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навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
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1. Профіль освітньо-наукової програми «Право»  
зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право 

         
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «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 – магістр права 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-наукова програма  «Право» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 
«Право» зі спеціальності 081 «Право» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Магістр 
Магістр права, обсяг освітньої програми: 120 
кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Акредитація спеціальності від 12 червня 2018 року, 
Протокол № 130 (Наказ від 20.06.2018 р. № 662) 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень 
Передумови Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем освіти за  
спеціальністю 081 «Право» здійснюється на базі 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне 
право» за результатами Єдиного фахового вступного 
випробування 

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 
Підготовка висококваліфікованих магістрів права, які мають ґрунтовні 

професійні 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». 

Загальна мета програми – це розвинути в магістрів науково-практичні 
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дослідницькі навики в предметній області за рахунок глибокого розуміння 
теоретичного та практичного змісту правової науки, вміти застосовувати 
техніко-юридичні засоби в юридичній діяльності, розуміти систему 
правотворчості, чітко класифікувати правові системи сучасності, а також 
забезпечити консультаційну підтримку у виконанні оригінальних наукових 
досліджень, що направлені на отримання нових наукових знань, підготовки та 
захисту магістерської роботи. 

Забезпечити студентам поглиблену наукову підготовку, яка надасть 
можливість володіти  належними компетентностями, достатніми для 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі права, 
розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, 
розв’язування комплексних теоретичних та практичних задач і проблем під час 
професійної діяльності у галузі права або у процесі навчання. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Опис предметної  
області  

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 програми 

Освітньо-наукова програма базується на 
загальновідомих положеннях та результатах сучасних 
наукових досліджень, має прикладний характер; 
структура програми передбачає динамічне, інтегративне 
та інтерактивне навчання. Програма пропонує 
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комплексний підхід до здійснення наукової діяльності в 
правовій сфері та реалізує це через навчання та 
практичну підготовку. Дисципліни та модулі, включені 
в програму орієнтовані на актуальні напрями, в рамках 
яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра 
здобувача. 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Професійна підготовка в галузі право, спрямована на 
підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних 
проводити професійну діяльність у сфері права; 
надавати правові послуги підприємствам, установам, 
організаціям та громадянам; здійснювати юридичний 
супровід діяльності органів державної влади, місцевого 
самоврядування тощо.  

Підготовка здійснюється у вигляді аудиторних 
занять та самостійної роботи, які допоможуть студенту в 
розумінні змісту та суті правової науки, а також 
методики пошуку, опрацювання, систематизації 
теоретичних знань і джерельних матеріалів, а також 
аналізу і трактування норм нормативно-правових актів 
відповідно до міжнародних стандартів якості 

Ключові слова: право, публічне право, приватне 
право, адміністративне право, фінансове право, 
верховенство права, кримінальне право, філософія 
права, правові цінності, правові принципи, принципи 
права, основоположні права та свободи людини, 
правнича діяльність. 

Обґрунтування 
програми 

У сучасних умовах трансформації освітніх парадигм 
підготовка магістрів з права 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 підготовки 
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 
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у кваліфікованих фахівцях, а також модернізації 
системи підготовки магістрів з урахуванням процесів 
європейської інтеграції. 

Спостереження й аналіз потреб ринку праці, 
спілкування з дійсними та потенційними 
роботодавцями, випускниками із заявленої 
спеціальності засвідчили  необхідність здійснення 
підготовки магістрів зі спеціальності «Право» в 
освітньому процесі  Навчально-науковому юридичному 
інституті Київського міжнародного університету. 

Низка об’єктивних і суб’єктивних чинників 
зумовлюють таку потребу, а також роботодавці 
об'єктивно мають все менше можливостей для 
вдосконалення  професійної готовності працівника на 
робочому місці: потрібні професійні кадри, спроможні 
виконувати серйозні завдання відразу після зарахування 
на посаду. Зростання на ринку праці попиту на фахових 
юристів засвідчує нагальність особливої ретельності у 
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Для 
того, щоб відповідати вимогам часу, такі юристи мають 
готуватися за спеціальною програмою, в якій, окрім 
теоретичних знань, передбачається розширена наукова 
та практична складова, а також безпосередня взаємодія 
студентів із практиками. Підготовка на рівні магістра 
передбачає здобуття особою загальнокультурної та 
професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і 
знань, а також певного досвіду їх практичного 
застосування з метою виконання типових завдань, що 
передбачені для первинних посад у відповідній галузі 
професійної діяльності. 

