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1. Профіль освітньо-професійної програми «Право»  
зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право 

         
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 
міжнародний університет» 
 
Навчально-науковий юридичний інститут 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригінала 

Другий ступінь вищої освіти; 
кваліфікація освітня – магістр права; 
кваліфікація професійна – юрист; 
кваліфікація в дипломі – юрист 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Право» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Магістр 
Магістр права, обсяг освітньої програми: 120 
кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Акредитація спеціальності 8.03040101 «Правознавство» 
галузі знань 0304 «Право» у 2013 році, відповідно до 
рішення Акредитаційної комісії від 31.01.2013 р.; 
протокол №101 (наказ МОНмолодьспорт України від 
08.02.2013 р. №300л.)  

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень 
Передумови Наявність першого (бакалаврського) ступеня вищої 

освіти  
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми  

1 рік 10 місяців 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми  

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та 
розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих 
дисциплін для вирішення типових задач діяльності юриста в галузі права на 
відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена відповідно до НКУ 
ДК 003:2010 «Класифікатор професій». 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 

Галузь знань 08 «Право» 
Спеціальність 081 «Право» 
Спеціалізація: Адміністративне та фінансове право 
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наявності)) 
Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Право» 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Фахова підготовка у галузі 08 «Право» зі спеціальності 
081 «Право». 
Ключові слова: право, цивільне право, адміністративне 
право, фінансове право, верховенство права, 
кримінальне право, філософія права 

Особливості 
програми 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. 
Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових 
цінностях і принципах, в основі яких покладені права та 
основоположні свободи людини. 

Цілі навчання: формування компетентностей, 
необхідних для розуміння природи і функцій права, 
змісту його основних правових інститутів, володіння 
мовою філософії правового дискурсу, застосування 
права, а також меж правового регулювання різних 
суспільних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області: складає 
формування знань про: філософію права; реалізацію 
принципу верховенства права в матеріальному та 
процесуальному праві в Україні; природу і зміст 
правових інститутів; актуальні проблеми публічно-
правових галузей права, етичні стандарти правничої 
професії, методологію наукового пізнання сучасних 
проблем правової науки. 

Методи, методики та технології: випускник 
повинен володіти професійними знаннями та вміти 
здійснювати загальнонаукові та 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; інформаційно-комунікативні 
технології. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-
комунікативне обладнання, інформаційні ресурси та 
програмні продукти, що застосовуються в правовій 
діяльності.  

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Магістр права здатний розв’язувати типові та складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діяльності у галузі права, або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
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здійснення інновацій та характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 
1110 – законодавці 
1229.1 – керівні працівники апарату центральних 
органів державної влади 
1229.2 – керівні працівники апарату органів судової 
влади 
1229.3 – керівні працівники апарату місцевих органів 
державної влади 
2421 – фахівці в галузі права 
2421.1 – наукові співробітники (право) 
2421.2 – адвокати та прокурори 
2422 – судді 
2429 – інші професіонали в галузі правознавства 
2310 – викладачі вищих навчальних закладів 

Подальше 
навчання 

За умови успішного завершення навчання, магістр може 
продовжити освіту на третьому (доктора філософії) 
освітньому рівні 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, 
практика, консультації із викладачами. Студентсько-
центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, навчання через юридичну 
практику 

Оцінювання Заліки, диференційовані заліки, усні та письмові 
екзамени, атестація у формі публічного захисту 
магістерської роботи; комплексного кваліфікаційного 
екзамену 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми у професійній діяльності 
у галузі права, або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов та вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність самостійно формувати, рефлексувати та 

модернізувати власну установку щодо сприйняття 
сучасного світу в його правовому образі, наповнювати 
суб’єктивний аналіз питань становлення та розвитку 
права конкурентними і евристичними смислами, 
моральними і етичними імперативами, що забезпечують 
ефективність наукового пошуку в плюралістичному 
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просторі смислів. 
ЗК 2 Уміння гармонізувати комунікативну взаємодію як 

українською, так і  іноземними мовами, готувати й 
оприлюднювати доповіді (усно/письмово), 
популяризувати власні наукові досягнення. 

ЗК 3 Прагнення до формування та розвитку комунікативних 
здібностей, міжособистісної взаємодії у професійній 
сфері. 

ЗК 4 Здатність професійно користуватись базами даних (у 
т.ч. інтернет-джерелами, бібліотечними фондами, 
фондами правової інформації), управляти 
інформаційними потоками з метою знаходження, 
систематизації, раціонального застосування й 
поширення інформації, задіяної в наукових правових 
дослідженнях 

ЗК 5 Володіння комп’ютерною та інформаційною культурою 
Усвідомлення цінності суб’єктивної позиції в 
інформаційному просторі. 

ЗК 6 Здатність самостійно і творчо актуалізувати досягнення 
національної та зарубіжної (зокрема європейської) 
науки і культури в межах власних дослідницьких 
проектів, втілювати культурні смисли й наукові 
концепції у методологічний інструментарій 
дослідження правових проблем з огляду на 
інтелектуальний контекст епохи, наділяючи право 
значенням феномену культури. 

ЗК 7 Володіння принципами професійної та наукової етики. 
 

ЗК 8 Здатність творчо застосовувати в написанні текстів і 
спілкуванні українську наукову та іноземну мови, 
представляючи системні наукові знання з 
використанням понятійно-термінологічних апаратів 
закону, міжнародно-правового акта, мови юридичного 
дискурсу, мови правових переговорів, мови судового 
прецеденту, юридичної техніки тощо. 

ЗК 9 Здатність до ведення професійної дискусії українською 
та іноземними мовами, використання форматів усного 
та письмового спілкування на засадах смислової 
плюральності та рівності наукових поглядів, заохочення 
до творення смислової множинності, інтелектуальної 
складності та багато вимірності. 

