


 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма «Право» з підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти розроблена робочою групою ХДУ у 

складі: 

1. Саінчин О.С. – завідуючий кафедри галузевого права, д.ю.н., професор. 

2. Стратонов В.М. – д.ю.н., професор, заслужений юрист України.  

3. Гавловська А.О. – к.ю.н., доцент кафедри галузевого права  

 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів: 

 

1. Шкута О. О. – адвокат, керівник Адвокатське об'єднання 

"Адвокатська компанія "Шкута і партнери" 

2. Галунько В. М. – професор, доктор юридичних наук, заступник 

декана Херсонського Факультету Одеського державного університету 

внутрішніх справ 

 



 

 

 

1 Профіль освітньо-професійної програми  

«Право»  

зі спеціальності 081 Право  

 

1.-Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Херсонський державний університет 

Факультет  бізнесу і права 

Ступінь 

вищої освіти 

та назва 

кваліфікації 

мовою 

оригіналу 

Магістр права 

 

Офіційна 

назва 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Право» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми  

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів  ЄКTС 

термін навчання 1рік 4 місяці  

Наявність 

акредитації 

Сертифікат: серія УД № 22007453 від 08.01.2019 р. до 

01.07.2024 р. 

 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL 

– 7 рівень. 

Передумови 

 

Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мова 

викладання 

 

українська  

Термін дії 

освітньої 

програми  

2 роки 

Інтернет-

адреса 

постійного 

розміщення 

опису 

освітньої 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/ChairBranc

hLaw/EduProfProgram.aspx   

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/ChairBranchLaw/EduProfProgram.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/ChairBranchLaw/EduProfProgram.aspx


 

 

 

програми  

 

2.-Мета освітньої програми 

Метою освітньої програми є здобуття здобувачем другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  поглиблених теоретичних і практичних 

знань, умінь і навичок загальних засад практичної юридичної діяльності, 

інших компетентностей за спеціальністю 081 Право, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності, формування у здобувачів компетентностей, 

необхідних для застосування права, розуміння природи і змісту основних 

правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних 

відносин.  

3.-Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

(галузь 

знань, 

спеціальніст

ь, 

спеціалізація

) 

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма присвячена формуванню 

основних компетентностей, які допоможуть здобути та  

розвинути поглиблені теоретичні і практичні знання, уміння 

й навички за спеціальністю 081 Право, які підготують 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  до 

виконання завдань в сфері правозастосовної діяльності. 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та особливості 

його застосування, що ґрунтуються на правових цінностях та 

принципах, в основі яких покладені людська гідність та 

верховенство права.  

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі 

та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування 

та/або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.  

Теоретичний зміст предметної області: правові доктрини, 

цінності та принципи на яких базується творення права, його 

тлумачення та особливості застосування.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні 

методи пізнання правових явищ; методики з правової оцінки 

поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, 

ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі 

принципів права; цифрові технології, методи оцінювання та 

аналізу інформації, методи доведення.  

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно 

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 

спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються у 

діяльності в сфері права. 

Орієнтація 

освітньої Освітньо-професійна програма «Право» орієнтована на 



 

 

 

програми теоретично-прикладну та професійну підготовку здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти  за 

спеціальністю Право, яка може здійснюватися з 

використанням в т.ч. і такого структурного підрозділу, як 

Юридична клініка при ХДУ. 

Основний 

фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері 

застосування норм матеріального та процесуального права. 

В програмі передбачене широке, інтегроване поєднання 

курсів навчання із правових дисциплін з сучасними ІТ 

технологіями. 

Особливості 

програми 

Особливості освітньо-професійної програми «Право» 

полягають у комплексному використанні різноманітних 

методів організації і здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів, що сприяють розвитку творчих засад 

особистості майбутнього фахівця-юриста з урахуванням 

індивідуальних особливостей учасників освітнього процесу 

й спілкування. 

Юридична клініка при ХДУ – це формування, яке було 

створено для: 1) правозахисної і правопросвітницької 

діяльності; 2) забезпечення практичної підготовки 

здобувачів, сприянню розумінню ними соціального значення 

юридичної професії та вирішенню соціальних проблем. 

