний процес

Самостійна аудиторна робота, 
традиційний семінар, тестування знань

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 32. Розробки документів 
офіційного листування; підготовки 
обґрунтованих відповідей на звернення 
з правових питань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик 
тощо; 

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції-дискусії.

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен



ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

Примус у конституційному праві

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 30. Впровадження інноваційних 
методик у навчальний процес

Самостійна аудиторна робота, 
традиційний семінар, тестування знань

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 32. Розробки документів 
офіційного листування; підготовки 
обґрунтованих відповідей на звернення 
з правових питань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 26. Керувати правовою роботою в 
органі публічної влади, на підприємстві, 
в установі, організації, надавати 
правову допомогу його структурним 
підрозділам і громадським організаціям

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна роабота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен



етики
ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик 
тощо; 

Аудиторна та позааудиторна робота, 
спецсемінари, лекції-дискусії.

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 

Екзамен



дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

Правові засади муніципальної демократії 

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 

Аудиторна та поза аудиторна робота, 
спецсемінари, лекції-дискусії

Екзамен



принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          
ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 26. Керувати правовою роботою в 
органі публічної влади, на підприємстві, 
в установі, організації, надавати 
правову допомогу його структурним 
підрозділам і громадським організаціям

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен



засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів
ПРН 30. Впровадження інноваційних 
методик у навчальний процес

Самостійна аудиторна робота, 
традиційний семінар, тестування знань.

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 32. Розробки документів 
офіційного листування; підготовки 
обґрунтованих відповідей на звернення 
з правових питань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

Конституційно-правове забезпечення недоторканності приватного життя (прайвесі)

ПРН 28. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 29. Здійснення довідково-
інформаційної роботи з правових 
питань із застосуванням технічних 
засобів, а також організації обліку 
чинних правових актів

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик, лекції

Екзамен

ПРН 30. Впровадження інноваційних 
методик у навчальний процес

Самостійна аудиторна робота, 
традиційний семінар, тестування знань.

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 32. Розробки документів 
офіційного листування; підготовки 
обґрунтованих відповідей на звернення 
з правових питань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 27. Брати участь у роботі з 
розробки нормативних правових актів, 
підготовці експертних висновків про їх 
юридичну обґрунтованість. Роботи в 
трудовому колективі, планування та 
розподілу часу на виконання завдань

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 26. Керувати правовою роботою в 
органі публічної влади, на підприємстві, 
в установі, організації, надавати 
правову допомогу його структурним 
підрозділам і громадським організаціям

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 25. Оперувати методичними 
принципами та категоріями в 
науковому дослідженні

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, 
навички міжособистісної взаємодії, 
вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової 
етики

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен



ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) 
практику за напрямом діяльності

Лекції, індивідуальна співбесіди, 
аудиторна робота, перевірка знань

Екзамен

ПРН 10. Демонстрування прихильності 
просуванню цінності науки; проведення 
роботи з правової освіти, надання 
довідок і консультацій працівникам 
органу публічної влади, підприємства, 
установи, організації про чинне право, а 
також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення 
документів правового характеру

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 11. Використовувати практичний 
досвід прийняття виважених і 
обґрунтованих з точки зору правових 
вимог рішень як у стандартних, так і в 
нестандартних умовах юридичної 
діяльності

Лекція-бесіда, традиційний семінар, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 12. Застосовувати на постійній 
основі деонтологічні правила і керівні 
принципи наукових досліджень в галузі 
права з урахуванням таких аспектів, як 
необхідність дотримання авторських 
прав, недоторканності приватного 
життя, професійної таємниці та 
належних дослідницьких практик тощо          

Аудиторна та поза аудиторна робота, 
спецсемінари, лекції-дискусії

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем,  розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування 

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен



ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування

Екзамен

Правочини з нерухомим майном 

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем.

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен



ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Екзамен

Походження, становлення та розвиток концепцій цивільного права

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудиторна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 
галузі юридичної науки і практики

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен

ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем.

