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Передмова 

 

1 .  ВНЕСЕНО  

Кафедрами загальноправових, цивільно-правових, кримінально-правових 

та соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, що здійснюють підготовку фахівців ступеня 

магістра зі спеціальності 081 «Право». 
 

 

2 .  ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом ректора від «___» ____________ 2016 р. №___, як тимчасовий 

документ до введення стандартів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 

 

3 .  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ :  

 магістранти слухають курси українською та англійською мовами (у 

останньому випадку - із залученням фахівців провідних європейських та інших 

зарубіжних вищих навчальних закладів);  

 отримують актуальні знання теоретичних досягнень науковців 

провідних галузей права;  

 набувають досвіду самостійної дослідницької діяльності;  

 мають можливість стажування за кордоном;  

 проходять педагогічну та юридичну клінічну практику на базі 

університету з метою набуття навичок викладання у вищій школі та опанування 

відповідними методиками та практичним досвідом; 

 визначення результатів навчання (змісту навчання) через декомпозицію 

та конкретизацію компетентностей і формування системи умінь й відповідних 

знань у програмах усіх видів навчальної діяльності здобувача – документах 

безпосередньої реалізації вищої освіти; 

 реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти 

шляхом створення однозначного зв'язку запланованих компетентностей 

(зовнішніх цілей вищої освіти) і результатів навчання за програмами дисциплін, 

практик та індивідуальних завдань (реалізація цілей) є вирішальним чинником 

якості вищої освіти ДДУВС та створення реальної системи внутрішнього її 

забезпечення. 

 Принципом і особливістю підготовки магістрів права є поєднання 

глибокої теоретичної та спеціальної навчальної підготовки з формуванням 

навичок науково-дослідної, педагогічної та практичної юридичної роботи. 

 

4 .  РОЗРОБНИКИ :  

 завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних 

наук, професор Наливайко Л.Р.; 

 професор кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних 

наук, доцент Добробог Л.М.; 

 завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат 

юридичних наук, доцент Орел Ю.В.; 
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 доцент кафедри  загальноправових дисциплін, кандидат юридичних 

наук, доцент Степаненко К.В.; 

 заступник директора ННІ післядипломної освіти та заочного навчання, 

доктор юридичних наук, доцент Юнін О.С.; 

 доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних 

наук, доцент Нестерцова-Собакарь О.В.; 

 професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних 

наук, доцент Золотухіна Л.О.; 

 завідувач кафедри кримінального права та кримінології, доктор 

юридичних наук, доцент Пиріг І.В.; 

 доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат 

юридичних наук, доцент Лускатов О.В.; 

 доцент кафедри загальноправових дисциплін, кандидат юридичних 

наук, доцент Грицай І.О.; 

 доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних 

наук, доцент Круглова О.О.; 

 завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор 

філософських наук Марченко О.В.; 

 доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат 

юридичних наук, доцент Сербін М.М.; 

 доцент кафедри мовної підготовки, кандидат філологічних наук, доцент 

Крашеніннікова Т.В. 
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ВСТУП 

 

Наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», вищим начальним закладам 

запропоновано розробити та запровадити з 1-го вересня 2016 року освітні 

програми та навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу 

освіту». 

Для створення тимчасової освітньої програми за відсутності методології і 

методичних рекомендацій використовувались такі положення Закону України 

«Про вищу освіту»:  

1) п. 1.17 ст. 1 – освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-

наукова) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає: 

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою; 

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; 

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

– очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти; 

2) п. 3 ст. 10 – стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 

програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей); 

– форми атестації здобувачів вищої освіти; 

– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

3) п.1 ст. 5 – перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття особою 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю;  

4) п. 1.13 ст. 1 – компетентність визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

5) п. 1.19 ст. 1 – результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 

освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 

«Про вищу освіту») така структура освітньої програми: 
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– виявлення видів і змісту професійної діяльності бакалавра за обраною 

спеціальністю (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних 

стандартів або еквівалентної нормативної бази; 

– регламентація системи компетентностей магістра (змісту вищої освіти) 

як здатностей для успішного виконання професійних обов’язків за обраною 

спеціальністю з урахуванням вимог професійних стандартів або еквівалентної 

нормативної бази та вимог Національної рамки кваліфікацій до рівня освіти; 

– розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами 

навчальної діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні 

завдання); 

– визначення результатів навчання (змісту навчання) через декомпозицію 

та конкретизацію компетентностей і формування системи умінь й відповідних 

знань у програмах усіх видів навчальної діяльності здобувача – документах 

безпосередньої реалізації вищої освіти. 

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для 

абітурієнтів, здобувачів, науково-педагогічних працівників, роботодавців. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1 Мета освітньої програми 

Освітня програма спрямована на поглиблену професійну підготовку ЗВО 

в галузі правового забезпечення діяльності юридичних осіб (підприємств, 

установ, організацій), особливостях їх організаційно-правових форм, правових 

моделях реалізації соціальних відносин в державно-правовій, цивільно-

правовій та кримінально-правовій сферах, специфіки правового забезпечення 

юридичних осіб з публічно-правовими утвореннями та приватними особами.  

Програма забезпечує отримання ЗВО поглиблених знань у галузі права, 

знайомство з сучасними науковими досягненнями цієї галузі з метою 

напрацювання навиків експертно-аналітичного мислення, вирішення колізійних 

правових проблем, отримання просвітницьких, дослідницьких й проектних 

компетенцій, що найбільш затребувані на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства та української державності.  

 В результаті успішного засвоєння модулів освітньої програми ЗВО 

матимуть змогу критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні 

постулати та інноваційні методи, здатні будуть до постійного навчання і 

самовдосконалення, зможуть викладати повний цикл правових дисциплін у 

вищій школі на високому методичному та професійному рівні, спираючись на 

найсучасніші техніки та методики організації освітнього процесу. Отримані 

здобувачами компетенції дадуть змогу їм вести самостійні наукові дослідження 

з правової тематики, здійснювати діяльність в складі експертних та проектних 

груп, професійно здійснювати консалтинг в галузі права, організовувати 

правову службу в організаціях, установах та на підприємствах різних форм 

власності.  

Спрямованість освітньої програми – прикладна (підготовка фахівців для 

роботи в державно-правовій, цивільно-правовій та кримінально-правовій 
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сферах), а також дослідницька (підготовка кадрів, здатних до наукової та 

викладацької діяльності в галузі юриспруденції).  

 

1.2 Призначення освітньої програми 

Освітня програма використовується під час: 

– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за 

спеціальністю та спеціалізацією; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів з відповідного фаху. 

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

– обсяг та термін навчання магістрів; 

– загальні компетенції; 

– професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізаціями; 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностями освітньої програми; 

– вимоги до структури навчальних дисциплін.  

Освітня програма використовується для:  

– складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

– формування індивідуальних планів здобувачів вищої освіти; 

– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– акредитації освітньої програми; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації магістрів спеціальності 081 «Право». 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДДУВС; 

– науково-педагогічні працівники ДДУВС, які здійснюють підготовку 

магістрів спеціальності 081 «Право»; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 081 «Право»; 

– приймальна комісія. 

Освітня програма поширюється на кафедри загальноправових, цивільно-

правових, кримінально-правових дисциплін, що здійснюють підготовку 

фахівців ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право».  

 

1.3 Нормативні посилання 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

1) Про вищу освіту : Закон України від 07 липня 2014 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 37-38. — Ст. 2004. 

2) Національна рамка кваліфікацій, затверджена Постановою Кабінету 
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Міністрів України від 23 листопада 2011 року // Офіційний вісник України. — 

2011. — № 101. — Стор. 15. — Ст. 3700. 

3) Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695 

4) Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG). — К.: ТОВ «ЦС», 2015. — 32 c. 

5) Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266 : Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.imzo.gov.ua/2015/11/06 

6) Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

// Офіційний вісник України. — 2015. — № 38. — Стор. 194. — Ст. 1147. 

7) Explaining the European Qualifications Framework for Lifelong Learning. 

— Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 

2008. — 10 p.  

8)  Міжнародна стандартна класифікація освіти [Електронний ресурс] // 

Інститут статистики ЮНЕСКО. — Монреаль : UNESCO-UIS, 2013. — 89 с. 

Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-

educationtraining-2013RU.pdf  

9) Національна стандартна класифікація освіти : проект концепції 

[Електронний ресурс] // Національна академія педагогічних наук України. — 

Режим доступу: http: //naps.gov.ua/uploads/files/sod/NSKO.pdf  

10) Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і 

магістра, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 р. (зі змінами) // Офіційний вісник України. — 2015. —  № 38. — Стор. 

194. — Ст.1147. 

11) Національний Класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій». — К.: Соцінформ, 2011. — 764 с.  

12) Tuning Educational Structures in Europe (2nd edition) [Електронний 

ресурс] // Julia Gonzalez, Robert Wagenaar.  — Netherlands: Universidad de Deusto 

Apartado, 2008. — 164 p. – Режим доступу:  http://www.unideusto.org/tuningeu/  

13) Reference points for the design and delivery of degree programmes in 

Chemistry [Електронний ресурс] // Julia Gonzalez, Robert Wagenaar.  — 

Netherlands: Universidad de Deusto Apartado, 2008. — 100 р. — Режим доступу: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/CHEMISTR Y_FOR

_WEBSITE.pdf 

14) The Chemistry Quality Eurolabels. Introduction to the Chemistry 

Eurobachelor® Label. — Режим доступу: http://ectn-

assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el11_Introduction_EBL.htm 36  

http://www.imzo.gov.ua/2015/11/06
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-educationtraining-2013RU.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-educationtraining-2013RU.pdf
http://naps.gov.ua/uploads/files/sod/NSKO.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/CHEMISTR Y_FOR_WEBSITE.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/CHEMISTR Y_FOR_WEBSITE.pdf
http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el11_Introduction_EBL.htm 36
http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el11_Introduction_EBL.htm 36
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15) The Chemistry Quality Eurolabels. Introduction to the Chemistry 

Euromaster® Label. — Режим доступу: http://ectn-

assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el12_Introduction_EML.htm 

 

1.4 Терміни та їх визначення 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї 

діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на 

предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 

стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 

заявлених у програмі результатів навчання;  

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти; 

4) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти; 

5) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

6) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти; система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

7) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому 

порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого 

рівня сформованості компетентностей студента при контрольних заходах; 

8) здобувачі вищої освіти (далі – ЗВО) – особи, які навчаються у вищому 

навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 

відповідного ступеня і кваліфікації; 

9) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які 

забезпечують реалізацію певної компетентності; 

10) загальні компетентності – знання, розуміння, навички та здатності, 

якими здобувач вищої освіти оволодіває у рамках виконання певної програми 

навчання, але які мають універсальний характер; 

http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el12_Introduction_EML.htm
http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el12_Introduction_EML.htm
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11) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності; 

12) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

13) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

14) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості; 

15) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання; обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

16) навчальна дисципліна – педагогічно адаптована система понять про 

явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності 

(або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня 

сформованості у Здобувачів певної сукупності умінь і навичок;  

17) магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми; 

ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-

науковою програмою; обсяг освітньо-професійної програми підготовки 

магістра становить 90 – 120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 

120 кредитів ЄКТС; освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає 

дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків; 

18) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) матеріальні 

об’єкти на які спрямована діяльність фахівця (суб’єкта діяльності); незалежно 

від фізичної природи об’єкт діяльності має певний період (цикл) існування, 

який передбачає етапи: проектування (розроблення), протягом якого 

вирішуються питання щодо забезпечення певних його якостей та властивостей; 

створення (виробництва, впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт 

використовується за призначенням; відновлення (ремонту, удосконалення), яке 

пов’язане з відновленням властивостей якості, підвищенням ефективності 

тощо; утилізації та ліквідації;  

19) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь 

та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості; 
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20) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

21) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 

провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 

задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

22) професійні компетентності, які є специфічними для даної 

предметної області (галузі/напряму/дисципліни), безпосередньо пов’язані із 

спеціальними знаннями у предметній області та визначають профіль програми, 

тобто роблять її індивідуальною та істотно відрізняють її від інших програм; 

23) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 

сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у 

процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою 

програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

24) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 

набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;  

25) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти; 

26) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка;  

27) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем; уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-

творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, 

матеріалів, інструкцій та інструментів). 

 

1.5 Умовні позначення 

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ЗК – загальні компетентності; 

ПК – професійні компетентності за спеціальністю; 

ПКN – професійні компетентності за спеціалізації N; 

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю; 

В – вибіркова навчальна діяльність; 

СN – види навчальної діяльності спеціалізації N; 

КР – курсова робота. 
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2. КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА ПРАВА 

 

Важливим елементом освітньої програми підготовки ЗВО другого рівня є 

досягнення ними запланованих результатів навчання шляхом засвоєння 

відповідних модулів (навчальних дисциплін та практик). Формулювання 

програмних результатів навчання здійснюється відповідно до ключових 

загальних та професійних компетентностей. 

 

2.1 Загальні компетентності 
 

Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

ЗК1 

Здатність удосконалювати та 

розвивати свій інтелектуальний та 

загальнокультурний рівень. 

Під компетенцією мається на увазі 

прагнення до поглиблення своїх знань, як в 

галузі юриспруденції, так і у сфері науки та 

культури в цілому; до зростання 

інтелектуального та загальнокультурного 

рівня, що дозволяє значно підвищити рівень 

майстерності та професіоналізму 

ЗК2 

Здатність до самостійного 

оволодіння новими методами 

дослідження, к зміні наукового та 

науково-виробничого профілю 

професійної діяльності. 

Під компетенцією мається на увазі здатність 

постійно удосконалювати свій професійній 

рівень; вміння чітко визначати цілі та 

методи своєї професійної діяльності та 

аналітично вирішувати поставлені завдання; 

здатність оволодівати, як новими методами 

наукового дослідження, так й додатковими 

формами професійної діяльності 

ЗК3 

Вільне володіння рідною та другою 

(іноземною) мовами як засобом 

ділового спілкування. 

Під компетенцією мається на увазі здатність 

грамотно,стилістично та термінологічно 

точно усно та письмово викладати 

результати своєї професійної діяльності, як 

українською, так і другою (іноземною) 

мовами стосовно різних ситуацій та 

цільових аудиторій, як з науковими, так і з 

просвітницькими цілями  

ЗК4 

Здатність проявляти ініціативу, у 

тому числі у складних 

непередбачуваних умовах та /або 

ситуаціях ризику, приймати 

обґрунтовані рішення та нести за 

них відповідальність. 

Під компетенцією мається на увазі здатність 

аналізувати та критично оцінювати 

поставлені завдання, находити нові та 

відповідальні рішення задач в професійній 

діяльності, давати оцінку обраному способу 

дій та шляхів вирішення завдань 

ЗК5 

Здатність самостійно та автономно 

за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій 

отримувати нові знання та вміння і 

використовувати їх в практичній 

діяльності, у тому числі у нових 

галузях знань, безпосередньо не 

пов’язаних з професійною 

діяльністю. 