4.-Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність 

до 

працевлашту

вання 

Працевлаштування на посади відповідно до Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право».. Зокрема:  

2419.3  Професіонали державної служби  

242  Професіонали в галузі правознавства, прокурорського 

нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності  

2421  Професіонали в галузі правознавства та 

прокурорського нагляду  

2421.1  Наукові співробітники (правознавство)  

2421.2  Адвокати та прокурори  

2422  Судді  

2423  Професіонали в галузі правоохоронної діяльності  

2424  Професіонали кримінально-виконавчої служби  

2429  Інші професіонали в галузі правознавства 

Академічні 

права 

випускників 

Право продовжити навчання за програмою третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі освіти дорослих 

5.-Викладання та оцінювання 

Викладання 

та навчання 

Освітньо-професійна програма передбачає комплексне 

використання різноманітних методів організації і здійснення 



 

 

 

навчально-пізнавальної діяльності магістрів та методів 

стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють 

розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця-

юриста з урахуванням індивідуальних особливостей 

учасників освітнього процесу й спілкування (зокрема, 

студенто-центроване, самостійне та проблемно-орієнтоване 

навчання). З метою формування професійних компетенцій 

широко впроваджуються інноваційні методи навчання. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи 

пізнання, статистичні та якісні методи порівняльно-

правового та історично-правового аналізу, правове 

моделювання, комунікативні технології, методи 

дослідницької діяльності та презентації результатів, 

ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі 

принципів права. 

Оцінювання Оцінювання здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і 

системності, всебічності та професійної спрямованості 

контролю.  

Використовуються такі методи контролю (усного, 

письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації 

магістрів до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно 

до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, 

письмовому, практичному методу контролю знань, зокрема: 

усним та письмовим екзаменам, залікам, колоквіумам, 

презентаціям, захисту дипломних робіт, експрес-аналіз знань 

за допомогою комп'ютерних програм, шляхом перевірки 

результатів самостійно виконаних завдань тощо. 

6.-Програмні компетеності 

Інтегральна 

компетентніс

ть 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні 

компетентно

сті 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній 

сфері як усно, так і письмово.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  



 

 

 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентно

сті 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права 

для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у 

ситуаціях правової невизначеності.  

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 

системи Європейського Союзу на правову систему України.  

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини на розвиток 

правової системи та правозастосування в Україні. 

 СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою 

України. 

 СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини 

та принципи у правотворчості та в процесі застосовування 

інститутів публічного і приватного права, а також 

кримінальної юстиції. 

 СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних 

засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.  

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в 

оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.  

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування.  

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.  

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 

правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 

відповідальності правника.  

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері 

права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно- 

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 

прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні 

суспільні відносини. 

 СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 



 

 

 

обґрунтованості та вмотивованості. 

7.-Програмні результати навчання 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

 ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними 

стандартами.  

 ПРН 3. Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, 

включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 

статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження.  

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки.  

ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з 

офіційних мов Ради Європи) усно і письмово.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності.  

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг 

 ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно -

правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного 

права і кримінальної юстиц 

ПРН 12. Проводити порівняльно - правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів .  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальні функції суб’єктів правозастосування 

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно -

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини  



 

 

 

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

8.-Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Освітній процес забезпечують два доктора юридичних наук, 

професори; два доктори юридичних наук, доценти; два 

кандидати юридичних наук, доценти; два кандидата 

юридичних наук, доценти кафедри; один кандидат 

філософських наук, доцент; два кандидати філологічних 

наук, доценти. 

Матеріально

-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу: 

Спеціалізовані навчальні аудиторії: навчальна аудиторія з 

охорони праці, навчальна аудиторія з кримінального процесу 

та криміналістики, методичний кабінет факультету бізнесу і 

права, Юридична клініка при ХДУ, навчальні аудиторії з 

інформатики, навчальна аудиторія з філософії та соціально-

гуманітарних наук.   

Інформаційн

е та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення полягає у наявності 

письмових та електронних варіантах навчально-методичних 

комплексах та силабусах освітніх компонент. 

