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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 262 Правоохоронна 

діяльність  
 

1.1. Загальна інформація 

Повна назва виого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Хмельницький університет управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

Юридичний факультет 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр 

Магістр правоохоронної діяльності 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма  

«Магістр правоохоронної діяльності» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів 

ЄКТС, термін навчання:  

1 рік і 6 місяців (за денною формою)  

1 рік і 10 місяців (за заочною формою) 

Наявність акредитації 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

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

цикл, FQF-LLL – 7 рівень 

Передумови 
Наявність ступеня бакалавра, магістра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
З 02 вересня 2019 року 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.univer.km.ua 

1.2. Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, які володіють компетентностями, необхідними для 

вирішення складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері 

правоохоронної діяльності під час охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов і вимог 
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1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область  

Галузь знань 26 Цивільна безпека.  

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність.  

Спеціалізація відсутня.  

Обов’язкові компоненти: обов’язкові навчальні 

дисципліни – 36,5 кредитів ЄКТС (40,6 %), з них: 

дисципліни загальної підготовки – 12,5 кредитів 

ЄКТС (13,9 %), професійної підготовки – 23 

кредити ЄКТС (25,5 %); практична підготовка – 

9 кредитів ЄКТС (10 %), кваліфікаційна 

(магістерська) робота – 9 кредитів ЄКТС (10 %). 

Вибіркові дисципліни професійної підготовки – 

34 кредитів ЄКТС (37,8%). 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма орієнтована на 

підготовку фахівця освітнього ступеня магістр, 

формування у випускників загальних і фахових 

компетентностей з різних аспектів здійснення 

правоохоронної діяльності. 

Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна програма. Акцент робиться на формуванні 

та розвитку професійних компетентностей щодо 

здійснення правоохоронної діяльності у різних 

сферах (захисту прав людини, прокурорського 

нагляду, діяльності Національної поліції, 

досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, оперативно-розшукової діяльності, 

запобігання та протидії корупції, пенітенціарної 

системи, податкового і митного регулювання, 

міграційних процесів, виконавчого провадження 

тощо), вивченні як теоретичних положень, так і 

практики здійснення правоохоронної діяльності, 

управління підрозділами, які забезпечують охорону 

правопорядку. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає наявність блоку освітніх 

компонентів, спрямованих на вивчення механізмів 

захисту прав людини, а також можливість 

проведення частини практичних занять на базі 

окремих правоохоронних органів (підрозділів), 

експертних установ. 
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1.4. Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Особи, які отримали освітній ступінь магістра зі 

спеціальності 262 Правоохоронна діяльність, 

можуть, насамперед, здійснювати практичну 

діяльність у сфері охорони прав людини, держави 

та суспільства, забезпечення правопорядку на 

різних, у тому числі й керівних, посадах за 

професійними видами робіт, передбаченими 

Національним класифікатором України: 

Класифікація видів економічної діяльності, 

затвердженим наказом Держспоживстандарту 

України від 11 жовтня 2010 р. № 457 (з наступники 

змінами), зокрема: 80.30 – проведення 

розслідувань; 84.11 – державне управління 

загального характеру; 84.24 – діяльність у сфері 

охорони громадського порядку та безпеки. 

Крім того, вони можуть здійснювати науково-

педагогічну або іншу діяльність у закладах вищої 

освіти, де є потреба у фахівцях за цією 

спеціальністю. 

Подальше навчання 

Навчання впродовж життя для удосконалення 

професійної, наукової та інших видів діяльності. 

Можливість продовження підготовки на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктора 

філософії) 

1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та 

проблемноорієнтоване навчання, навчання через 

наукові дослідження, самонавчання. Система 

методів навчання базується на принципах 

цілеспрямованості, бінарності – активної 

безпосередньої участі викладача і студента. 

Основними підходами при викладанні та навчанні є 

системність, гуманістичність, студентоцентризм. 