Під компетенцією мається на увазі високий 

рівень володіння сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями, зокрема 

вміння використовувати в професійній 

діяльності різноманітні, у тому числі 

електронні, носії та джерела інформації, 

володіння на високому рівні комп’ютерною 

грамотністю 

ЗК6 
Здатність висувати нові ідеї 

(креативність), адаптуватись до 

Під компетенцією мається на увазі 

спроможність знаходити різноманітні 
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Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

нових ситуацій та вимог, 

переглядати накопичений досвід, 

аналізувати та критично 

осмислювати проблеми та 

можливості у професійній 

діяльності. 

форми та галузі застосування отриманих 

знань та навичок, вміння акумулювати 

досягнутий культурний та освітній рівень у 

рішенні поставлених завдань, прагнення до 

творчого та професійного розширення й 

поглиблення поля своєї наукової та 

практичної діяльності 

ЗК7 

Володіння комунікативними 

стратегіями  та тактиками, 

риторичними, стилістичними та 

мовними нормами та прийомами, 

прийнятими у різних сферах 

комунікації, вміння адекватно 

використовувати їх при вирішенні 

професійних завдань. 

Під компетенцією мається на увазі здатність 

аналізувати та правильно оцінювати 

комунікативні ситуації різного типу у всіх 

аспектах; підбирати типи мовлення та 

стилістичні засобі, що будуть адекватними 

ситуації та цільовій аудиторії; володіння 

основами ділового етикету; вміння провести 

ретельну інформаційну та планову 

підготовку до конкретної комунікативної 

ситуації задля найбільш успішної реалізації 

поставлених професійних завдань 

ЗК8 

Здатність діяти з дотриманням 

етичних принципів, як з точки зору 

професійної гідності, так і з точки 

зору соціальної відповідальності 

правника та його громадських 

зобов’язань, поважати закон та 

право. 

Під компетенцією мається на увазі здатність 

чіткого й неухильного дотримання вимог 

законності і службової дисципліни, 

дотримання етичних норм поведінки юриста, 

беззаперечного й точного виконання 

службових обов'язків, визначених 

Конституцією і законами України, актами 

Президента України і Кабінету Міністрів 

України 

ЗК9 

Усвідомлення соціальної 

значущості майбутньої професії, 

проявом нетерпимості до 

корупційної поведінки, володіння 

достатнім рівнем професійної 

правосвідомості. 

Під компетенцією мається на увазі 

усвідомлення того, що професійна 

діяльність пов’язана з долею людей й 

спрямована, насамперед, на забезпечення їх 

прав і свобод, а також пов'язана з державою 

і правом, важливими соціальними явищами, 

від її результатів залежить ефективна праця 

всіх ланок державного та господарського 

механізму України 

 

2.2. Професійні компетентності: 

Галузь професійної діяльності включає розробку та реалізацію правових 

норм, забезпечення законності та правопорядку, проведення наукових 

досліджень, освітянську діяльність та правове виховання.  

Узагальненим об’єктом професійної діяльності магістра права є суспільні 

відносини в сфері реалізації правових норм, забезпечення законності та 

правопорядку. 

Види професійної діяльності, до яких готуються магістри права: 

правотворча, правозастосовна, правоохоронна, експертно-консультаційна, 

організаційно-управлінська, науково-дослідницька, педагогічна. 
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Магістр права має право обіймати посади: юриста; адвоката; наукового 

консультанта; наукового співробітника; науково-педагогічного працівника;  

нотаріуса; нотаріуса державного; радника; юрисконсульта. 

За умови успішного виконання освітньої програми магістр права здатний 

вирішувати наступні професійні задачі: 

– правотворча діяльність: підготовка нормативних правових актів; 

– правозастосовна діяльність: обґрунтування та прийняття в рамках 

посадових обов’язків рішень, а також удосконалення дій, пов’язаних з 

реалізацією правових норм; 

– правоохоронна діяльність: захист прав та законних інтересів громадян 

та юридичних осіб; попередження, припинення, виявлення та розкриття 

правопорушень; 

– експертно-консультаційна діяльність: надання юридичної допомоги, 

консультування з питань права, здійснення правової експертизи нормативних 

правових актів; 

– організаційно-управлінська діяльність: здійснення організаційно-

управлінських функцій; 

– науково-дослідна діяльність: проведення наукових досліджень 

правових проблем; участь у проведенні наукових досліджень відповідно 

профілю професійної діяльності; 

– педагогічна діяльність: викладання юридичних навчальних дисциплін; 

здійснення правового виховання.   

Професійні компетентності магістра в галузі знань 08 Право, за 

спеціальністю 081 Право – здатності здобувачів вищої освіти розв’язувати 

складні задачі та проблеми в галузі права, регулювання суспільних відносин у 

сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, суб’єктів 

господарювання, держави, що передбачає проведення досліджень, аналізу та 

узагальнення інформації, продукування нових ідей і управлінських рішень 

задля формування інноваційної моделі розвитку. 

 

2.2.1 Загальнопрофесійні компетентності 
Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

ПК1 

Здатний демонструвати знання 

сучасної наукової парадигми в 

галузі права та динаміки її 

розвитку, системи методологічних 

принципів та методичних прийомів 

правових досліджень. 

Під компетенцією мається на увазі 

розуміння сучасної ситуації в галузі 

правових знань у широкому 

загальносуспільному контексті, здатність та 

готовність знайомитись з новітніми 

публікаціями з питань методології правових 

досліджень, у тому числі іноземними 

мовами 

ПК2 

Здатний демонструвати поглиблені 

знання в обраній конкретній галузі 

права. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність та готовність постійно 

накопичувати та обробляти інформацію з 

питань професійної діяльності та теми 

власних досліджень, залучаючи новітні 

інформаційно-комунікативні технології та 

наукові розробки, підвищувати рівень 



15 

Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

компетентності в обраній сфері, 

знайомитись з новітніми публікаціями та 

дослідженнями спеціалістів в цій галузі, у 

тому числі іноземними мовами, робота з 

періодичними виданнями за профілем 

ПК3 

Здатний до самостійного 

поповнення, критичного аналізу та 

застосування теоретичних й 

практичних знань у галузі права  в 

професійній діяльності та для 

власних наукових досліджень. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність до постійного пошуку інформації 

щодо новітніх досліджень в галузі права, 

оцінки їх статусу та якості, вилучення 

інформації, яка необхідна в професійній 

діяльності та для реалізації власних 

досліджень, аналізу результатів 

застосування нових знань у професійній 

діяльності та власних дослідженнях 

ПК4 

Здатний до кваліфікованого 

аналізу, коментування, 

реферування та узагальнення 

результатів наукових досліджень, 

що проведені іншими фахівцями в 

галузі права, з використанням 

сучасних методик та методологій 

правових досліджень, вітчизняного 

та зарубіжного досвіду. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність критично сприймати та 

аналізувати новітні публікації за профілем 

підготовки, у тому числі іноземними 

мовами, вміння аргументовано довести 

власну оцінку публікації та думку з питань, 

що в ній розглядаються, усно та письмово у 

форматі виступу, наукової статті, рецензії 

або коментаря   

ПК5 

Здатний приймати участь в роботі 

наукових колективів, що проводять 

дослідження з широкої правової 

проблематики. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність працювати в колективі, 

усвідомлювати свою роль та значимість в 

ньому, у визначені терміни виконувати свої 

обов’язки та реалізовувати проектні задачі, 

орієнтуватися в науковому та професійному 

контексті діяльності колективу, постійно 

підвищувати свій професійний рівень за 

рахунок професійної комунікації з іншими 

учасниками проектної групи 

ПК6 

Здатний до проведення навчальних 

занять з юридичних дисциплін,  

підготовки методичних матеріалів з 

навчальних дисциплін та 

організації профорієнтаційної 

роботи. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність здійснювати успішну комунікацію 

з цільовою аудиторією, аналізувати 

результати комунікації та освітньої 

діяльності здобувачів освіти, виробляти та 

коригувати стратегії проведення 

навчальних занять з урахуванням 

результатів аналізу; має навики планування 

заняття та розподілу навчального матеріалу 

в часі, відбирати джерела та готовити 

методичні матеріали для опанування 

навчального матеріалу дисципліни 

ПК7 

Здатний до планування та 

здійснення публічних виступів із 

застосуванням навичок ораторської 

майстерності. 