ЗК 10 Здатність вільно й компетентно спілкуватися в 
діалоговому (полілогічному) режимі з широкою 
науковою спільнотою та громадськістю щодо сучасних 
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концепцій дослідження проблем права. 
ЗК 11 Здатність формувати теоретичні та прикладні моделі 

зарубіжного правового досвіду з метою більш 
комплексного осмислення вітчизняного права, 
проблематизації його концептуальних засад, 
вироблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо 
його подальшого розвитку. 

ЗК 12 Здатність до передання набутих знань іншим людям на 
основі застосування сучасної педагогічної методології, 
набуття вмінь постійного професійного 
самовдосконалення й самоосвіти для актуалізації знань 
про правову дійсність, збереження власного потенціалу 
актуального та інноваційного мислення. 

ЗК 13 Здатність до самостійного ефективного застосування 
інструментарію науково-дослідницької діяльності у 
галузі права з отриманням достовірних, обґрунтованих і 
дотичних до актуальних проблем права результатів, 
постійне осучаснення власних уявлень про сутність, 
призначення, потенціал і способи здійснення науково-
правових досліджень. 

ЗК 14 Здатність проектувати, ініціювати, виконувати 
інноваційні комплексні наукові дослідження в галузі 
права на основі цілісного системного наукового 
світогляду. 

ЗК 15 Здатність організовувати, планувати й мотивувати осіб 
з метою досягнення мети колективної професійної 
правової діяльності, зокрема у сферах 
нормопроектування і правозастосування. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК 1 

 

Здатність застосовувати концепти сучасної філософії 
права у процесі здійснення самостійних наукових 
досліджень, критично сприймати і професійно 
опрацьовувати філософсько-правові тексти 

ФК 2 

 

Здатність самостійно застосовувати методологічний 
інструментарій наукового пізнання, визначати 
методологічну своєрідність правознавства, формулювати 
ключові проблеми сучасної правової науки, визначати 
напрями її перспективного розвитку 

ФК 3 

 

Здатність розуміти складні проблеми вітчизняної та 
зарубіжної цивілістики, самостійно визначати 
дослідницькі стратегії та інструментарій їх вирішення, 
спрямованість на критичне та проблемне сприйняття 
матерії цивільного права 
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ФК 4 

 

Здатність розуміти основні проблеми теорії та практики 
конституційного будівництва в Україні, самостійне й 
концептуально забезпечене осмислення верховенства 
права як засадничої підвалини побудови українського 
правопорядку 

ФК 5 

 

Здатність застосовувати норми та принципи 
національного і міжнародного права у сфері 
інформаційних правовідносин 

ФК 6 

 

Розуміння новацій юридичної науки, практики і теорії 
щодо правового регулювання суспільних інформаційних 
відносин України та здатність їх застосовувати 

ФК 7 Поглиблені знання правового регулювання безпеки 
суспільства і особистості 

ФК 8 Спроможність визначати і обґрунтовувати чинники дієвої 
системи міжнародної безпеки 

ФК 9 Здатність застосовувати знання з безпеки суспільства для 
вирішення актуальних проблем загрози безпеці 

ФК 10 

 

Здатність комплексного розуміння актуальних проблем 
фінансового права, вміння враховувати їх під час 
вивчення змісту нормативно-правових актів, 
спроможність виробляти пропозиції щодо внесення змін 
до чинного українського законодавства з метою його 
вдосконалення 

ФК 11 

 

Здатність застосовувати сучасні наукові методи пізнання і 
володіння ними на рівні, необхідному для вирішення 
завдань, які виникають під час виконання функцій, що 
пов’язані зі здійсненням публічної фінансової діяльності. 

ФК 12 

 

Здатність аналізувати концептуальні положення 
державної політики у сфері публічної фінансової 
діяльності 

ФК 13 

 

Здатність визначати актуальні проблеми сучасного 
адміністративного права, його зв’язок з державним 
управлінням та публічним адмініструванням 

ФК 14 Здатність удосконалювати форми та методи публічного 
управління 

ФК 15 Здатність здійснювати організацію діяльності з надання 
адміністративних послуг юридичним та фізичним особам  

ФК 16 Здатність визначати підсудність адміністративних справ 

ФК 17 Здатність застосовувати нормативно-правове 
забезпечення адміністративної юстиції України 

ФК 18 Здатність визначати компетенцію адміністративних судів 
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ФК 19 

 

Здатність тлумачити та застосовувати національні 
нормативно-правові акти, які регулюють цивільні 
відносини для практичного вирішення конкретних 
правових ситуацій та їх наукового обґрунтування 

ФК 20 Здатність володіти юридичною термінологією, 
понятійним апаратом науки інформаційного права 

ФК 21 

 

Здатність систематизувати наукові погляди з 
фундаментальних актуальних проблем кримінального 
права 

ФК 22 

 

Володіння навичками критичного аналізу, оцінки 
сучасних наукових досягнень, генерування нових ідей у 
вирішенні дослідницьких і практичних завдань 

ФК 23 

 

Здатність вільно і компетентно спілкуватися в 
діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 
громадськістю щодо актуальних проблем кримінального 
законодавства 

ФК 24 Здатність визначати концептуальні засади податкового 
законодавства 

ФК 25 

 

Здатність виконувати комплексні наукові дослідження у 
галузі професійної освіти на основі цілісного системного 
наукового світогляду 

ФК 26 Здатність формулювати і вирішувати складні нормотворчі 
і правозастосовні проблеми податкового права 

ФК 27 

 

Здатність застосовувати нормативно-правові акти щодо 
організації роботи органів юстиції та Державної судової 
адміністрації 

ФК 28 

 

Здатність самостійно аналізувати, визначати, 
обґрунтовувати та відстоювати свою правову позицію 
щодо проблем, пов’язаних з системою, структурою та 
компетенцією органів юстиції в Україні 