Основні види занять: лекції, семінарські заняття, 

практичні заняття самостійна робота, консультації з 

викладачами 
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Оцінювання 

Поточне оцінювання за результатами усного 

опитування, дискусії, тестування, виконання 

індивідуальних завдань; підсумкове оцінювання за 

результатами усних та письмових екзаменів і заліків 

Оцінювання здійснюється на основі Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова з урахуванням особливостей, визначених 

робочими програмами навчальних дисциплін. 

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у сфері 

правоохоронної діяльності під час практичної 

діяльності з охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів 

правоохоронної діяльності, системного аналізу та 

планування операцій, прогнозування, оптимізації та 

прийняття рішень, проведення досліджень у сфері 

правоохоронної діяльності, а також 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов і вимог 

Загальні  

компетентності (ЗК) 

ЗК-1 
Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

ЗК-2 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях в умовах неповної / 

недостатньої інформації та суперечливих 

вимог 

ЗК-3 Здатність планувати та управляти часом 

ЗК-4 
Здатність приймати обґрунтовані рішення в 

складних і непередбачуваних умовах 

ЗК-5 
Здатність самостійно здобувати знання, 

використовуючи різні джерела інформації 

ЗК-6 
Здатність вільно спілкуватися іноземною 

мовою 

ЗК-7 

Здатність застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час вирішення 

професійних завдань 

ЗК-8 
Здатність працювати в команді, нести 

відповідальність за командну роботу 
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Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК-1 

Здатність застосовувати набуті знання, 

уміння і навички на практиці, здатність 

кваліфіковано застосовувати нормативно-

правові акти в різних сферах 

правоохоронної діяльності, реалізовувати 

норми матеріального й процесуального 

права у професійній діяльності 

ФК-2 

Здатність забезпечувати законність та 

правопорядок, безпеку особи, суспільства, 

держави в межах виконання своїх 

посадових обов’язків 

ФК-3 

Здатність виявляти та аналізувати причини 

та умови, що сприяють вчиненню 

кримінальних та адміністративних 

правопорушень, вживати заходи для їх 

усунення 

ФК-4 

Здатність організовувати і керувати 

діяльністю підрозділів, створених для 

виконання завдань у сфері правоохоронної 

діяльності 

ФК-5 

Здатність давати кваліфіковані юридичні 

висновки і консультації в конкретних 

сферах правоохоронної діяльності 

ФК-6 

Здатність кваліфіковано здійснювати 

наукові дослідження в галузі 

правоохоронної діяльності 

ФК-7 

Здатність правильно вчиняти дії та вживати 

заходи під час досудового розслідування 

кримінальних правопорушень та 

проведення оперативно-розшукової 

діяльності, використовувати відповідні 

методики та засоби 

ФК-8 

Здатність ефективно здійснювати захист 

прав людини під час здійснення 

професійної діяльності 

ФК-9 

Здатність чітко ставити професійні завдання 

та контролювати їх виконання, вміння взяти 

на себе відповідальність за результати 

виконання поставлених завдань 



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність  

галузі знань 26 Цивільна безпека 

10 

 

© Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020 

 

 

ФК-10 
Уміння обирати оптимальні методи і засоби 

під час здіснення правоохоронної діяльності 

ФК-11 

Здатність взаємодіяти з іншими 

правоохоронними, судовими органами, 

органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності 

1.7. Програмні результати навчання 

 

РН-1 
Абстрактно мислити, аналізувати та 

узагальнювати інформацію з різних джерел 

РН-2 
Володіти навичками публічних виступів, 

дискусій з професійних питань 

РН-3 
Уміти планувати свій робочий час, 

ефективно розподіляти та управляти ним 

РН-4 

Уміти приймати оперативні, обґрунтовані 

рішення в складних і непередбачуваних 

умовах, умовах інформаційної 

невизначеності 

РН-5 

Уміти оптимально застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час вирішення 