Особливості 
програми 

Освітньо-наукова програма (120 кредитів) 
передбачає такі цикли підготовки, що забезпечують 
освітній ступінь магістра: цикл загальної підготовки; 
цикл професійної та практичної підготовки; цикл 
вибіркових дисциплін. 

В межах освітньо-наукової програми вивчаються і 
досліджуються актуальні проблеми права. Вивчення 
актуальних проблем права та його джерел ґрунтується 
на правових цінностях та принципах, в основі яких 
покладені права людини та основоположні свободи. 

Можливість отримати практичні навички юридичної 
професії студенти мають під час проходження практики. 
Занурення у конкретну професійну реальність стає 
неоцінним досвідом на шляху здобуття вищої 
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юридичної освіти. 
Для успішної роботи з обраної спеціалізації 

сучасний фахівець поряд із глибокими теоретичними 
знаннями набуває необхідних умінь і навичок для 
ефективного їх застосування на практиці. Досягається це 
шляхом практичної підготовки студентів у процесі 
навчання. 

Практична орієнтованість навчання виявляється у 
самій спрямованості дисциплін: структура навчального 
процесу передбачає акценти на вирішення конкретних 
практичних ситуацій – набутті здібностей правового 
вирішення життєвих конфліктів й опануванні правовими 
процедурами. Отже, практична підготовка поряд з 
навчальними заняттями і самостійною роботою є однією 
із важливих форм організації навчального процесу, від 
якості якої залежить конкурентоздатність випускників 
на ринку праці. 

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 
здійснення інновацій та характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов та вимог та 
може виконувати професійну роботу за Класифікатором 
професій ДК 003:2010, які потребують наявності вищої 
освіти зі спеціальності 081 «Право»: 
1110. Законодавці 
2310.2 Викладач закладу вищої освіти 
2419.3. Спеціаліст-юрисконсульт  
2421.1. Молодший науковий співробітник 
(правознавство)  
2421.1. Науковий співробітник (правознавство)  
2421.1. Науковий співробітник-консультант 
(правознавство)  
2421.2. Адвокат  
2421.2. Консультант науковий (правознавство)  
2421.2. Прокурор  
2421.2. Старший помічник Генерального прокурора 
України з особливих доручень  
2421.2. Юрист  
2422. Суддя 
2423. Слідчий (органи внутрішніх справ)  
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2424. Інспектор (пенітенціарна система)  
2429. Нотаріус 
2429. Нотаріус державний  
2429. Приватний виконавець 
2429. Приватний детектив 
2429. Радник 
2429. Слідчий 
2429. Судовий експерт  
2429. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту  
2429. Юрисконсульт 

Подальше 
навчання 

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 

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, 
практика, консультації із викладачами, самостійна 
робота на основі підручників та конспектів, підготовка 
наукових тез, індивідуальних науково-дослідницьких 
завдань. Студентсько-центроване навчання, 
самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, 
навчання через юридичну практику 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, усні презентації, тези, 
індивідуальні науково-дослідницькі завдання, поточний 
контроль, атестація у формі публічного захисту 
магістерської роботи; комплексного кваліфікаційного 
екзамену 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 2 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК 3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 
ЗК 4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК 5 Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній 

сфері як усно, так і письмово. 
ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 7 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК 8 Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
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галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК 10 Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 
СК 1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у 
ситуаціях правової невизначеності. 

СК 2 Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 
системи Європейського Союзу на правову систему 
України. 

СК 3 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. 

СК 4 Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 
міжнародних правових систем з правовою системою 
України. 

СК 5 Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 
принципи у правотворчості та в процесі застосовування 
інститутів публічного і приватного права, а також 
кримінальної юстиції. 

СК 6 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 
давати розгорнуту юридичну аргументацію. 

СК 7 Здатність застосовувати знання та розуміння основних 
засад (принципів) та процедур судочинства в Україні. 

СК 8 Здатність застосовувати медіацію та інші правові 
інструменти альтернативного позасудового розгляду та 
вирішення правових спорів. 

СК 9 Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в 
оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності. 