Під компетенцією мається на увазі вміння 

адекватно аналізувати комунікативну 

ситуацію, визначати специфіку цільової 

аудиторії, формулювати мету та завдання 

виступу, готувати презентації з 

використанням відповідного програмного 
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забезпечення, знання основ теорії 

комунікації та риторики 

ПК8 

Здатний на підставі достовірних та 

перевірених фактів приймати 

обґрунтовані рішення відповідно до 

норм чинного законодавства. 

Під компетенцією мається на увазі вміння 

правильно аналізувати та оцінювати факти 

та ситуації, що виникають при вирішенні 

професійних завдань, знаходити напрямки 

та варіанти вирішення проблемних питань 

професійної діяльності; розуміння основних 

закономірностей функціонування 

інформації в сучасному світі, уміння 

працювати з нею 

ПК9 
Здатний сумлінно виконувати 

професійні обов’язки. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність до ефективної професійної 

діяльності в умовах сучасної цивілізації та 

невизначеності й мінливості; вміння при 

розв’язанні професійних завдань правильно 

використовувати набуті знання, керуючись 

нормами закону та загальнолюдськими 

цінностями  

ПК10 

Здатний сприймати, аналізувати та 

реалізовувати управлінські 

інновації в професійній діяльності. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність виділяти та визначати клас 

управлінських рішень, їх місце та роль у 

процесах управління; систематизувати 

теоретичні та методологічні положення, що 

надають процесам розроблення, прийняття 

та реалізації таких рішень науково-

обгрунтованого, випереджаючого та 

інноваційного характеру 

 

2.2.2 Професійні компетентності магістра права в державно-правовій 

сфері 
Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

ПК1.1 

Здатний розробляти нормативні 

правові акти в державно-правовій 

сфері. 

Під компетенцією мається на увазі знання 

особливостей організації процесу нормо 

проектування, методів виявлення 

оптимального способу врегулювання тих чи 

інших суспільних відносин; володіння 

високим рівнем правової культури та 

глибоких знань юридичної науки, здатність 

використовувати засоби нормотворчої 

техніки 

ПК1.2 

Здатний кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові 

акти в державно-правовій сфері, 

реалізовувати норми 

конституційного, 

адміністративного та 

адміністративно-процесуального 

права в професійній діяльності. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність реалізовувати норми права в 

державно-правовій сфері на засадах 

законності, ефективності, доцільності й 

обґрунтованості (доказовості); знання 

нормативної регламентованості меж 

власного розсуду правозастосувача, а також 

порядку й форм застосування норм права. 
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Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

ПК1.3 

Здатний запобігати 

адміністративним 

правопорушенням, а також 

виявляти та усувати причини й 

умови, що сприяють їх здійсненню. 

Під компетенцією мається на увазі знання 

видів правопорушень та вимог щодо 

юридичної відповідальності; поняття і 

складу адміністративних правопорушень, а 

також порядку притягнення до 

адміністративної відповідальності 

ПК1.4 

Здатний кваліфіковано тлумачити 

нормативно-правові акти в 

державно-правовій сфері. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність перекладу абстрактних приписів 

норм права в державно-правовій сфері 

більш зрозумілою і доступною мовою 

конкретних понять і висновків; знання 

особливостей  роз’яснення актів 

тлумачення 

ПК1.5 

Здатний приймати участь в 

проведенні юридичної експертизи 

проектів нормативно-правових 

актів, у тому числі з метою 

виявлення в них положень, які 

сприятимуть прояву корупції; 

давати кваліфіковані юридичні 

висновки та консультації в 

державно-правовій сфері. 

Під компетенцією мається на увазі знання 

місця і ролі правової експертизи 

нормативно-правових актів в процесі 

правотворчості та правозастосування; 

здатність визначення ефективного впливу 

правових норм проектів нормативно-

правових актів на суспільні правовідносини 

та досягнення відповідного соціального 

правового ефекту у випадку їх прийняття 

ПК1.6 

Здатний розробляти керівні, 

планові та процесуальні матеріали 

в державно-правовій сфері; вміти 

реалізовувати плани (проекти, 

заходи) в межах своєї діяльності, 

систематизувати та обробляти 

інформацію, вживати заходів щодо 

усунення виявлених недоліків. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність підготовки, укладання,  

оформлення та редагування документів; 

створення необхідних умов для успішного 

виконання планів (проектів, заходів), пошук 

напрямків та варіантів для поліпшення умов 

діяльності та більш вдалої їх реалізації у 

професійній діяльності 

 

2.2.3 Професійні компетентності магістра права в кримінально-

правовій сфері 
Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

ПК2.1 

Здатний розробляти нормативні 

правові акти в кримінально-

правовій сфері. 

Під компетенцією мається на увазі знання 

особливостей організації процесу 

нормопроектування, методів виявлення 

оптимального способу врегулювання тих чи 

інших суспільних відносин в кримінально-

правовій сфері; володіння високим рівнем 

правової культури та глибоких знань 

юридичної науки, здатність 

використовувати засоби нормотворчої 

техніки 

ПК2.2 

Здатний кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові 

акти в кримінально-правовій сфері, 

реалізовувати норми кримінального 

та кримінально-процесуального 

права в професійній діяльності. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність реалізовувати норми права в 

кримінально-правовій сфері на засадах 

законності, ефективності, доцільності й 

обґрунтованості (доказовості); знання 

нормативної регламентованості меж 
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Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

власного розсуду правозастосувача, а також 

порядку й форм застосування норм права 

ПК2.3 

Здатний ефективно запобігати 

кримінальним правопорушенням; 

застосовувати заходи забезпечення 

кримінального провадження з 

метою досягнення його дієвості. 

Під компетенцією мається на увазі знання 

правових основ, сутності та особливостей 

запобіжної діяльності у сфері протидії 

злочинності; здатність проведення аналізу 

криміногенної обстановки в окремому 

регіоні, місті, районі; складання 

профілактичних документів та ефективного 

використання інституту заходів 

забезпечення кримінального провадження 

ПК2.4 

Здатний кваліфіковано тлумачити 

нормативні правові акти в 

кримінально-правовій сфері. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність перекладу абстрактних приписів 

норм права в кримінально-правовій сфері 

більш зрозумілою і доступною мовою 

конкретних понять і висновків; знання 

особливостей роз'яснення актів тлумачення; 

визначати прогалини законодавства і 

напрямки їх усунення в процесі тлумачення 

норм права 

ПК2.5 

Здатний приймати участь в 

проведенні юридичної експертизи 

проектів нормативно-правових 

актів в кримінально-правовій сфері, 

у тому числі з метою виявлення в 

них положень, які сприятимуть 

прояву корупції, давати 

кваліфіковані юридичні висновки 

та консультації. 