7 – Програмні результати 
ПРН 1 Знати способи аналізу, синтезу та подальшого 

сучасного навчання. Знати сучасні тенденції розвитку 
юридичної науки та аналізувати їх. Вміти проводити 
аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, 
вміти набувати сучасні знання. Встановлювати 
відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 
відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2 Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у 
процесі навчання. Вміти розв’язувати складні задачі і 
проблеми, які виникають у професійній діяльності. 
Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, 
знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та 
нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у 
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складних умовах 
ПРН 3 Мати глибокі знання із структури професійної 

діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, 
що потребує оновлення та інтеграції знань. Здатність 
ефективно формувати комунікаційну стратегію у 
професійній діяльності. Нести відповідальність за 
професійний розвиток, здатність до подальшого 
професійного навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4 Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій 
ситуації. Вміти застосувати засоби саморегуляції, вміти 
пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя 
та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для 
досягнення результату. Нести відповідальність за 
своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5 Знати тактики та стратегії спілкування, закони та 
способи комунікативної поведінки, закони та способи 
міжособистісної взаємодії. Вміти приймати 
обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 
спілкування для забезпечення ефективної командної 
роботи, міжособистісної взаємодії. Вміти приймати 
обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 
спілкування для забезпечення ефективної командної 
роботи. Нести відповідальність за вибір та тактику 
способу комунікації. 

ПРН 6 Мати досконалі знання державної мови та знання 
іноземної мови. Вміти застосовувати знання державної 
мови, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 
іноземною мовою. Використовувати при фаховому та 
діловому спілкуванні та при підготовці документів 
державну мову. Використовувати іноземну мову у 
професійній діяльності. Нести відповідальність за 
вільне володіння державною мовою, за розвиток 
професійних знань. 

ПРН 7 Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів 
прикладних досліджень правової спрямованості. 

ПРН 8 Знати обов’язки та шляхи виконання поставлених 
завдань. Вміти визначити мету та завдання бути 
наполегливим та сумлінним при виконання обов’язків. 
Встановлювати міжособистісні зв’язки для 
ефективного виконання завдань та обов’язків. 
Відповідати за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9 Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. 
Формувати свою громадянську свідомість, вміти діяти 
відповідно до неї. Здатність донести свою громадську 
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та соціальну позицію. Відповідати за свою 
громадянську позицію та діяльність. 

ПРН 10 Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та 
реалізації прикладних та наукових проектів в сфері 
правознавства. 

ПРН 11 Знати основи етики та деонтології. Вміти застосовувати 
етичні та деонтологічні норми і принципи у 
професійній діяльності. Нести відповідальність щодо 
виконання етичних та деонтологічних норм і принципів 
у професійній діяльності. 

ПРН 12 Знати структуру і зміст філософсько-методологічної 
своєрідності правознавства 

ПРН 13 Знати правила і вимоги до філософсько-правової 
рефлексії складних правових проблем 

ПРН 14 Знання значення і правил комплексного осмислення, 
обґрунтування й застосовування верховенства права як 
конститутивного чинника правової держави 

ПРН 15 Володіння навичками самостійної ефективної та 
інноваційної проблематизації складних питань теорії 
держави і права 

ПРН 16 Володіння методологією та методикою проведення 
ґрунтовних наукових досліджень із правової 
проблематики 

ПРН 17 Володіння методологію правового порівняння для 
проблематизації і вдосконалення національного права 

ПРН 18 Опанування інструментарієм цивілістичного мислення 
для наукової проблематизації та вирішення складних 
цивільно-правових питань 

ПРН 19 Критичне осмислення законодавства про 
інтелектуальну власність, формулювання та самостійне 
вирішення найбільш актуальних питань його 
застосування 

ПРН 20 Проектуваня та будудова команди, набуття та 
використання міжособистісних навичок та вмінь, 
налагодження ефективної взаємодії в колективі. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Наявність у ПВНЗ «Київський міжнародний 
університет» Навчально-наукового юридичного 
інституту та кафедри публічно-правових дисциплін, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти; 
Наявність у складі Навчально-наукового юридичного 
інституту відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи (проектної 
групи) з науково-педагогічних працівників, на яку 
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покладено відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 
08 Право, у складі п’ятьох осіб, які мають науковий 
ступінь та вчене звання, з них один доктор юридичних 
наук, професор; три кандидати юридичних наук, 
доценти та один кандидат юридичних наук.   
Наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми) наукового ступеня доктора 
юридичних наук, професора який має стаж науково-
педагогічної та наукової роботи 10 років; 
Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково- 
педагогічними (науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним планом 
кількості годин), які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання  
- у кількості 100 %; які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання професора - у кількості 
50 %.  
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості годин): 
дослідницької, практичної, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом - у кількості 
не менше 15 %. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів;  
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях не 
менше 30% аудиторій;  
Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 
харчування, актового залу, спортивного залу, стадіону 
та/або спортивних майданчиків, медичного пункту; 
Забезпеченість не менше 70 % здобувачів вищої освіти 
гуртожитком; 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
спеціалізованими кабінетами, комп’ютерними 
лабораторіями, зокрема, судова аудиторія, 
криміналістичний полігон, лінгафонний кабінет, центр 
міжнародного права, лабораторія експериментальної 
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психології та педагогіки та інші, необхідні для 
виконання навчальних планів. 
 