СК 10 Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 
системного, логічного та функціонального тлумачення 
норм права, а також розуміння особливостей практики їх 
застосування. 

СК 11 Здатність критично оцінювати ефективність 
представництва і захисту прав, свобод та інтересів 
клієнтів. 

СК 12 Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 
правничої діяльності, стандарти професійної незалежності 
та відповідальності правника. 

СК 13 Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 
інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних 
рішень з належною аргументацією. 
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СК 14 Здатність самостійно готувати проекти нормативно-
правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість 
їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на 
відповідні суспільні відносини. 

СК 15 Здатність самостійно готувати проекти актів 
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх 
законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 
СК 16 Здатність застосовувати сучасні методології науково-

правових досліджень та застосовувати спеціальні методи 
досліджень у певних галузях юридичної науки. 

СК 17 Здатність аналізувати та інтерпретувати результати 
наукових досліджень, враховуючи використання 
міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів. 

СК 18 Здатність використовувати наукові теорії та концепції, а 
також набуті практичні знання при проведенні наукових 
досліджень. 

СК 19 Здатність брати продуктивну участь у науковому 
співробітництві як на національному, так і міжнародному 
рівнях. 

7 – Програмні результати 
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, інтегрований аналіз та узагальнення 
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. 
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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 юстиції. 

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 процесуальних функцій 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. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 
ПРН 18 Визначати актуальну практичну чи наукову проблему, 

планувати і виконувати дослідження на її вирішення, 
обирати релевантні методологію та джерела. 

ПРН 19 Брати продуктивну участь у виконанні теоретичних та 
прикладних досліджень у галузі права. 

ПРН 20 Розробляти і викладати спеціальні дисципліни у закладах 
освіти, застосовувати сучасні освітні технології та 
методики. 
 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове Відповідність ліцензійним вимогам: 
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забезпечення - наявність у ПЗВО «Київський міжнародний 
університет» Навчально-наукового юридичного 
інституту і кафедр публічноправових дисциплін;  
теоретичних та приватноправових дисциплін, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти; 
робочої групи (проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю, у 
складі трьох осіб, що мають науковий ступінь та вчене 
звання, з них один доктор наук та/або професор;  

- наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми) наукового ступеня, а також стажу 
науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 
10 років; 

- наявність групи забезпечення освітньої діяльності, 
кількість членів якої складається з науково-педагогічних 
або наукових працівників, які працюють у закладі освіти 
за основним місцем роботи та мають кваліфікацію 
відповідно до спеціальності і які не входять (входили) до 
жодної групи забезпечення такого або іншого закладу 
вищої освіти в поточному семестрі; 

- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене 
звання не менше 60%;  

- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук 
та/або вчене звання професора не менше 20%. 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які 
здійснюють освітній процес, мають стаж науково-
педагогічної діяльності понад два роки та рівень 
наукової та професійної активності, який засвідчується 
виконанням не менше чотирьох видів та результатів 
(підпункти 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов). 
Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та наказів про 
прийняття їх на роботу. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Освітній процес проходить в обладнаних за останніми 
технологіями, світлих приміщеннях, побудованих за 
євростандартами, оснащених відеопроекторами, 
плазмовими телевізорами. 
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях не 
менше 30% аудиторій.  
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для виконання освітньо-

12 
 



професійної програми. 
Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 
харчування, актового залу, спортивного залу, 
спортивного майданчику, медичного пункту. 
Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 
потребують, гуртожитком. 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
спеціалізованими кабінетами, комп’ютерними 
лабораторіями, зокрема, судова аудиторія, 
криміналістичний полігон, лінгафонний кабінет, центр 
міжнародного права, лабораторія експериментальної 
психології та педагогіки, спеціалізовані аудиторії: 
конституційного права, теорії та історії держави і права, 
кримінального права та процесу, адміністративного 
права та процесу, римського цивільного права,    
необхідні для виконання навчальних планів. 