Під компетенцією мається на увазі знання 

місця і ролі правової експертизи 

нормативно-правових актів в процесі 

правотворчості та правозастосування; 

здатність визначення ефективного впливу 

правових норм проектів нормативно-

правових актів в кримінально-правовій 

сфері на суспільні правовідносини та 

досягнення відповідного соціального 

правового ефекту у випадку їх прийняття 

ПК2.6 

Здатний розробляти планові, 

керівні та процесуальні документи 

в кримінально-правовій сфері; 

вміти реалізовувати плани 

(проекти, заходи) в межах своєї 

професійної діяльності, 

систематизувати та обробляти 

інформацію, вживати заходів щодо 

усунення виявлених недоліків. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність підготовки, укладання,  

оформлення та редагування документів; 

створення необхідних умов для успішного 

виконання планів (проектів, заходів), пошук 

напрямків та варіантів поліпшення умов 

діяльності та більш вдалої реалізації планів 

(проектів, заходів) у професійній діяльності 

 

2.2.4 Професійні компетентності магістра права в цивільно-правовій 

сфері 
Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

ПК3.1 

Здатний розробляти нормативні 

правові акти в цивільно-правовій 

сфері. 

Під компетенцією мається на увазі знання 

особливостей організації процесу 

нормопроектування, методів виявлення 

оптимального способу врегулювання тих чи 

інших суспільних відносин в цивільно-

правовій сфері; володіння високим рівнем 

правової культури та глибоких знань 
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Шифр Назва компетентості Стислий опис компетентості 

юридичної науки, здатність 

використовувати засоби нормотворчої 

техніки 

ПК3.2 

Здатний кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові 

акти в цивільно-правовій сфері, 

реалізовувати норми трудового, 

цивільного та цивільно-

процесуального права в 

професійній діяльності. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність реалізовувати норми права в 

цивільно-правовій сфері на засадах 

законності, ефективності, доцільності й 

обґрунтованості (доказовості); знання 

нормативної регламентованості меж 

власного розсуду правозастосувача, а також 

порядку й форм застосування норм права. 

ПК3.3 

Здатний запобігати цивільним 

правопорушенням, а також 

виявляти та усувати причини й 

умови, що сприяють їх здійсненню. 

Під компетенцією мається на увазі знання 

видів правопорушень в цивільно-правовій 

сфері та вимог щодо юридичної 

відповідальності; здатний вести 

профілактику правопорушень у цивільній, 

трудовій, сімейній, житловій, земельній 

сферах  

ПК3.4 

Здатний кваліфіковано тлумачити 

нормативні правові акти в 

цивільно-правовій сфері. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність перекладу абстрактних приписів 

норм права в цивільно-правовій сфері більш 

зрозумілою і доступною мовою конкретних 

понять і висновків; знання особливостей 

 роз'яснення актів тлумачення; визначити 

прогалини законодавства і напрямки їх 

усунення в процесі тлумачення норм права 

ПК3.5 

Здатний приймати участь в 

проведенні юридичної експертизи 

проектів нормативно-правових 

актів, у тому числі з метою 

виявлення в них положень, які 

сприятимуть прояву корупції, 

давати кваліфіковані юридичні 

висновки та консультації в 

цивільно-правовій сфері. 

Під компетенцією мається на увазі знання 

місця і ролі правової експертизи 

нормативно-правових актів в процесі 

правотворчості та правозастосування; 

здатність визначення ефективного впливу 

правових норм проектів нормативно-

правових актів на суспільні правовідносини 

та досягнення відповідного соціального 

правового ефекту у випадку їх прийняття 

ПК3.6 

Здатний розробляти планові, 

керівні та процесуальні матеріали в 

цивільно-правовій сфері; вміти 

реалізовувати плани (заходи, 

проекти) в межах своєї діяльності, 

систематизувати та обробляти 

інформацію, вживати заходів щодо 

усунення виявлених недоліків. 

Під компетенцією мається на увазі 

здатність підготовки, укладання,  

оформлення та редагування документів; 

створення необхідних умов для успішного 

виконання планів (заходів, проектів), пошук 

напрямків та варіантів поліпшення умов 

діяльності та більш вдалої реалізації планів 

(заходів, проектів) у професійній діяльності 

 

3. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

За програмою можуть навчатися особи, які завершили навчання на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 Право та за 

напрямом підготовки 6.030401 Правознавство. 
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4. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ 

ТА ВАРІАТИВНОЮ ЧАСТИНАМИ 

 

Обсяг освітньої програми підготовки магістра становить 90 кредитів 

ЄКТС. Нормативна частина програми дорівнює 56 кредитам ЄКТС (62,2  %). 

Обсяг вибіркової частини – 34 кредити ЄКТС (37,8 %), у тому числі за вибором 

ЗВО – 24 кредити (26,7 %). 

 

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Розподіл змісту вищої освіти та кредитів для спеціалізацій «державно-

правова», «кримінально-правова», «цивільно-правова» за видами навчальної 

діяльності, наведений у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Розподіл змісту вищої освіти 
№, 

шифр 
Назва навчальної дисципліни Компетентності 

Обсяг, 

кредитів 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА  

1.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП) 26 

ЗП. 001 Інтелектуальна власність 
ЗК8, ЗК9, ПК3, 

ПК4, ПК5 
3 

ЗП. 002 Філософія права ЗК1, ЗК6, ПК1 4 

ЗП. 003 Культура слова 
ЗК3, ЗК7, ПК3, 

ПК5, ПК6, ПК7 
3 

ЗП. 004 Іноземна мова в спеціальності 
ЗК3, ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК7 
5 

ЗП. 005 
Педагогіка та психологія вищої 

школи 
ЗК7, ПК6 5 

ЗП. 006 
Охорона праці в галузі та цивільний 

захист 
ЗК4, ЗК8 3 

ЗП. 007 

Науково-правова діяльність 

(методологія та організація наукових 

досліджень) 

ЗК1, ЗК2, ЗК5, 

ЗК6, ПК1, ПК3, 

ПК4, ПК5 

3 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП) 30 

ПП. 001 
Теорія та практика 

правозастосування 

ЗК6, ПК1.2, ПК1.4, 

ПК2.2, ПК2.4, 

ПК3.2, ПК3.4, 

4 

ПП. 002 
Практика Європейського суду з прав 

людини 
ЗК6, ЗК8, ЗК9, 

ПК2, ПК3, ПК4 
3 

ПП. 003 

Сучасні інформаційні технології та їх 

використання в правозастосовчій 

діяльності 

ЗК6, ПК7, ПК1.6, 

ПК2.6, ПК3.6 
5 

ПП. 004 
Професійно-правова відповідальність 

юриста 
ЗК7, ЗК8, ПК9, 

ПК10 
3 

ПП. 005 Стажування на посаді 
ПК1.1-ПК1.6, 
ПК2.1-ПК2.6, 
ПК3.1-ПК3.6 

15 

РАЗОМ ЗА НОРМАТИВНОЮ ЧАСТИНОЮ: 56 
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№, 

шифр 
Назва навчальної дисципліни Компетентності 

Обсяг, 

кредитів 

2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА  

2.1 
Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПП НЗ) 
10 

ПП НЗ. 001 Інформаційне право 
ЗК5, ЗК8, ЗК9, 

ПК3, ПК9, 
3 

ПП НЗ. 002 
Правові та організаційні засади 

протидії корупції в Україні 

ЗК7, ЗК8, ЗК9, 

ПК10, ПК1.5, ПК2.5, 

ПК3.5 

4 

ПП НЗ. 003 
Теоретико-прикладні проблеми 

виконавчого провадження 
ЗК8, ЗК9, ПК9, 

ПК10 
3 

2.2 
Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ПП ЗВО) 
 