професійних завдань 

РН-6 

Уміти працювати в команді, нести 

відповідальність за результати діяльності 

команди 

РН-7 

Знати та розуміти процеси координації 

діяльності суб’єктів правоохоронної 

діяльності, а також їх взаємодії з іншими 

правоохоронними, судовими органами, 

органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності 

РН-8 

Уміти організовувати та керувати 

діяльністю підрозділів, які здійснюють 

правоохоронну діяльність 

РН-9 

Уміти узагальнювати практичні результати 

роботи і пропонувати нові рішення, 

аргументовано їх пояснювати 

РН-10 

Уміти виявляти та аналізувати умови і 

причини вчинення правопорушень, 

визначати шляхи їх усунення 
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РН-11 
Уміти спілкуватися іноземною мовою за 

професійним спрямуванням  

 РН-12 

Уміти забезпечувати законність та 

правопорядок, захист прав та законних 

інтересів особи, суспільства, держави з 

використанням оптимальних методів і 

засобів в межах виконання своїх посадових 

обов’язків  

 РН-13 

Уміти кваліфіковано застосовувати 

нормативно-правові акти в різних сферах 

правоохоронної діяльності, реалізовувати 

норми матеріального і процесуального 

права в професійній діяльності 

 РН-14 

Бути здатним використовувати знання та 

вміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків і консультацій в 

конкретних сферах правоохоронної 

діяльності 

 РН-15 
Уміти здійснювати наукові дослідження в 

галузі правоохоронної діяльності 

 РН-16 

Бути здатним брати участь у проведенні 

оперативно-розшукових заходів, слідчих 

(розшукових) дій, обгрунтовано вживати 

заходи процесуального примусу, 

використовувати відповідні методики і 

засоби 

 РН-17 

Уміти чітко ставити професійні завдання та 

контролювати їх виконання, брати на себе 

відповідальність за результати виконання 

поставлених завдань 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Усі науково-педагогічні працівники, що 

забезпечують навчальний процес за освітньою 

програмою за кваліфікацією відповідають профілю 

і напряму дисциплін, що викладаються, мають 

необхідний стаж науково-педагогічної роботи. В 

процесі організації навчального процесу 

залучаються визнані професіонали з досвідом 

дослідницької та/або управлінської роботи за 

фахом  
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Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє 

повністю забезпечити освітній процес протягом 

усього циклу підготовки за освітньою програмою. 

Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними 

паспортами, що відповідають існуючим 

нормативним актам 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Освітня програма повністю забезпечена навчально-

методичним комплексом з усіх навчальних 

компонентів. Практична підготовка забезпечена 

відповідними програмами і базами для 

проходження практики 

1.9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Програма передбачає можливість національної 

кредитної мобільності за деякими навчальними 

компонентами 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Програма відкрита для перспективної участі у 

науково-дослідних проектах та програмах 

академічної мобільності за кордоном 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Не передбачене 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

 

Шифр Назва навчальної дисципліни 

Обсяг 

(кредити 

EKTS) 

Теоретична підготовка 

Обов’язкові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки 

ОДЗП 1.1.1. Психологія правоохоронної діяльності 3,5 

ОДЗП 1.1.2. Ділова іноземна мова 6 

ОДЗП 1.1.3. 
Інформаційно-комунікаційні технології у 

правоохоронній діяльності 
3 

 Всього 12,5 

Обов’язкові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки 

ОДПП 1.2.1. Управління правоохоронною діяльністю 3,5 

ОДПП 1.2.2. Основи оперативно-розшукової діяльності 3 
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ОДПП 1.2.3. Організація примусового виконання рішень 3,5 

ОДПП 1.2.4. 
Міжнародно-правові механізми захисту прав 

людини 
4 

ОДПП 1.2.5. 

Застосування стандартів Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод у 

кримінальному провадженні 

4,5 

ОДПП 1.2.6. Податкове право  4,5 

ОДПП 1.2.7. Курсова робота 1 

 Всього 24 

 Всього з обов’язкових навчальних дисциплін 36,5 

Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки 

(обирається одна дисципліна з двох запропонованих) 

ВДПП 2.1.1. 
Теорія і практика застосування заходів 

кримінально-правового характеру 
4,5 

ВДПП 2.1.2. 
Теорія і практика кримінально-правової 

кваліфікації 

ВДПП 2.1.3. 
Правове регулювання запобігання та протидії 

корупції  3 

ВДПП 2.1.4. Цивільний захист  

ВДПП 2.1.5. Судова експертологія 
3,5 

ВДПП 2.1.6. Документація у сфері правоохоронної діяльності 

ВДПП 2.1.7. Адміністративна діяльність Національної поліції 

3 
ВДПП 2.1.8. 