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 закладу освіти.  
Освітня діяльність здійснюється за навчальним планом 
та пояснювальної записки до нього. Кожна навчальна 
дисципліна навчального плану забезпечена робочою 
програмою, комплексом навчально-методичного 
забезпечення. Для проведення практичної підготовки 
студентів розроблені програми  практичної підготовки 
та робочі програми практик. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану складає 100%. Для 
проведення підсумкової атестації здобувачів вищої 
освіти наявні методичні матеріали для проведення 
підсумкової атестації. 
Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними 
книгами (підручниками, навчальними посібниками 
тощо) та електронними ресурсами. Наявність 
вітчизняних та закордонних фахових періодичних 
видань відповідного або спорідненого профілю у 
бібліотеці закладу освіти, в тому числі в електронному 
вигляді складає не менше 5 найменувань. Забезпечено 
доступ до баз даних періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або спорідненого 
профілю. 
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Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність. 
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу 
освіти англійською мовою, на якому розміщена основна 
інформація про діяльність, правила прийому іноземців 
та осіб без громадянства, умови навчання та проживання 
іноземців та осіб без громадянства, контактна 
інформація. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність 
в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на 
території України, приймати участь в різноманітних 
навчальних або навчально-дослідницьких програмах. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність 
в іншому закладі вищої освіти за межами України;  
можливість перезарахування отриманих кредитів на 
основі Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту освітніх 
програм. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

 

 
2. Перелік компонентів освітньо-наукової програми  

та їх логічна послідовність 
 
2.1. Перелік компонент освітньо-наукової програми 
 

 
Код н/д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота)  

К-ть 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 
 

І. Цикл загальної підготовки (ЗП) 
ЗП. 1 Організація та проведення наукових 

досліджень 3 Залік 

ЗП. 2 Теорія і практика вищої школи 3 Іспит 
ЗП. 3 Управління науковими проектами 3 Іспит 
ЗП. 4 Проблеми методології правового пізнання 3 Залік 
ЗП. 5 Філософія права 3 Іспит 
ЗП. 6 Іноземна мова для юристів 5 Іспит 

Усього 20  
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ІІ. Цикл професійної та практичної підготовки (ПП) 
ПП. 1 Верховенство права 3 Залік 
ПП. 2 Інформаційно-аналітичне забезпечення 

законотворчої та правозастосовної діяльності 
3 Залік 

ПП. 3 Юридична психологія 3 Залік 
ПП. 4 Актуальні проблеми теорії держави і права 3,5 Іспит 
ПП. 5 Приватне право: проблеми, тлумачення, 

застосування 3,5 Іспит 

ПП. 6 Публічне право: проблеми, тлумачення, 
застосування 3 Іспит 

ПП. 7 Кримінальне право та діяльність органів 
юстиції 3 Іспит 

ПП. 8 Актуальні проблеми міжнародного права 3 Іспит 
ПП. 9 Інституційне право Європейського Союзу 4 Залік 
ПП. 10 Конституційні та міжнародні правові засади 

захисту прав людини  4 Залік 

ПП. 11 Адвокатська діяльність: міжнародний та 
національний аспекти 4 Іспит 

ПП. 12 Альтернативні способи вирішення спорів 3,5 Іспит 
ПП. 13 Методологічні проблеми підготовки 

магістерського дослідження 4 Залік 

ПП. 14 Науково-дослідна практика 10 Захист 
ПП. 15 Наукова (асистентська) практика 4 Захист 
ПП. 16 Виконання магістерської роботи 12 Захист 

Усього 70  
 

ІІ. Цикл вибіркових дисциплін (ВД) 
Блок 1.    

ВД. 1 Право інтелектуальної власності 5 Залік 
ВД. 2 Фінансово-правові інститути зарубіжних країн 5 Залік 
ВД. 3 Правові засади адміністративної діяльності 5 Залік 
ВД. 4 Юридична компаративістика 5 Іспит 
ВД. 5 Актуальні питання правового забезпечення 

безпеки суспільства та особистої безпеки 
громадян 

5 
Іспит 

ВД. 6 Взаємно-правова допомога держав 5 Залік 
Усього 30  

 Атестація   
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ 

120 

*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих 
навчальних планах. 
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми представлена в 
Додатку 1. Програма має внутрішню цілісність і гарантує уникнення дублювання 
навчальних дисциплін та їх елементів.  

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. 

Додатково для освітньо-наукової програми: у формі публічного захисту 
магістерської роботи. Магістерська робота має передбачати розв’язання задач 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері правотворчості та 
правозастосування або інших питань у галузі права.  