2.2.1 Державно-правова спеціалізація 24 

ПП ЗВО 001 
Теоретико-прикладні проблеми 

державного управління в Україні 

ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.4 

4 

ПП ЗВО 002 
Конституційно-правова 

відповідальність 

ЗК8, ЗК9, ПК1, 

ПК2, ПК4, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4 

4 

ПП ЗВО 003 Муніципальне право 

ЗК2, ПК2, ПК3, 

ПК8, ПК10, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4 

4 

ПП ЗВО 004 Міжнародний захист прав людини 
ЗК8, ЗК9, ПК1, 

ПК2, ПК4, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3 

3 

ПП ЗВО 005 Конституційна реформа в Україні 
ЗК8, ЗК9, ПК1, 

ПК2, ПК4, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3 

3 

ПП ЗВО 006 Конституційно-процесуальне право 

ЗК8, ЗК9, ПК1, 

ПК2, ПК4, ПК8, 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6, 

3 

ПП ЗВО 007 Публічна служба в Україні 
ЗК2, ПК2, ПК3, 

ПК8, ПК10, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4 

3 

2.2.2 Кримінально-правова спеціалізація 24 

ПП ЗВО 008 
Теоретико-прикладні проблеми 

кримінального процесу 
ЗК6, ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК3.1, ПК3.3, 
4 

ПП ЗВО 009 
Проблемні питання кваліфікації 

злочинів 

ЗК6, ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК3.2, ПК3.4, 

ПК3.5, ПК3.6 

4 

ПП ЗВО 010 Експертологія ПК2, ПК9, ПК3.6 3 

ПП ЗВО 011 
Правові засади оперативно-

розшукової діяльності 
ПК2, ПК9, ПК3.2, 

ПК3.4, ПК3.6 
4 

ПП ЗВО 012 
Рішення у кримінальному 

провадженні 

ПК8, ПК9, ПК10,  

ПК3.2, ПК3.3, 

ПК3.4, ПК3.6 

3 
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№, 

шифр 
Назва навчальної дисципліни Компетентності 

Обсяг, 

кредитів 

ПП ЗВО 013 Організація розслідування злочинів 
ЗК8, ЗК9, ПК2, 

ПК3, ПК8, ПК9, 

ПК3.2,ПК3.4, ПК3.6 

3 

ПП ЗВО 014 Захист у кримінальному процесі 

ЗК7, ЗК8, ЗК9, 

ПК2, ПК3, ПК8, 

ПК9, ПК3.2,ПК3.4, 

ПК3.6 

3 

2.2.3 Цивільно-правова спеціалізація 24 

ПП ЗВО 015 
Теоретико-прикладні проблеми 

цивільного судочинства 

ЗК8, ЗК9, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК2.4, ПК2.5 

4 

ПП ЗВО 016 
Теоретико-прикладні проблеми 

трудового права 

ЗК8, ЗК9, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК2.4, ПК2.5 

4 

ПП ЗВО 017 Право соціального забезпечення 
ЗК8, ЗК9, ПК2, 

ПК8, ПК10, ПК2.1, 

ПК2.3, ПК2.4, ПК2.6 

4 

ПП ЗВО 018 Міжнародний комерційний арбітраж 
ЗК8, ЗК9, ПК2, 

ПК3, ПК8, ПК2.2, 

ПК2.4, ПК2.6 

3 

ПП ЗВО 019 
Правове регулювання відносин 

власності 

ЗК8, ЗК9, ПК2, 

ПК8, ПК10, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК2.4, ПК2.6 

3 

ПП ЗВО 020 Корпоративне право 

ЗК8, ЗК9, ПК2, 

ПК8, ПК10, ПК2.2,  
ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

3 

ПП ЗВО 021 Організація позовної роботи 

ЗК3, ЗК4, ЗК5, 

ЗК8, ЗК9, ПК2, 

ПК8, ПК9, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК2.4, 

ПК2.6 

3 

РАЗОМ ЗА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 34 

РАЗОМ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 90 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Уміння магістра визначаються за видами навчальної діяльності як 

конкретизація загальних, загальнопрофесійних і спеціально-професійних 

компетентностей у програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних 

завдань і застосовуються як критерії відбору необхідних і достатніх знань 

(змістових модулів), які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 
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Таблиця 6.1 – Розподіл результатів навчання за видами навчальної 

діяльності 

Шифр Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик, 

індивідуальних 

завдань 
 

1 2 3 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗР1 знати поняття інтелектуальної власності, основних джерел 
міжнародного та національного регулювання правовідносин у 
сфері інтелектуальної власності 

Інтелектуальна 

власність 

ЗР2 пропонувати і здійснювати ефективні способи охорони 
інтелектуальної власності 

ЗР3 визначати послідовність, нормативно-правове та документальне 
забезпечення набуття прав 

ЗР4 застосовувати підходи, ефективні методи, алгоритм оцінки 
об’єктів права інтелектуальної власності та механізм їх введення 
у господарський обіг 

ЗР5 знати сутнісні основи філософії права, основні теоретико-
методологічні концепції розвитку світової правової 
філософської думки, специфіки праворозуміння кожної з 
культурно-історичних епох 

Філософія права 

ЗР6 знати зміст ключових понять і термінів, вміти оперувати 
категоріальним апаратом, застосовувати філософсько-правові 
ідеї та принципи, методологічний інструментарій безпосередньо 
у професійній діяльності та подальшому підвищенні власного 
професійного рівня 

ЗР7 стійке уявлення про своєрідність філософії права, її місце у 
загальній культурі людства, здатність адекватно орієнтуватись у 
наукових, філософських та релігійних картинах світу, 
усвідомлювати призначення права 

ЗР8 мати комплекс моральних засад правоустановчої діяльності 
усвідомлювати зобов’язання людини щодо себе самої та інших, 
міру свободи та відповідальності, місце ненасильницьких 
засобів у розвитку цивілізації 

ЗР9 аналізувати складні явища у правовій сфері і застосовувати 
набуті уміння і навички у практичній діяльності, критично 
ставитися до існуючих стереотипних суджень щодо правової 
системи, давати їм адекватну оцінку, виробити стійку життєву 
позицію 

ЗР10 знати основні характеристики ділового спілкування, вербальних 
і невербальних аспектів ділового спілкування, структуру, стилі і 
види спілкування, основних форм ділового спілкування, 
психологічних прийомів і принципів спілкування у професійній 
діяльності, основних правил ділового етикету, основ 
мовленнєвої культури; специфіки юридичної комунікації, 
зокрема особливостей стилю юридичних текстів, юридичних 
мовних конструкцій, внутрішньої будови та змісту, основних 
етапів аналізу юридичного тексту, мати уявлення про 
мовленнєві форми як інструмент тлумачення правових норм 

Культура слова 
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ЗР11 обирати стилі мовлення, методи побудови ефективного 

спілкування, застосовувати на практиці синтонічну модель 

спілкування; долати бар’єри у спілкуванні; враховувати гендерні 

особливості ділових партнерів; вести ділову бесіду, готувати і 

проводити публічні виступи; 

ЗР12 вміння активно слухати, ставити навідні питання для уточнення 

інформації, формувати емоційний фон комунікативного акту, 

резюмувати почуте; невербально взаємодіяти у 

нерефлексивному слуханні; знаходити оптимальну стратегію 

взаємодії в конфліктній ситуації. 

ЗР13 розпізнавати та аналізувати стилі професійного спілкування; 

доречно використовувати основні прийоми професійної взаємодії 

в спілкуванні; грамотно виражати і аргументовано відстоювати 

свою позицію у професійних ситуаціях різного типу; 

ЗР14 вступати в контакт з використанням сигналів, доречних у 

конкретній професійній ситуації (вербальних; невербальних), 

використовувати техніку зниження емоційного напруження 

(підкреслення спільності; підкреслення значущості; вербалізація 

емоційного стану); 

ЗР15 отримувати нові знання з різних джерел, з досліджень власної 

діяльності 

Педагогіка та 

психологія 

вищої школи ЗР16 здійснювати перспективне планування, передбачати можливі 

результати педагогічної діяльності; проектувати зміст 

навчальної дисципліни; проектувати основні компоненти 

процесу навчання; проектувати власну діяльність і поведінку для 

взаємодії зі ЗВО; планувати та організовувати навчальну 

діяльність ЗВО 

ЗР17 управляти психічним станом ЗВО на навчальних заняттях, 

здійснювати корекцію навчальної діяльності ЗВО та власної 

педагогічної діяльності; встановлювати і підтримувати необхідні 

контакти із ЗВО, колегами. 