Велика увага приділяється вдосконаленню освітньої 
діяльності Київського міжнародного університету: 
підготовці нових навчальних модулів і курсів; 
упровадженню інноваційних освітніх технологій і 
сучасних форм навчання (проведення інтерактивних 
семінарів-тренінгів та короткострокових циклів 
інформації); розробці та вдосконаленню технічних 
засобів навчання; впровадженню в педагогічну 
практику принципів сучасного інноваційного 
навчання. В університеті створено умови для доступу 
до мережі Інтернет, що забезпечує вільний доступ до 
світових освітніх і наукових ресурсів. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом 
України «Про вищу освіту», стандартами вищої освіти 
(державними, галузевими та вузівськими), іншими 
нормативними актами Міністерства освіти і науки 
України та вищого навчального закладу. Інформаційне 
забезпечення здійснюється навчальними книгами 
(підручниками, навчальними посібниками тощо) та 
електронними ресурсами. Методичне забезпечення 
реалізується обов’язковим супроводженням 
навчальної діяльності студентів (схема) певними 
методичними матеріалами. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до 
«Правил прийому до Київського міжнародного 
університету»  на підставі результатів навчання на 
підготовчому відділенні для іноземних громадян за 
гуманітарним профілем 
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 
практики, кваліфікаційна робота)  

К-ть 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 
Цикл загальної підготовки 

ЗП. 1 Проблеми методології правового пізнання 5,5 Залік 
ЗП. 2 Філософія права 5,5 Іспит 
ЗП. 3 Верховенство права 5,5 Залік 
ЗП. 4 Актуальні проблеми теорії держави і права 5,5 Залік 
ЗП. 5 Організація та проведення наукових 

досліджень 4 Залік 

ЗП. 6 Теорія і практика вищої школи 4 Іспит 
ЗП. 7 Актуальні проблеми фінансового права 4 Іспит 
ЗП. 8 Актуальні проблеми кримінального права 4 Іспит 
ЗП. 9 Педагогічна (асистентська) практика 8 Захист 
ЗП. 10 Науково-виробнича практика 12 Захист 
ЗП. 11 Виконання магістерської роботи 12 Захист 

Усього 70  
Цикл професійної підготовки 

   ПП. 1 Взаємно-правова допомога держав 5,5 Іспит 
ПП. 2 Стандарти захисту прав людини 5,5 Залік 
ПП. 3 Актуальні питання правового забезпечення 

безпеки суспільства та особистої безпеки 
громадян 

4 
Іспит 

ПП. 4 Діяльність органів юстиції України 4 Іспит 
ПП. 5 Порівняльне дослідження правових культур 4 Залік 
ПП. 6 Актуальні проблеми цивільного права 4 Іспит 
ПП. 7 Актуальні проблеми адміністративного права 5,5 Залік 
ПП. 8 Актуальні проблеми податкового права 4 Залік 
ПП. 9 Право інтелектуальної власності 4 Залік 
ПП. 10 Актуальні проблеми адміністративного 

судочинства 5,5 Іспит 

ПП. 11 Актуальні питання інформаційного права 4 Іспит 
Усього 50  

 Атестація   
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

120 
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми представлена 

в додатку. 
 

 



1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.
Філософія права Верховенство права Проблеми методології правового пізнання

Актуальні проблеми теорії держави і 
права Порівняльне дослідження правових культур

Теорія і практика вищої школи Організація та проведення наукових досліджень

Актуальні проблеми кримінального 
права

Актуальні проблеми адміністративного судочинства Діяльність органів юстиції України

Взаємно-правова допомога держав Актуальні проблеми податкового права Актуальні проблеми фінансового права

Право інтелектуальної власності Актуальні проблеми цивільного права

Актуальні проблеми адміністративного права
Актуальні питання правового 

забезпечення безпеки суспільства та 
особистої безпеки громадян

Актуальні питання інформаційного права

Стандарти захисту прав людини

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Додаток 

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми "Право"
зі спеціальності 081 "Право"

галузі знань 08 "Право"
за ступенем вищої освіти магістр

Розподіл за курсами та семестрами
1 курс 2 курс



4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання  
відповідними компонентами освітньо-професійної програми 
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ЗК 12 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 13 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ЗК 15 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



ФК01 + + +                   
ФК 2 + +  +     +      +       
ФК 3           + +    +   +   
ФК 4   +                   
ФК 5          +  +         + 
ФК 6                     + 
ФК 7             +         
ФК 8          +   +         
ФК 9             +         
ФК10       +   +            
ФК11       +   +            
ФК12       +               
ФК13                 +     
ФК14          +       +     
ФК15          +       +     
ФК16          +          +  
ФК17          +          +  
ФК18          +          +  
ФК19          +      +      
ФК20              +       + 
ФК 21        +  +            
ФК 22     +    +             
ФК 23        +  +            
ФК 24          +        +    



ФК 25      +   +             
ФК 26          +        +    
ФК 27          +    +        
ФК 28          +    +        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

 
Ш

иф
р 

пр
ог

ра
м

ни
х 

ре
зу

ль
та

ті
в 

на
вч

ан
ня
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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 + + +          + +  + + +  +  

ПРН 15    +       +           

ПРН 16     + +   +      +       

ПРН 17       + +  +   +  + + + +  + + 



ПРН 18           + +  +  +   +   

ПРН 19         + +  +  +  +   +   

ПРН 20         + + + +          

 



/

на освітньо-професійну програму «Право» 
за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 

за ступенем вищої освіти магістр
у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет»

РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК

Ангелін Іван Ігорович,
адвокат Адвокатського об’єднання «Ангелін та партнери»

Стрімкий розвиток сучасної цивілізації, який виводить на чільне місце 
технологічну алгоритмізацію процесів комунікації, розробки, прийняття і 
виконання рішень, в тому числі і правових, висуває нові вимоги до фахівців- 
юристів. Це передбачає глибинну трансформацію засад та процесу надання 
освітніх послуг, й пристосування до потреб сьогодення навчально-методичних 
програм. До магістрів висуваються вимоги здобуття кваліфікації що підтверджує 
їх здатність до виконання типових спеціалізованих завдань у сфері професійної 
практичної юридичної діяльності високої складності, здійсненням базових 
консультативних, представницьких і аналітичних функцій, що характеризуються 
певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів 
юридичної науки. Забезпечення якості підготовки магістрів покликано 
задовольнити суспільний запит на прогресивний та інноваційний розвиток 
економіки України, й відповідне задоволення попиту ринку праці і держави у 
кваліфікованих фахівцях, а також необхідністю модернізації системи підготовка 
магістрів з урахуванням процесів європейської інтеграції.