Магістерська робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації 
та фальсифікації. Магістерська робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 
закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Оприлюднення магістерської робіт, що містять інформацію з обмеженим 
доступом, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

 
4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

           Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 
передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  
 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  
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5. Перспективні напрями розвитку освітньо-наукової програми 
 

Формування правової держави потребує розвитку юридичної освіти. І це 
не випадково, оскільки в сучасних умовах підвищується роль освіти в 
соціальному розвитку, що потребує пошуку нових систем освіти, більш 
демократичних, диверсифікованих, результативних з позицій інтересів 
суспільства. 

Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення загальних та 
спеціальних (фахових) компетентностей та формування практичних умінь і 
навичок у процесі практичної підготовки за спеціальністю 081 «Право.  

Майбутні фахівці зможуть застосовувати професійно-профільні знання й 
практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесі захисту прав 
учасників публічних та приватних правовідносин; набудуть відповідні знання і 
вміння для розв’язання практичних та теоретичних задач юриспруденції; 
володітимуть методологічними прийомами наукових досліджень у правовій 
сфері; умітимуть застосовувати прикладні методики у процесі дослідження стану 
та перспектив розвитку права; набудуть навичок письмової та усної презентації 
результатів власної роботи щодо концептуальних засад реформування правових 
інститутів; навички роботи в команді над вирішенням практичних завдань, 
пов’язаних із реальними випадками з правового регулювання в галузі виконавчої 
влади, державного управління, підприємницької діяльності; здатність вирішення 
розумових задач із планування та організації процесуального права,  формування 
тактики та стратегії процесу, збирання та оцінки доказів, тощо.  

Практичні навички з предметної галузі: професійне опрацювання, 
дослідження та тлумачення нормативно-правових актів, правових звичаїв, 
нормативних договорів та інших джерел права; навички вільного володіння 
юридичною термінологією та юридичною технікою; навички розробки 
нормативно-правових актів; навички кваліфіковано застосовувати нормативно-
правові акти, та застосовувати норми права в галузі виконавчої влади. 

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження науково-дослідної 
практики в судових, податкових та інших правоохоронних органах, юридичних 
відділах підприємств, установ, організацій різних форм власності, в юридичних 
консультаціях, адвокатських об’єднаннях, нотаріальних конторах, в органах 
державної влади та місцевого самоврядування. 

У сфері юридичної практики та професійної діяльності магістра права 
виділяється правотворча, правозастосовна та контрольна діяльність. 

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною можливої 
професійної діяльності магістра права є діяльність на посадах: юрисконсульта, 
помічника голови суду, консультанта нотаріальної контори, інспектора відділу 
реєстрації актів цивільного стану, інспектора відділу соціального захисту 
населення, інспектора відділу працевлаштування, інспектора відділу кадрів, 
юрисконсульта, інспектора митної, податкової служби чи системи МВС тощо. 

Отже, практика проводитися в управліннях юстиції, судах, прокуратурах, 
нотаріальних конторах, органах РАЦСу, внутрішніх справ, державної податкової 
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та митної служб, апараті органів державної влади та місцевого самоврядування, 
юридичній і кадровій службах підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності і видів господарювання, відділах соціального захисту населення тощо. 

Удосконалення освітньо-наукової програми «Право» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 081 Право  галузі знань 08 
Право здійснюється шляхом введення нових спеціальних курсів за вибором 
студента відповідно до компетентностей, яких потребує сучасний фахівець у 
галузі право. З урахуванням пропозицій роботодавців та стейкхолдерів, на 
перспективу, планується запровадити у навчальний процес окремі спецкурси 
«Аналітична юриспруденція», «Гносеологія права», «Теорія і практика сучасного 
наукового забезпечення адміністративного провадження», «Правове регулювання 
фінансового контролю», «Конкурентне право», з метою забезпечення освітнього 
процесу новими ідеями, інноваційними технологіями, сучасними інтерактивними 
засобами пізнання, що стають надійною основою фахової підготовки 
висококваліфікованих юристів.  

Перспективою опанування програми є поглиблене вивчення іноземної мови, 
що буде відповідати найвищим критеріям державного службовця та політичного 
діяча в Україні. Також однією із перспектив складової програми є проходження 
практики в системі громадських і політичних організацій.  

