
Запропоновані зміни до компонентів освітньої програми підготовки 

магістрів за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність 

 

1. Ввести вибіркову навчальну дисципліну «Процесуальні рішення у 

кримінальному провадженні» замість навчальної дисципліни «Організація 

розкриття та розслідування кримінальних правопорушень»; 

2. Ввести вибіркову навчальну дисципліну «Міжнародне співробітництво у 

сфері боротьби зі злочинністю» замість навчальної дисципліни 

«Міжнародний та закордонний досвід функціонування правоохоронних 

органів»; 

3. Ввести вибіркову навчальну дисципліну «Цивільний захист» замість 

навчальної дисципліни «Правове забезпечення та організація приватної 

детективної діяльності»; 

4. Змінити назву вибіркової навчальної дисципліни «Кримінологічні аспекти 

превентивної діяльності правоохоронних органів» на «Превентивна 

діяльність правоохоронних органів»; 

5. Замінити обов’язкову навчальну дисципліну «Проблеми виконавчого 

провадження» на навчальну дисципліну «Організація примусового 

виконання рішень»; 

6. Перенести компоненту «Курсова робота» з вибіркового до обов’язкового 

блоку. 

 

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 

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  

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 

 