Головним завданням подальшого розвитку національного права у сфері 
правового регулювання діяльності господарських товариств є формування 
наукових основ корпоративних відносин участі і контролю, забезпечення 
захисту прав учасників господарських товариств. Розвиток і трансформація 
законодавчого регулювання діяльності підприємницьких товариств зумовлює 
об’єктивну потребу переосмислення цілої низки положень, у тому числі, в 
освітянській та науковій сферах.

Реформа системи освіти зумовлює вносити корективи в підготовку 
фахівців у сфері права, ураховуючи процес глобалізації та зближення 
національних правових систем на основі міжнародних стандартів.

Закон України «Про освіту» вимагає дотримуватися співвідношення рівнів 
галузевих рамок кваліфікацій з відповідними рівнями Національної рамки 
кваліфікацій. Об’єднуючим чинником для рівнів як Національної, так і галузевих 
рамок кваліфікацій, без сумніву, є вимога забезпечити професійну 
компетентність студента, тобто його здатність до виконання певного виду 
діяльності, що виражається через знання, розуміння, вміння, цінності, досвід та 
інші особисті якості.

В 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу на конференції 
міністрів освіти країн Європи, яка проходила в норвезькому місті Бергені. 
Підсумкове комюніке підкреслило важливість партнерських зв'язків, у тому 
числі зацікавлених сторін -  студентів та роботодавців.



Приєднанням до Болонського процесу Україна прийняла систему, що 
головним чином ґрунтується на двох основних циклах -  додипломному та 
післядипломному. Ступінь, що присвоюється після другого циклу, має бути 
затребуваним на європейському ринку праці як відповідний рівень кваліфікації.

Досягнення цих цілей залежить від якісно розробленої освітньої- 
професійної програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 
«Право» за ступенем вищої освіти магістр.

В сучасних умовах державотворення відбувається реформування, як 
системи освіти, так і корпоративного права, в сфері якого мають працювати 
професійно вмотивовані фахівці. Зокрема, статті 39 Закону «1 Іро освіту» 
передбачено право роботодавців розробляти професійні стандарти (вимоги до 
компетентностей працівників, що слугують основою для формування 
професійних кваліфікацій). У теорії науки стверджується, що професійно- 
ціннісні мотиви відображають прагнення студента отримати професійну 
підготовку для участі у продуктивній сфері життєдіяльності. Для роботи у сфері 
правового забезпечення діяльності господарських товариств вже недостатньо 
знати чинне законодавство. Це пояснюється тим, що до процесу реформування 
(оновлення) корпоративного права звернена увага інвестиційної спільноти. 
Потреба часу зумовлює необхідність у розвитку високого професіоналізму 
юриста у сфері корпоративного права.

Розглядаючи професійну мотивацію юриста, варто усвідомити, що йдеться 
не лише про сукупність особливих природних рис, світогляд людини та її 
духовний розвиток, а про складову професіоналізму -  здатність людини 
опанувати професію юрисконсульта та адвоката, усвідомлювати суспільне 
значення і вагомість своєї роботи для підвищення інвестиційного рейтингу 
України та економічного зростання.

Освітньо-професійна програма «Право» зі спеціальності 081 Право галузі 
знань 08 Право, розроблена проектною групою Навчально-наукового 
юридичного інституту ПЗВО «Київський міжнародний університеї», 
спрямована на студентоцентроване навчання, самонавчання, електронне 
навчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання шляхом проведення 
практик і виконання робіт у галузі права, має чітко сформульовані цілі та 
очікувані результати, обгрунтування необхідності її запровадження, відповідає 
потребам і запитам здобувачів вищої освіти, враховує потреби стейкхолдерів. 
Програма сприяє реалізації місії і стратегії ПЗВО «Київський міжнародний 
університет». У документах відображено перспективні пріоритетні напрями 
реалізації освітньої програми з урахуванням динаміки змін ринку освітніх 
послуг, потреб абітурієнтів, ринку праці. В освітній програмі подано компоненти 
для підготовки до професійної діяльності, що розвивають ключові 
компетентності, інтелектуальні та академічні навички, відображають вимоги 
суспільства та ринку праці. Фахові компетентності мають практичний зміст і 
можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх гіравників. 
Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Право» 
повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку 
висококваліфікованих фахівців у галузі права, що наділені компетентностями, 
необхідними для розуміння природи і функцій права, правових цінностей і



принципів, процесу гіравотворення, змісту основних правових інститутів 1 
галузей права, для здійснення правозастосування у різних сферах суспільних 
відносин та втілення етичних стандартів правничої професії у практичну 
діяльність.

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження практики в 
установах та організаціях, які здійснюють діяльність з правозастосування, 
зокрема, на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності, а також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті.

Кваліфікаційний профіль випускника програми відповідає потребам ринку 
праці. До розроблення програми було залучено Міністерство юстиції України, 
суддів, нотаріусів, адвокатів, юрисконсультів, працівники юридичних відділів 
суб’єктів господарювання. Передбачені програмою компетентності 
відповідають Національній рамці кваліфікацій.

Структура освітньо-професійної програми дає змогу здобувану освіти 
досягти передбачених програмою цілей формування у здобувачів теоретичних та 
практичних компетентносте!! та навичок необхідних для застосування права, 
розуміння змісту основних правових інститутів, а також меж правового 
регулювання різних суспільних відносин та здобути відповідний ступінь вищої 
освіти в межах запланованого часу. Здобувачі ступеня вищої освіти другого 
рівня зі спеціальності 081 «Право» мають бути повноцінними членами 
громадянського суспільства, мати активну, громадянську та життєву позиції та 
діяти згідно з принципами добра та справедливості та здобути відповідний 
ступінь вищої освіти в межах запланованого часу. Програма поділяється на 
освітні компоненти (курси та/або модулі), на яких здобуваються відповідні 
компетентності та знання. Кожен окремий компонент допомагає досягти 
загальних цілей програми та запланованих результатів навчання.