Освітньо-наукова програма передбачає можливість подальшого навчання за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, який відповідає восьмому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 
особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх 
для продукування нових ідей, вирішення комплексних проблем у галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного 
наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення 

Випускники освітньо-наукової програми «Право» це професіонали у 
правовій сфері. Специфіка підготовки магістрів полягає у розвитку вміння 
систематизувати та узагальнювати інформацію, здатності приймати рішення, 
брати на себе відповідальність, проводити аналіз, здійснювати комунікативні 
функції. 

Випускники програми будуть здатні виконувати професійну роботу згідно з 
Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», 
зокрема мають можливість працювати за спеціальністю в органах виконавчої та 
судової влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях, на 
підприємствах та в організаціях усіх форм власності на таких посадах: 
юрисконсульт, спеціаліст державної служби, помічник судді, суддя, помічник 
слідчого, слідчий, спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану, помічник 
адвоката, адвокат, помічник нотаріуса, нотаріус, помічник прокурора, заступник 
прокурора, прокурор, викладач правознавчих дисциплін тощо. 

Після закінчення програми навчання випускники будуть давати правовий 
висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю; демонструвати 
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знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, 
цінностей та принципів функціонування національної правової системи; 
пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур 
національного права; демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту 
основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права; 
застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 
юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; самостійно 
готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 
висновку зробленого у різних правових ситуаціях; надавати консультації щодо 
можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 
ситуаціях.

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених ОП «Право» компетентностей 
дескрипторам Національної рамки кваліфікацій
Таблиця 2. Матриця відповідності визначених ОП «Право» результатів навчання 
та компетентностей.

Таблиця 1. Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім 
компонентам освітньо-наукової програми
Таблиця 2. Матриця відповідності програмних результатів навчання освітнім 
компонентам освітньо-наукової програми

Гарант освітньо-наукової прогр 
д.ю.н., доцент

Додаток 2
Матриця відповідностей визначених ОП «Право» 

компетентностей / результатів навчання дескрипторам 
Національної рамки кваліфікацій

Додаток З

19



СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА  
Освітньо-наукової програма «Право» 

підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право»  галуза знань 08 «Право»  
 

1-й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр 

Теорія і практика 
вищої школи 

Філософія права 

Організація та проведення 
наукових досліджень 

 

Проблеми методології 
правового пізнання 

Актуальні проблеми 
міжнародного права 

 
 

Приватне право: проблеми, 
тлумачення, застосування 

 

Актуальні проблеми 
теорії держави і права 

 
 

Конституційні та 
міжнародні правові засади 

захисту прав людини 

Методологічні проблеми 
підготовки магістерського 

дослідження 

Верховенство права 

Кримінальне право та 
діяльність органів юстиції  

 

Взаємно-правова допомога 
держав 

 

Правові засади 
адміністративної діяльності 

 

Інституційне право 
Європейського Союзу 

 
 

Наукова (асистентська) 
практика 

Юридична психологія 
 
 

Актуальні питання правового 
забезпечення безпеки суспільства 

та особистої безпеки громадян 
 

Фінансово-правові інститути 
зарубіжних країн 

Виконання магістерської 
роботи 

Право інтелектуальної 
власності злочинів 

Науково-дослідна практика 

Цикл загальної підготовки 
 

Цикл професійної та практичної підготовки 
 

Цикл вибіркових дисциплін Практична підготовка 

Управління 
науковими проектами 

Іноземна мова для 
юристів 

Інформаційно-аналітичне 
забезпечення законотворчої та 

правозастосовної діяльності 

Публічне право: проблеми, 
тлумачення, застосування 

 

Адвокатська діяльність: 
міжнародний та національний 

аспекти 

Альтернативні способи 
вирішення спорів 

 
 

Юридична компаративістика 
 



Додаток 2 
Матриця відповідностей визначених ОП «Право»  

компетентностей / результатів навчання дескрипторам Національної рамки кваліфікацій 
 

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених ОП «Право» компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій 
 

Класифікація 
компетентостей  

(результатів 
навчання) за 

НРК 
  

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність  та автономія 

Зн1 Спеціалізовані концептуальні 
знання, що включають сучасні наукові 
здобутки у сфері професійної 
діяльності або галузі знань і є основою 
для оригінального мислення та 
проведення досліджень 
Зн2 Критичне осмислення проблем у 
галузі та на межі галузей знань 