ЗР18 аналізувати педагогічні ситуації; здійснювати пошукову, 

евристичну діяльність; використовувати рекомендації педагогіки 

та психології вищої школи в процесі викладання 

ЗР19 вміти вільно читати і розуміти суспільно-політичну і професійну 

літературу в обсязі тематики, зумовленої професійними 

потребами 

Іноземна мова в 

спеціальності 

ЗР20 здатність одержувати новітню фахову інформацію через 

іноземні джерела, давати розгорнутий коментар прочитаного; 

розуміти та перекладати англійську мову на слух (наживо або в 

запису) та вільно спілкуватися з носіями мові в рамках 

програмної тематики; перекладати тексти професійної тематики 

з іноземної мови на рідну і навпаки; реферувати та анотувати 

фахову літературу рідною та іноземною мовами 

ЗР21 користуватися усною монологічною і діалогічною мовою в 

рамках суспільно-політичної, фахової тематики, робити 

підготовлені та непідготовлені повідомлення і доповіді 

ЗР22 знати міжнародні норми в галузі охорони праці, законодавчих і 

нормативно-правових актів України з питань охорони праці 

Охорона праці в 

галузі та 

цивільний 

захист 
ЗР23 аналізувати організацію системи управління охороною праці на 

підприємстві (в установі, організації) 
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ЗР24 знати структуру наукового пізнання, поняття наукового 

юридичного знання, систему наукових методів, новітніх 

методологічних підходів в юридичній науці; істотні ознаки 

науковості дисертаційного дослідження; структуру наукового 

дослідження; зміст методологічних підходів у правознавстві 

Науково-

правова 

діяльність 

(методологія та 

організація 

наукових 

досліджень) 
ЗР25 надавати порівняльну характеристику основних наукових 

методів в юриспруденції; самостійно виявляти як позитивні 

моменти так і слабкі сторони в застосовуваних наукових 

концепціях; творчо застосовувати набуті знання в процесі 

правотворчої діяльності та наукової праці 

ЗР26 використовувати традиційні та новітні методи дослідження; 

довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання 

типових ситуацій, що виникають під час наукової діяльності 

юриста, а також організовувати свою діяльність на основі 

певного алгоритму; здійснювати самостійні наукові дослідження 

у царині права 

ЗР27 орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, знаходити 

шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають під час 

підготовки наукових робіт 

ЗР28 переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; 

адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестан-

дартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання 

II. Нормативний цикл професійної підготовки 

ПР1 виявити особливості застосування норм права як специфічної 

форми його реалізації 

Теорія та 

практика 

правозасто-

сування 
ПР2 використовувати різні способи тлумачення правових норм та 

творчо поєднувати акти офіційного тлумачення із власним 

усвідомленням змісту правових норм 

ПР3 формувати власну точку зору щодо успішного вдосконалення 

чинного законодавства 

ПР4 оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових 

явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному конституційному 

законодавстві, в тому числі на рівні актів Конституційного Суду 

України та відповідних підзаконних нормативно-правових 

документів, застосовувати необхідні конституційно-правові акти 

ПР5 формувати наукові пошуки, досліджувати проблемні аспекти, 

які виникають навколо чинного законодавства 

ПР6 описати юридичну природу Конвенції і практики Європейського 

Суду з прав людини 

Практика 

Європейського 

Суду з прав 

людини 
ПР7 вміти застосовувати автономну методику тлумачення Конвенції 

у поєднанні із конституційно-конформним тлумаченням 

Конвенції 

ПР8 на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст 

практики Європейського Суду з прав людини, орієнтуватися в 

чинному законодавстві, в тому числі на рівні актів 

Конституційного Суду України та відповідних підзаконних 

нормативно-правових документів, застосовувати необхідні 

міжнародно-правові акти 

ПР9 вести дискусію, аргументувати власну правову позицію, вміти 

коригувати її у ході дискусії і судового процесу 
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ПР10 знати основні тенденції розвитку інформаційних та 

комп’ютерних технологій, сфери застосування сучасних 

інформаційних технологій у практичній юридичній діяльності 

Сучасні 

інформаційні 

технології та їх 

використання в 

правозастосовчі

й діяльності 

ПР11 вміти використовувати спеціальне програмне забезпечення, що 

застосовується в практичній діяльності юристів 

ПР12 використовувати особливості роботи з конкретними 

комп’ютерними програмами для забезпечення ефективної 

професійної юридичної діяльності 

ПР13 знати поняття та особливості соціальної відповідальності; 

визначення та ознаки професійної відповідальності юриста; 

поняття особи, яка здійснює професійну діяльність; поняття 

дисциплінарної відповідальності та її основні принципи, 

підстави та умови дисциплінарної відповідальності 

Професійно-

правова 

відповідальність 

юриста 

ПР14 знати визначення та ознаки професійної діяльності юриста; 

поняття публічної служби та організаційно-правових інститутів 

держави; поняття культури та етики юриста 

ПР15 знати зміст службової дисципліни правників та засобів її 

забезпечення 

ПР15 формувати власну точку зору щодо успішного вдосконалення 

законодавства та правозастосовної практики у сфері 

регулювання службової дисципліни, впровадження пропозиції з 

удосконалення законодавства й правозастосовної практики у 

сфері дисциплінарної відповідальності державних службовців в 

Україні 

ПР16 знати правову основу діяльності бази стажування (підрозділів 

Національної поліції, судів, органів прокуратури, юстиції, 

юридичних підрозділів державних та недержавних підприємств, 

установ та організацій, суб’єктів надання правових послуг), їх 

основні завдання та напрямки діяльності; обсяг прав і обов’язків, 

зміст діяльності спеціалістів різних служб; порядок взаємодії 

структурних підрозділів бази стажування між собою та іншими 

органами державної влади, установами, організаціями та 

підприємствами 

Стажування на 

посаді 

ПР17 удосконалення практичних навичок щодо самостійної 

організації типових форм правової роботи; аналізу та 

тлумачення положень нормативно-правових актів, договорів, 

індивідуальних правових актів; складання типових для правової 

роботи Бази стажування ділових, службових, процедурних, 

процесуальних та інших юридичних документів; формулювання 

обґрунтованих правових позицій, роз’яснень законодавства з 

питань, що є типовими для правової роботи на Базі стажування 

ПР18 отримання навичок роботи в команді під час організації 

нетипових або складних форм правової роботи на Базі 

стажування 

ІV. Вибірковий цикл професійної підготовки загального вибору 

ПРВ1 знати поняття, предмет та метод інформаційного права; основні 

етапи становлення й розвитку інформаційного законодавства; 

поняття, ознаки, критерії класифікації та види інформації як 

об’єкта інформаційно-правових відносин; поняття, специфіку, 

форми і санкції юридичної відповідальності за порушення 

Інформаційне 

право 
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законодавства про інформацію; особливості інформаційної 

діяльності, її сфери. 

ПРВ2 працювати як з нормативними актами внутрішнього 

законодавства так і з міжнародними актами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України та 

іншими міжнародними актами, а також тлумачити їх відповідно 

до конкретних обставин. 