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен



ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

Походження, становлення та розвиток окремих інститутів цивільного права 

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 2. Знати систему національного 
права, методи і зміст правового 
регулювання у різних галузях 
національного права

Лекції, семінарські заняття, 
консультування з викладачем, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати 
публічну апробацію результатів 
досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати 
усну та письмову комунікацію

Проблемна лекція, самостійна 
аудиторна та позааудитрна робота, 
тестові завдання

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і 
синтезувати великі обсяги даних

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 14. Застосовувати свої професійні 
навички дослідження в неакадемічному 
середовищі

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, 
співставляти необхідну інформацію і 
фактичний матеріал для підготовки та 
проведення дослідження відповідно до 
поставленої мети та визначених 
завдань

Семінари, практичні заняття, лекції, 
перевірка знань

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові 
факти, що з’являються у відповідній 

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та поза аудиторна робота

Екзамен



галузі юридичної науки і практики
ПРН 21. Самостійно обирати і 
застосовувати методи юридичної науки 
та алгоритм діяльності у практичних 
ситуаціях згідно з правовими 
стандартами у відповідній сфері

Самостійна позааудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 22. Представляти підсумки 
проведеної роботи у вигляді звітів, тез і 
доповідей на конференціях, статей, 
оформлених у відповідності з 
існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та 
усній формах

Самостійна позааудиторна робота, 
консультування з викладачем, 
тестування знань

Екзамен

ПРН 23. Застосовувати наукові 
розробки, наукову, педагогічну, 
навчально-методичну практику на 
заняттях з юридичних дисциплін; 
ефективно застосовувати методи, 
засоби, прийоми педагогічного впливу, 
методики виховання і викладання 
юридичних дисциплін

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, 
принципи, способи правового 
регулювання у відповідній сфері

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, аудиторна 
та позааудиторна робота

Екзамен

ПРН 31. Виконання наукових 
досліджень з правової тематики

Самостійна поза аудиторна робота, 
консультації з викладачем, 
проходження практик

Екзамен

ПРН 17. Коректно формулювати 
наукову проблему та дослідницькі 
завдання, визначати актуальність та 
новизну наукової роботи 

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

Теорія правової держави

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, 
що склалися у відповідній сфері 
правових досліджень

Лекції-бесіди, лекції-дискусії, 
позааудиторна робота, тестування 
знань

Екзамен

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід 
правового регулювання у відповідній 
сфері;

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань

Екзамен

Загальна теорія юридичного процесу

ПРН 1. Демонструвати системний 
науковий світогляд, уміння креативно 
мислити, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, пропонувати 
неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні 
поставлених завдань

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 3. Узагальнювати, критично 
мислити й аналізувати явища та 
проблеми, які вивчаються, проявляти 
гнучкість у прийнятті рішень на основі 
логічних аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології

Семінар-дискусія, самостійна робота з 
науковими джерелами, особисті 
консультації з викладачем

Екзамен

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в 
Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача 
вищої школи; 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 

Інтерактивні лекції; практичні заняття, 
доповіді, аудиторна та позааудиторна 
робота

Екзамен



навчання. Критично оцінювати власні 
наукові розробки при впровадженні у 
навчальний процес

ПРН 15. Оперувати концептуальними 
знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи

Індивідуальні співбесіди, лекції з 
аналізом конкретних ситуацій, семінар-
бесіда

Екзамен

ПРН 16. Продукувати оригінальні, 
придатні до публікування у фахових 
виданнях наукові розробки у галузі 
права, демонструвати самостійне 
мислення, достатнє для обрання теми і 
відповідних методів дослідження

Практичні заняття, самостійна робота з 
можливістю особистих консультацій з 
викладачем, розміщення матеріалів 
дисципліни та літератури на веб-сайті 
факультету, тестування знань тощо

Екзамен

ПРН 19. Демонструвати ефективне 
освоєння відповідних методик і 
технологій, необхідних для досліджень 
у правовій сфері, таких як 
функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо

Лекції-візуалізації, бінарні лекції, 
семінарські завдання, перевірка знань

Екзамен

ПРН 33. Формулювання і вирішення 
завдань, які виникають під час науково-
дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності, що потребують поглиблених 
професійних знань

Лекції з аналізом конкретних ситуацій, 
семінари, консультації з викладачем

Екзамен

 