Ум1 Спеціалізовані 
уміння/навички розв’язання 
проблем, необхідні для проведення 
досліджень та/або провадження 
інноваційної діяльності з метою 
розвитку нових знань та процедур 
Ум2 Здатність інтегрувати знання 
та розв’язувати складні задачі у 
широких або 
мультидисциплінарних контекстах 
Ум3 Здатність розв’язувати 
проблеми у нових або незнайомих 
середовищах за наявності неповної 
або обмеженої інформації з 
урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності 

К1 Зрозуміле і недвозначне 
донесення власних знань, 
висновків та аргументації до 
фахівців і нефахівців, зокрема, до 
осіб, які навчаються 
К2 Використання іноземних мов у 
професійній діяльності 

АВ1 Управління робочими або 
навчальними процесами, які є складними, 
непередбачуваними та потребують нових 
стратегічних підходів 
АВ2 Відповідальність за внесок до 
професійних знань і практики та/або 
оцінювання результатів діяльності команд 
та колективів 
АВ3 Здатність продовжувати навчання з 
високим ступенем автономії 

Загальні компетентності  
ЗК1  Зн2  К1 АВ2 
ЗК2  Зн1 Ум2  АВ2 
ЗК3  Зн2 Ум1 К1 АВ2 
ЗК4  Зн1   АВ3 
ЗК5   Ум3 К2 АВ1 
ЗК6   Ум1 К1 АВ3 
 ЗК7  Зн1 Ум1  АВ1 
ЗК8   Ум2  АВ1 
ЗК9  Зн2 Ум2 К1 АВ2 
ЗК10  Зн2  К1 АВ2 
  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності   

СК1  Зн2 Ум2 К1 АВ2 
СК2  Зн2    
СК3  Зн1 Ум2  АВ3 



СК4  Зн2  К1 АВ3 
СК5  Зн1 Ум2 К1  
СК6  Зн1   АВ3 
СК7  Зн1 Ум2 К1 АВ1 
СК8   Ум2 К1 АВ1 
СК9  Зн2 Ум2 К1 АВ2 
СК10  Зн1 Ум2 К1 АВ2 
СК11  Зн2  К1 АВ3 
СК12   Ум3 К1 АВ2 
СК13  Зн1 Ум3 К1 АВ2 
СК14 Зн1 Ум3 К1 АВ2 
СК15 Зн2 Ум2 К1 АВ2 
  Додатково для освітньо-наукової програми    

СК16 Зн1 Ум1 К1  
СК17 Зн2 Ум2 К1 АВ2 
СК18 Зн1 Ум1  АВ2 
СК19 Зн1 Ум3 К1 АВ1 
 
 
  



 
Таблиця 2. Матриця відповідності визначених ОП «Право» результатів навчання та компетентностей НРК 

 
Програмні результати 

навчання 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

 
ко

м
пе

те
нт

ні
ст

ь 

Компетентності 
Загальні  компетентності Спеціальні (фахові, предметні)  компетентності 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

ЗК
10

 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

5 

С
К

6 

С
К

7 

С
К

8 

С
К

9 

С
К

10
 

С
К

11
 

С
К

12
 

С
К

13
 

С
К

14
 

С
К

15
 

С
К

16
 

С
К

17
 

С
К

18
 

С
К

19
 

1. Оцінювати природу та 
характер суспільних процесів 
і явищ, і виявляти розуміння 
меж та механізмів їх 
правового регулювання 

Зд
ат

ні
ст

ь 
ро

зв
’я

зу
ва

ти
 за

да
чі

 д
ос

лі
дн

иц
ьк

ог
о 

та
/а

бо
 ін

но
ва

ці
йн

ог
о 

ха
ра

кт
ер

у 
у 

сф
ер

і п
ра

ва
. 

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

2. Співвідносити сучасну 
систему цивілізаційних 
цінностей з правовими 
цінностями, принципами та 
професійними етичними 
стандартами 

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

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. 