Забезпечення прав людини у правоохоронній 

діяльності 

ВДПП 2.1.9. 
Досудове розслідування кримінальних 

правопорушень  
4 

ВДПП 2.1.10. 
Процесуальні рішення у кримінальному 

провадженні 

ВДПП 2.1.11. Митне право  
4 

ВДПП 2.1.12. Міграційне право 

ВДПП 2.1.13. Діяльність органів прокуратури в Україні  

3 
ВДПП 2.1.14. 

Правоохоронна діяльність в пенітенціарній 

системі 

ВДПП 2.1.15. 
Правовий статус правоохоронних органів у 

зарубіжних країнах  
3 

ВДПП 2.1.16. 
Міжнародне співробітництво у боротьбі зі 

злочинністю 

ВДПП 2.1.17. Превентивна діяльність правоохоронних органів  
3 

ВДПП 2.1.18. Протидія насильству в сім'ї  
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ВДПП 2.1.19. 
Теоретико-прикладні проблеми криміналістичної 

методики  
3 

ВДПП 2.1.20. 
Застосування криміналістичної техніки при 

провадженні слідчих (розшукових) дій 

 Всього з вибіркових навчальних дисциплін 34 

 Всього з теоретичної підготовки 70,5 

Практична підготовка 

ПП 3.1. Переддипломна практика 9 

 Всього з практичної підготовки 9 

Атестація 

А 4.1. 
Комплексний екзамен з дисциплін професійної 

підготовки 
1,5 

А 4.2. Кваліфікаційна робота 9 

 Всього з атестації 10,5 

 Загальний обсяг освітньої програми 90 
 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
 

Освітньо-професійна програма охоплює вивчення низки обов’язкових 

та вибіркових навчальних дисциплін, спрямованих на досягнення 

програмних результатів навчання. Загальний обсяг обов’язкових компонент 

складає 36,5 кредитів ЄКТС, 9 кредитів ЄКТС спрямовані на проходження 

переддипломної практики, 34 кредити ЄКТС – на варіативну частину 

підготовки (усі за циклом професійної підготовки), 9 кредитів ЄКТС – на 

підготовку магістерського дослідження (кваліфікаційної роботи). 

Протягом першого року підготовки студенти вивчають шість 

обов’язкових навчальних дисциплін професійної підготовки, спрямовані на 

здобуття фундаментальних знань зі спеціальності, а також дві 
обов’язкових навчальні дисципліни загальної підготовки, спрямовані на 

формування психолого-комунікативних компетентностей. Також студентам 

пропонуються 14 вибіркових навчальних дисциплін загальним обсягом 25,5 

кредитів ЄКТС, спрямовані на професійну підготовку фахівців, 

удосконалення компетентностей та поглиблення фахового мислення, набуття 

умінь та навичок щодо конкретних механізмів здійснення правоохоронної 

діяльності. На другому році підготовки студенти продовжують вивчати 

ділову іноземну мову, а також вивчають ще одну обов’язкову дисципліну 

загальної підготовки, спрямовану на формування компетентностей у сфері 

інформаційних технологій, а також три вибіркових дисципліни 

спеціалізованої професійної підготовки. Також студенти проходять 

переддипломну практику та завершують підготовку магістерського 

дослідження. 
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 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Підсумкова атестація випускників освітньої програми спеціальності 

262 Правоохоронна діяльність проводиться у формі комплексного екзамену з 

дисциплін професійної підготовки, а також у формі захисту кваліфікаційної 

(магістерської) роботи та завершується видачею документа встановленого 

зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації 

«магістр правоохоронної діяльності». 
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