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиториих годин із 
самостійною роботою здобувана освіти. Освітньо-професійна програма 
зорієнтована на практичну освіту. Навчальний процес базується на застосуванні 
інноваційних технологій навчання, використанні проблемних лекцій, лекцій -  
прес-конференцій, ділових ігор, кейс-методів, новітніх технологій візуалізації 
інформації при проведенні аудиторних занять. Програма реалізується у співпраці 
з провідними українськими правознавчими науковими установами, 
професійними асоціаціями правників, державними інституціями, іцо ідійспююіь 
правозастосовну діяльність, на базі яких проводиться виробнича практика 
студентів. Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття 
компетентносте!!, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є основою 
для прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гаранту! засвоєння 
сучасних концепцій • права, формує навички володіння інструментарієм 
інституційно-правового й прикладного аналізу, розвиває гуманістичні ціннісно- 
світоглядні орієнтири і творче мислення професіонала у галузі права, його 
фахову та гуманітарну комунікацію. Методи навчання, а саме: відвідування 
лекцій, семінарів та консультацій: конспектування, участь у заняттях з 
вирішення проблем, пошук необхідних матеріалів в бібліотеках та он-лайн; 
написання групових проектів; підготовка і виступ з усною презентацією тощо



охоплюють самостійну дослідницьку діяльність здобувана освіти, за змістом та 
обсягом необхідну для досягнення заявлених цілей програми.

Перевагами підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою є 
володіння глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння 
застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові норми та механізми 
захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, 
юридичне забезпечення різноманітних сфер суспільної діяльності.

Критерії відбору на програму та вимоги до абітурієнтів визначаються 
закладом вищої освіти та забезпечують досягнення заявлених у програмі цілей.

ПЗВО «Київський міжнародний університет» забезпечує проведения 
періодичного оцінювання актуальності змісту освітньої програми та діяльності 
за цією програмою науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового 
юридичного інституту, а також проектною групою.

Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідають структурно-логічній 
схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» і покликані 
сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запиту 
підприємницьких товариств, як потенційних роботодавців.

Підсумовуючи викладене, адвокатське об’єднання «Ангеліи та партнери» 
зацікавлене у випускниках вищих закладів освіти України, в тому числі ПЗВО 
«Київський міжнародний університет», які, маючи бажання працювати у сфері 
корпоративного права, підготовлені фахово до реального сприйняття всіх 
складнощів майбутньої професії. Рецензована освітньо-професійна 
програма має для цього підґрунтя та, за умови її виконання учасниками 
освітньої програми, випускники ПЗВО «Київський міжнародний університет» 
гідно конкуруватимуть на ринку праці юристів -  фахівців \ сфері 
корпоративного права.

адвокат Адвокатського об’



РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Право» 

за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 
за ступенем вищої освіти магістр

у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет»

Суддя Північного апеляційного господарського суду 
Кравчук Геннадій Анатолійович, кандидат юридичних наук

У сучасних умовах трансформації освітніх парадигм підготовка магістрів 
спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує 
здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі 
професійної діяльності, пов’язаних із виконанням виробничих завдань 
підвищеної складності, здійсненням обмежених управлінських функцій, що 
характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування 
положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної 
освітньої та/або професійної кваліфікації. Безперечно забезпечення якості 
підготовка магістрів зумовлено суспільними запитами на зростання людського 
капіталу задля прогресивного та інноваційного розвитку країни, збалансування 
підготовки кваліфікованих кадрів, створення сприятливих умов для 
самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і 
держави у кваліфікованих фахівцях, а також модернізації системи підготовка 
магістрів з урахуванням процесів європейської інтеграції.

Головним завданням подальшого розвитку національної міжнародно- 
правової доктрини є формування наукових основ розвитку стратегій участі 
України у різноманітних міжнародних організаціях, у тому числі, високо 
інтегрованого характеру, що забезпечить гідне місце Української держави у 
міжнародній спільноті. Розвиток і трансформація суспільних відносин, як в 
Україні, так і на міжнародній арені останніх десятиліть, супроводжується 
змінами у різних сферах, що зумовлює об’єктивну потребу переосмислення 
цілої низки положень, у тому числі, в освітянській та науковій сферах.

Реформа системи освіти зумовлює вносити корективи в підготовку 
фахівців у сфері права, ураховуючи процес глобалізації та зближення 
національних правових систем на основі міжнародних стандартів.

Закон України «Про освіту» вимагає дотримуватися співвідношення рівнів 
галузевих рамок кваліфікацій з відповідними рівнями Національної рамки 
кваліфікацій. Об’єднуючим чинником для рівнів як Національної, так і 
галузевих рамок кваліфікацій, без сумніву, є вимога забезпечити професійну 
компетентність студента, тобто його здатність до виконання певного виду 
діяльності, що виражається через знання, розуміння, вміння, цінності, досвід та 
інші особисті якості.

В 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу на 
конференції міністрів освіти країн Європи, яка проходила в норвезькому 
місті Бергені. Підсумкове комюніке підкреслило важливість партнерських 
зв'язків, у тому числі зацікавлених сторін -  студентів та роботодавців.

Приєднанням до Болонського процесу Україна прийняла систему, що 
головним чином ґрунтується на двох основних циклах -  додипломному та



післядипломному. Ступінь, що присвоюється після першого циклу, має бути 
затребуваним на європейському ринку праці як відповідний рівень кваліфікації.

Досягнення цих цілей залежить від якісно розробленої освітньої- 
професійної програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 
«Право» за ступенем вищої освіти магістр.