  + +           + +         +  + + + 

4. Здійснювати презентацію 
свого дослідження з правової 
теми, застосовуючи 
першоджерела та прийоми 
правової інтерпретації 
складних комплексних 
проблем, що постають з цього 
дослідження, аргументувати 
висновки 

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

5. Вільно спілкуватися 
правничою іноземною мовою 
(однією з офіційних мов Ради 
Європи) усно і письмово 

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

6. Обґрунтовано 
формулювати свою правову 
позицію, вміти опонувати, 
оцінювати докази та наводити 
переконливі аргументи. 

 +      +   +    + +   + +     +     



7. Дискутувати зі складних 
правових проблем, 
пропонувати і обґрунтовувати 
варіанти їх розв’язання 

+    +    +  +    +   +     +       

8. Оцінювати достовірність 
інформації та надійність 
джерел ефективно 
опрацьовувати та 
використовувати інформацію 
для проведення наукових 
досліджень та практичної 
діяльності 

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

9. Генерувати нові ідеї та 
використовувати сучасні 
технології у наданні 
правничих послуг 

 +  + + + +           +   + + +       

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 

    +    + + + + + +  +      +     +  + 

11. Використовувати передові 
знання і методики у процесі 
правотворення та 
правозастосування інститутів 
публічного та приватного 
права і кримінальної юстиції 

+ +           +  +   + + +     + +    

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 

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

13. Аналізувати та оцінювати 
практику застосування 
окремих правових інститутів 

+ +      +     +  +   +  + +   + +   +  
14. Обґрунтовувати правову 
позицію на різних стадіях 
правозастосування 

+ +    +  + +  +  +  +  + + + +  + +  +   +  
15. Мати практичні навички 
розв’язання проблем, 
пов’язаних з реалізацією 
процесуальні функції 
суб’єктів правозастосуванн 

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

16. Брати продуктивну участь 
у розробці проектів 
нормативно-правових актів, 
обґрунтовувати суспільну 
обумовленість їх прийняття, 
прогнозувати результати їх 
впливу на відповідні 
суспільні відносини 

+    +  +  +  + + + + +         + +     



17. Інтегрувати необхідні 
знання та розв’язувати 
складні задачі 
правозастосування у різних 
сферах професійної 
діяльності. 

+  +   +    +  +  +    +        +    

Додатково для освітньо-наукової програми: 
18. Визначати актуальну 
практичну чи наукову 
проблему, планувати і 
виконувати дослідження на її 
вирішення, обирати 
релевантні методології та 
джерела 

 

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

19. Брати продуктивну участь 
у виконанні теоретичних та 
прикладних досліджень у 
галузі права. 

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

20. Розробляти і викладати 
спеціальні дисципліни у 
закладах освіти, 
застосовувати сучасні освітні 
технології та методики. 

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

 



 
Додаток 3 

 
Таблиця 1.  Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам освітньо-наукової програми 

 
 

Шифр 
програмних 
результатів 
навчання 

Шифр дисциплін за навчальним планом 
ЗП
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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       +    + + +       +         
СК 16 +                  +   +       
СК 17 +   +               +   +       
СК 18 + + +                + + + +       
СК 19 + + +   +             + + + +       

 
  



 
 

Таблиця 2.  Матриця відповідності програмних результатів навчання освітнім компонентам освітньо-наукової програми 
 

Шифр 
програмних 
результатів 
навчання 

Шифр дисциплін за навчальним планом 
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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  + +                  +        

 

















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»

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 «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 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 університет», 
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, 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 правотворення, 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 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 
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. 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 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, адвокатське об’єднання «Ангелін 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 у сфері 
корпоративного права.






	ADPFFB4.tmp
	Функції та повноваження співпраці роботодавців та освітян:
	1. Співпраця з роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій.
	2. Підтримання ділових стосунків з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.
	3. Забезпечення зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і ЗВО для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.
	4. Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці.
	5. Накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників та надання інформації про вакантні місця роботи.
	6. Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах.
	7. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.
	Навчально-науковий юридичний інститут разом з роботодавцями бере участь у науково-технічних конференціях, міжнародних олімпіадах, семінарах тощо, які сприяють працевлаштуванню студентів та випускників; постійно організовують зустрічі потенційних робот...
	Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» залучає провідних стейкхолдерів на стадії визначення мети програми та результатів навчання, а також задля подальшого вдосконалення змістовно-технологічного наповнення програми.