Інформаційне забезпечення програми полягає у наявності: 

доступу до інформації (наприклад, комп'ютерних правових 

баз даних); інформаційних матеріалів бібліотеки по 

забезпеченню навчальними підручниками (посібниками) 

дисципліни; електронного каталогу «eLibrary», що 

відображає фонд бібліотеки; відкритого доступу до 

електронного архіву-репозитарію ХДУ; можливості 

отримання професійної бібліографічної довідки он-лайн; 

бази НМКД «Віртуальний університет». 

9.-Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Навчання здобувачів за кредитно-трансфертною системою 

Обсяг 1 кредиту – 30 годин 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Стажування у закордонних закладах вищої освіти – 

партнерах: Угода №28-53. Поморська Академія в м. Слупськ 

(Республіка Польща) Термії дії: 11.03.2020 – 11.03.2025 

Угода №01-8 Університет ім. Адама Міцкевича  м. Познань 

(Республіка Польща) Термін дії: 04.04.2006 - безстроковий 

термін; Угода №31-5 Університет Альпен-Адрія м. 

Клагенфурт (Республіка Австрія) Термін дії: 16.03.2016-

16.03.2026; Угода №28-47 Університет ім. Яна Длугоша в м. 

Ченстохова (Республіка Польща) Термін дії: 31.10.2019 – 

безстроковий термін; Угода №28-55 Університет ім. 

Сюлеймана Деміреля (Туреччина) Термін дії: 28.02.2020 - 

28.02.2025) 



 

 

 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

У межах ліцензійного обсягу спеціальності за 

акредитованою освітньою програмою та відповідно до умов 

прийому. 

 



 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, атестація) 

 

Кількість 

кредитів 

вивчення  

Форма 

підсум. 

контролю 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Філософія та методологія науки  3 

 

диф.залік 

ОК 2 Основи наукових комунікацій іноземними мовами  3 диф.залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 3 Актуальні проблеми теорії держави і права 3 екзамен 

ОК 4 Принципи та процедури судочинства в Україні та 

міжнародного правосуддя  3 
диф.залік 

ОК 5 Актуальні проблеми адміністративного права та процесу 4 диф.залік 

ОК 6 Актуальні проблеми цивільного права та процесу 4 диф.залік 

ОК 7 Виробнича практика 30 диф.залік 

ОК 8 Підготовка до атестації 3  

ОК 9 Атестація здобувачів вищої освіти 3 захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 

Разом: 

56 

 

 

 Вибіркові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ВК 1 Дисципліна вільного вибору студента 1 3 диф.залік 

ВК 2 Дисципліна вільного вибору студента 2 3 диф.залік 

ВК 3 Дисципліна вільного вибору студента 3 3 диф.залік 

ВК 4 Дисципліна вільного вибору студента 4 4 диф.залік 

ВК 5 Дисципліна вільного вибору студента 5 4 диф.залік 

ВК 6 Дисципліна вільного вибору студента 6 5 диф.залік 

Цикл професійної підготовки 

ВК 7 Дисципліна вільного вибору студента 7 3 диф.залік 

ВК 8 Дисципліна вільного вибору студента 8 3 диф.залік 

ВК 9 Дисципліна вільного вибору студента 9 3 диф.залік 

ВК 10 Дисципліна вільного вибору студента 10 3 диф.залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Кількість години навчальних занять: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Структурно-логічна  схема ОП 

 

 

І КУРС  ІІ КУРС 

   

   

   

   

Основи наукової комунікації іноземними 

мовами  

   

 

  Дисципліна вільного вибору 

студента 1 

Актуальні проблеми теорії держави і права  

 

Дисципліна вільного вибору 

студента 2 

  Дисципліна вільного вибору 

студента 3 

  Дисципліна вільного вибору 

студента 4 

Дисципліна вільного вибору 

студента 5 

Дисципліна вільного вибору 

студента 6 

  

 

 

 

   

Актуальні проблеми адміністративного права 

та процесу 

Актуальні проблеми цивільного права та 

процесу 

 Дисципліна вільного вибору 

студента 7 

  Дисципліна вільного вибору 

студента 8 

  Дисципліна вільного вибору 

студента 9 

  Дисципліна вільного вибору 

студента 10 

   

   

 

 

ПІДГОТОВКА ДО АТЕСТАЦІЇ 

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Філософія та методологія науки 

Принципи та процедури судочинства в 

Україні та міжнародного правосуддя 

Виробнича практика 



 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (іспитів) у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України.  