Адже в сучасних умовах державотворення відбувається реформування, як 
системи освіти, так і судової системи, поповнити яку мають професійно 
вмотивовані фахівці. Зокрема, статті 39 Закону «Про освіту» передбачено 
право роботодавців розробляти професійні стандарти (вимоги до 
компетентностей працівників, що слугують основою для формування 
професійних кваліфікацій). У теорії науки стверджується, що професійно- 
ціннісні мотиви відображають прагнення студента отримати професійну 
підготовку для участі у продуктивній сфері життєдіяльності. Для роботи у 
судовій системі вже недостатньо знати чинне законодавство. Це пояснюється 
тим, що до процесу реформування (оновлення) судової гілки влади звернена 
увага без перебільшення всього суспільства, що випливає з тих завдань і 
функцій, які покладаються на неї Конституцією України. Потреба часу 
зумовлює необхідність у розвитку високого професіоналізму працівників суду.

Розглядаючи професійну мотивацію працівників судової системи, варто 
усвідомити, що йдеться не лише про сукупність особливих природних рис, 
світогляд людини та її духовний розвиток, а про складову професіоналізму -  
здатність людини опанувати професію секретаря судового засідання, помічника 
судді, судді та бути ним фактично, усвідомлювати суспільне значення і 
вагомість своєї роботи для підвищення авторитету судової влади України та 
довіри громадян до судової гілки влади.

Освітньо-професійна програма «Право» зі спеціальності 081 Право галузі 
знань 08 Право, розроблена проектною групою Навчально-наукового 
юридичного інституту ПЗВО «Київський міжнародний університет», 
спрямована на студентоцентроване, самонавчання, електронне навчання, 
проблемно-орієнтоване навчання, навчання шляхом проведення практик і 
виконання робіт у галузі права, має чітко сформульовані цілі та очікувані 
результати, обґрунтування необхідності її запровадження, відповідає потребам і 
запитам здобувачів вищої освіти, враховує потреби стейкхолдерів. Програма 
сприяє реалізації місії і стратегії ПЗВО «Київський міжнародний університет». 
У документах відображено перспективні пріоритетні напрями реалізації 
освітньої програми з урахуванням динаміки змін ринку освітніх послуг, потреб 
абітурієнтів, ринку праці. В освітній програмі подано компоненти для 
підготовки до професійної діяльності, що розвивають ключові компетентності, 
інтелектуальні та академічні навички, відображають вимоги суспільства та 
ринку праці. Фахові компетентності мають практичний зміст і можуть бути 
використані у професійній діяльності майбутніх правників. Навчальний план 
підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Право» повністю 
відповідає завданням освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку 
висококваліфікованих фахівців у галузі права, що наділені компетентностями, 
необхідними для розуміння природи і функцій права, правових цінностей і 
принципів, процесу право творення, змісту основних правових інститутів і



галузей права, для здійснення правозастосування у різних сферах суспільних 
відносин та втілення етичних стандартів правничої професії у практичну 
діяльність.

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження практики в 
установах та організаціях, які здійснюють діяльність з правозастосування, 
зокрема, на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності, а також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті.

Кваліфікаційний профіль випускника програми відповідає потребам ринку 
праці. До розроблення програми було залучено Міністерство юстиції України, 
практикуючих суддів, нотаріусів, адвокатів. Передбачені програмою 
компетентності відповідають Національній рамці кваліфікацій.

Структура освітньо-професійної програми дає змогу здобувану освіти 
досягти передбачених програмою цілей формування у здобувачів теоретичних 
та практичних компетентностей та навичок необхідних для застосування права, 
розуміння змісту основних правових інститутів, а також меж правового 
регулювання різних суспільних відносин та здобути відповідний ступінь вищої 
освіти в межах запланованого часу. Здобувані ступеня вищої освіти другого 
(магістерського) рівня зі спеціальності 081 «Право» мають бути повноцінними 
членами громадянського суспільства, мати активну, громадянську та життєву 
позиції та діяти згідно з принципами добра та справедливості та здобути 
відповідний ступінь вищої освіти в межах запланованого часу. Програма 
поділяється на освітні компоненти (курси та/або модулі), на яких здобуваються 
відповідні компетентності та знання. Кожен окремий компонент допомагає 
досягти загальних цілей програми та запланованих результатів навчання.

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із 
самостійною роботою здобувана освіти. Структура програми передбачає 
здобувачеві отримати індивідуальний набір знань шляхом продуманої частини 
вибіркових курсів, які спрямовані на отримання спеціалізації публічне право та 
приватне право.

Освітньо-професійна програма зорієнтована на практичну освіту. 
Навчальний процес базується на застосуванні інноваційних технологій 
навчання, використанні проблемних лекцій, лекцій -  прес-конференцій, ділових 
ігор, кейс-методів, новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні 
аудиторних занять. Програма реалізується у співпраці з провідними 
українськими правознавчими науковими установами, професійними 
асоціаціями правників, державними інституціями, що здійснюють 
правозастосовну діяльність, на базі яких проводиться виробнича практика 
студентів. Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття 
компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є основою 
для прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гарантує засвоєння 
сучасних філософських ідей та концепцій права, формує навички володіння 
інструментарієм інституційно-правового й прикладного аналізу, розвиває 
гуманістичні ціннісно-світоглядні орієнтири і творче мислення професіонала у 
галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію. Методи навчання, а 
саме: відвідування лекцій, семінарів та консультацій; конспектування, участь у 
заняттях з вирішення проблем, пошук необхідних матеріалів в бібліотеках та



он-лайн; написання групових проектів; підготовка і виступ з усною 
презентацією тощо охоплюють самостійну дослідницьку діяльність здобувана 
освіти, за змістом та обсягом необхідну для досягнення заявлених цілей 
програми. Структура навчального плану дозволяє здобувачеві освіти брати 
участь у міжнародній академічній мобільності.

Перевагами підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою є 
володіння глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння 
застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові норми та 
механізми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та. 
фізичних осіб, юридичне забезпечення різноманітних сфер суспільної 
діяльності.

Критерії відбору на програму та вимоги до абітурієнтів визначаються 
закладом вищої освіти та забезпечують досягнення заявлених у програмі цілей.