 



 

 

 

4. Матриця відповідності п рограмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

В
К

 1
 

В
К

  
2
 

В
К

  
3
 

В
К

  
4
 

В
К

  
5
 

В
К

  
6
 

В
К

  
7
 

В
К

 8
 

В
К

 9
 

В
К

 1
0
 

ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 1 +       + + +          

ЗК 2 + +      +           + 

ЗК 3 +         +          

ЗК 4  +          + + + +     

ЗК 5  +    + +             

ЗК 6       + +        + +   

ЗК 7     +  +  +          + 

ЗК 8  + +   +  +    + + + +    + 

ЗК 9  +  +  +          +   + 

ЗК 10       + +  +          

СК 1     +           +   + 

СК 2      +          + +  + 

СК 3    + + +          +    

СК 4   + +       +       +  

СК 5   +              + +  

СК 6    +   +   +     +  +   

СК 7    +              +  

СК 8    +            +    

СК 9   +   +     +       +  

СК 10   +    +   +      +  + + 

СК 11   + +       +   + +  + +  

СК 12    +             +   



 

 

 

СК 13       + +  + + +    +   + 

СК 14   +    +           +  

СК 15       +           +  

 



 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 
 

О
К

 1
 

О
К
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О
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3
 

В
К

  
4
 

В
К
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В
К

  
6
 

В
К

  
7
 

В
К

 8
 

В
К

 9
 

В
К

 1
0
 

ПРН 1 +  +     + +         +  

ПРН 2 + + +     +  +      +    

ПРН 3 +      +             

ПРН 4 + +     +     + + + +     

ПРН 5  +    + +             

ПРН 6  +   +   + +        +  + 

ПРН 7    + + + +  +       +  + + 

ПРН 8   +              +  + 

ПРН 9     +  +  +        + +  

ПРН 10    +  +              

ПРН 11   +              + +  

ПРН 12      +              

ПРН 13     +           +   + 

ПРН 14       +    +   +      

ПРН15    +    + +     +      

ПРН 16   +    + +          +  

ПРН 17        + +    +  +   +  

    

 

Гарант 

 

 

Олександр САІНЧИН 

 

 



 

 

 

Додаток А 

 

Перелік дисциплін вільного вибору студента 

 

Дисципліна вільного вибору студента 1 за електронним каталогом на віртуальному сайті ХДУ 

Дисципліна вільного вибору студента 2 за електронним каталогом на віртуальному сайті ХДУ 

Дисципліна вільного вибору студента 3 за електронним каталогом на віртуальному сайті ХДУ 

Дисципліна вільного вибору студента 4 за електронним каталогом на віртуальному сайті ХДУ 

Дисципліна вільного вибору студента 5 за електронним каталогом на віртуальному сайті ХДУ 

Дисципліна вільного вибору студента 6 за електронним каталогом на віртуальному сайті ХДУ 

Дисципліна вільного вибору студента 7 Верховенство права  

Застосування рішень ЄСПЛ в правозастосовній 

діяльності  

Практика застосування Європейсько конвенції у 

захисті прав людини і громадянина 

Медіація та відновне правосуддя 

Дисципліна вільного вибору студента 8 Проблеми адвокатської діяльності 

Захист та дотримання прав людини в професійній 

діяльності 

 Неурядові правозахисні організації 

 Юридична аргументація  

Етичні стандарти правничої діяльності  

Психологія  управління 

 Дисципліна вільного вибору студента 9 Правові основи пробації в Україні 

Актуальні проблеми кримінальної юстиції 

Судові експертизи  

Кримінально-процесуальні документи 

Методика складання цивільних процесуальних 

документів 

 

 

Дисципліна вільного вибору студента 10 Теоретичні проблеми сімейного права 

Юридична компаративістика 

Публічна служба в Україні 

Юридична конфліктологія 

Доказове право 



 

 

 

 