ПЗВО «Київський міжнародний університет» забезпечує проведення 
періодичного оцінювання актуальності змісту освітньої програми та діяльності 
за цією програмою працівниками кафедр, інститутів (факультетів) а також 
проектною групою.

Перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін відповідають 
структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
«Право» і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних 
результатів навчання запиту Господарського суду міста Києва, як потенційного 
роботодавця.

Підсумовуючи викладене, Північний апеляційний господарський суд 
зацікавлений у випускниках вищих закладів освіти України, в тому числі ПЗВО 
«Київський міжнародний університет», які, маючи бажання потрапити до 
судової системи, підготовлені фахово до реального сприйняття всіх складнощів 
майбутньої професії. Рецензована освітньо-професійна програма має для 
цього підґрунтя та, за умови її виконання учасниками освітньої програми, 
випускники університету гідно конкуруватимуть у процесі конкурентного 
добору працівників суду.

Кравчук Геннадій Анатолійович
суддя Північного апеляційного господарського суду,

кандидат юридичних наук
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Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в галузі права на 
теперішній час є важливим завданням. Потреба у таких фахівцях відчутна 
сьогодні дуже гостро, оскільки поглиблення і прискорення процесів 
євроінтеграції України -  це реалія сьогодення. А тому юристи мають вже 
зараз готуватися до життя і роботи в єдиному європейському домі. Не за 
горами той час, коли наші юристи працюватимуть безперешкодно в 
Європі, а іноземні -  в Україні. Власне і сьогодні членство України в Раді 
Європи, розширення співробітництва з НАТО та ОБСЄ, інтеграція у 
світові економічні структури зумовлює зростання попиту на 
висококваліфікованих юристів.

Рецензована освітньо-професійна програма «Право» розроблена 
проектною групою Навчально-наукового юридичного інституту КиМУ 
після консультацій із науковцями, потенційними роботодавцями, які 
підтвердили потребу у підготовці фахівців даної спеціальності.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні 
компетентності розроблені на основі проекту галузевого стандарту вищої 
освіти з урахуванням досвіду підготовки фахівців з права. Вони 
розподілені на загальні та фахові компетентності, найбільш відповідні для 
запропонованої програми. Фахові компетентності носять практичний 
характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх 
фахівців.

Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійної 
програми «Право» повністю відповідає завданням освітньо-професійної 
програми.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального 
процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін 
відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю «Право» покликані сприяти забезпеченню



відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних 
роботодавців (стейкхолдерів).

Освітньо-професійна програма регламентує мету, цілі, очікувані 
результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, 
оцінку якості підготовки здобувана освіти за означеною спеціальністю.

При формуванні цілей і програмних результатів навчання 
враховано позиції і потреби стейкхолдерів. Програма має чітку
структуру, освітні компоненти, включені до ОПП, складають логічну 
взаємопов'язану систему та дозволяють досягнути цілей і програмних 
результатів навчання. В освітньо-професійній програмі визначено 
загальну інформацію, мету, характеристику програми та її складових, 
придатність випускників до працевлаштування, можливість подальшого 
продовження здобуття освіти, програмні компетентності, що формуються 
в результаті навчання за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 
«Право» за ступенем вищої освіти магістр.

В ОПП представлена система оцінювання знань здобувачів вищої 
освіти, форми підсумкової атестації. Правила проведення контрольних 
заходів чіткі і зрозумілі, доступні для всіх учасників освітнього процесу. 
В програмі визначені політика, стандарти і процедури дотримання 
академічної доброчесності.

Професійні компетентності мають як практичний, так і науковий 
зміст і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх 
фахівців. Тенденції розвитку ринку праці вказують, що розроблена 
освітньо-професійна програма має такі цілі, що дозволяють випускникові 
бути конкурентоспроможним на ринку праці. Навчальний план повністю 
відповідає завданням покладеним на означену освітньо-професійну 
програму.

Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття 
компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є 
основою для прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гарантує 
засвоєння сучасних концепцій права, формує навички володіння 
інструментарієм інституційно-правового й прикладного аналізу, розвиває 
гуманістичні ціннісно-світоглядні орієнтири і творче мислення 
професіонала у галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію. 
Методи навчання, а саме: відвідування лекцій, семінарів та консультацій; 
конспектування, участь у заняттях з



вирішення проблем, пошук необхідних матеріалів в бібліотеках та он-лайн; 
написання групових проектів; підготовка і виступ з усною презентацією тощо 
охоплюють самостійну дослідницьку діяльність здобувана освіти, за змістом та 
обсягом необхідну для досягнення заявлених цілей програми.

Перевагами підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою є 
володіння глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння 
застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові норми та 
механізми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб, юридичне забезпечення різноманітних сфер суспільної 
діяльності.

Критерії відбору на програму та вимоги до абітурієнтів визначаються 
закладом вищої освіти та забезпечують досягнення заявлених у програмі цілей.

ПЗВО «Київський міжнародний університет» забезпечує проведення 
періодичного оцінювання актуальності змісту освітньої програми та діяльності 
за цією програмою науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового 
юридичного інституту, а також проектною групою.

Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» і 
покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів 
навчання запиту підприємницьких товариств, як потенційних роботодавців.

Підсумовуючи викладене, компанія ВІКТОРІ А ЛЕГІС зацікавлена у 
випускниках вищих закладів освіти України, в тому числі ПЗВО «Київський 
міжнародний університет», які, маючи бажання працювати у сфері 
корпоративного права, підготовлені фахово до реального сприйняття всіх 
складнощів майбутньої професії. Рецензована освітньо-професійна програма 
має для цього підґрунтя та, за умови її виконання учасниками освітньої 
програми, випускники ПЗВО «Київський міжнародний університет» гідно 
конкуруватимуть на ринку праці юристів -  фахівців у сфері корпоративного 
права.

Директор з правових питань 
Шаповал Святослав Михайлович
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