ПРВ3 визначати засади загальної відомчої політики щодо запобігання 

та протидії корупції у відповідній сфері, розробляти заходи з їх 

реалізації 

Правові та 

організаційні 

засади протидії 

корупції ПРВ4 оцінювати корупційні ризики у діяльності органу, установи, 

організації, причини, що їх породжують та умови, що їм 

сприяють 

ПРВ5 розробляти заходи щодо усунення виявлених корупційних 

ризиків, визначати осіб, відповідальних за їх виконання, строки 

та необхідні ресурси 

ПРВ6 розробляти та реалізовувати заходи з поширення інформації 

щодо програм антикорупційного спрямування 

ПРВ7 знати предмет, метод, інститути виконавчого права (виконавчого 

провадження); джерела, принципи виконавчого провадження; 

поняття, ознаки процесуальної форми; процесуальні 

правовідносини у виконавчому провадженні, їх елементи; 

суб’єктний склад учасників виконавчого провадження; 

процесуальні строки; процесуальні питання, пов’язані з 

виконанням судових рішень, що відносяться до компетенції суду 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

виконавчого 

провадження 

ПРВ8 відтворювати основні поняття та конструкції виконавчого 

провадження; складати процесуальні документи 

ПРВ9 застосовувати загальні та спеціальні норми законодавства, що 

регулює виконавче провадження, інших галузей права при 

вирішенні практичних завдань; розв’язувати тести, задачі та 

виконувати індивідуальні завдання 

ПРВ10 аналізувати положення та інститути виконавчого провадження; 

узагальнювати юридичну практику; виступати консультантом у 

розв’язанні практичних завдань; аналізувати та складати 

процесуальні документи 

ПРВ11 вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і 

письмовій формі; аналізувати юридичну практику; 

висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому 

теоретичний матеріал з юридичною практикою 

ІV. Вибірковий цикл професійної підготовки за спеціалізацією 

Державно-правова спеціалізація 

ПРС 

1.1 

пояснити конституційні засади побудови структур державного 

управління в Україні, типи структур управління, типи структур 

органу державної влади, вимоги до його побудови, склад, статус 

і функції центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

державного 

управління в 

Україні 

ПРС 

1.2 

знати поняття менеджменту у державному управлінні; основні 

етапи становлення менеджменту у державному управлінні; 

поняття, ознаки державного управління; предмет, завдання та 
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зміст кадрового менеджменту; поняття державної виконавчої 

влади тощо 

ПРС 

1.3 

знати предмет, систему, поняття та особливості конституційно-

правової відповідальності та її місце в системі юридичної 

відповідальності;  

Конституційно-

правова 

відповідальність 

ПРС 

1.4 

визначати зв’язок конституційно-правової відповідальності з 

суспільними та галузевими юридичними науками 

ПРС 

1.5 

знати зміст поняття санкцій конституційно-правової 

відповідальності, їх специфіку, види та форми 

ПРС 

1.6 

знати поняття, предмет, метод, систему муніципального права; 

джерела муніципального права; поняття та суть місцевого 

самоврядування; історію становлення і розвитку місцевого 

самоврядування в Україні; основні форми безпосередньої участі 

громадян у здійсненні місцевого самоврядування; порядок 

організації і проведення місцевих виборів; порядок організації і 

проведення місцевих референдумів; сучасну систему місцевого 

самоврядування та її елементи; правову, організаційну, 

матеріально-фінансову та територіальну основи місцевого 

самоврядування, шляхи їх становлення та вдосконалення; види 

гарантій та порядок захисту місцевого самоврядування; поняття 

та види відповідальності за порушення норм муніципального 

права; основні міжнародно-правові акти, що регламентують 

місцеве самоврядування; сучасні тенденції муніципально-

правової політики в Україні 

Муніципальне 

право 

ПРС 

1.7 

виокремлювати основні етапи становлення і розвитку місцевого 

самоврядування в Україні  

ПРС 

1.8 

здійснювати аналіз і тлумачення правових норм, що регулюють 

зміст та систему правового положення особи і громадянина в 

Україні 

ПРС 

1.9 

здійснювати аналіз і тлумачення правових норм, що регулюють 

муніципально-правову систему організації та функціонування в 

Україні місцевого самоврядування 

ПРС 

1.10 

установлювати зв’язок норм муніципального права з нормами 

інших галузей права 

ПРС 

1.11 

аналізувати основні проблеми науки та практики 

муніципального права  

ПРС 

1.12 

аналізувати міжнародно-правові акти універсального та 

регіонального характеру в аспекті відображення у них стандартів 

захисту прав людини 

Міжнародний 

захист прав 

людини 

ПРС 

1.13 

знати порядок прийняття та застосування міжнародних норм у 

галузі прав людини; джерела міжнародного захисту прав 

людини; механізм міжнародного захисту прав людини; питання 

організації та діяльності універсальних та регіональних органів 

щодо міжнародного захисту прав людини;  

ПРС 

1.14 

знати організаційну структуру ООН, статус та функції інших 

універсальних органів щодо міжнародного захисту прав людини; 

європейську систему міжнародного захисту прав людини; судові 

системи щодо міжнародного захисту прав людини та засади 

здійснення правосуддя; порядок створення та діяльності 

Європейського Суду з прав людини 
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ПРС 

1.15 

аналізувати міжнародні норми у галузі прав людини, 

використовуючи тексти міжнародних угод; визначати 

особливості закріплення правового статусу особи на 

міжнародному рівні 

ПРС 

1.16 

використовувати знання з міжнародного захисту прав людини; 

давати оцінку національному законодавству з прав людини на 

його відповідність Загальній декларації прав людини та інших 

міжнародно-правових актів тощо 

ПРС 

1.17 

аналізувати правовий статус політичних партій та інших 

громадських об’єднань, релігійних організацій, засобів масової 

інформації, їх види, взаємовідносини з державою та особою 

Конституційна 

реформа в 

Україні 

ПРС 

1.18 

знати основи взаємовідносин державних органів та релігійних 

організацій, порядок створення та правовий режим діяльності 

політичних партій, інших об’єднань громадян, правові засади 

контролю за їх діяльністю з боку держави 

ПРС 

1.19 

знати поняття та предмет конституційної реформи; поняття та 

ознаки процесу реформування конституції; наукові погляди 

щодо сутності конституційних змін; поняття типу реформи, 

фактори, які її визначають 

ПРС 

1.20 

аналізувати методи (методологію) реформування державних та 

суспільних інститутів; визначати особливості реформування 

державно-правової організації в Україні; знати поняття та 

процедури реформування конституції тощо 

ПРС 

1.21 

знати функції та принципи конституційного реформування; 

поняття, сутність та призначення підзаконних нормативно-

правових актів у здійсненні конституційної реформи; значення 

тлумачення в правотворчій та правозастосовчій діяльності 

ПРС 

1.22 

знати поняття та систему конституційно-процесуального права; 

виокремлювати етапи конституційного процесу в Україні; 

аналізувати теоретико-правові проблеми сучасного 

парламентаризму в Україні та знати поняття, види, загальні 

засади правової регламентації основних парламентських 

процедур 

Конституційно-

процесуальне 

право 

ПРС 

1.23 

знати конституційні засади організації та функціонування 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

основні процесуальні аспекти реалізації конституційних прав, 

свобод та обов’язків людини і громадянина; загальні засади 

реалізації конституційно-правової відповідальності як 

самостійного виду юридичної відповідальності 

ПРС 

1.24 

знати основні засади реалізації виборчих прав, регламентації та 

характеристики виборчих процедур; конституційно-правові 

засади організації діяльності Верховної Ради України; 

аналізувати основні процесуальні аспекти реалізації 

Президентом України конституційних повноважень та  

ПРС 

1.25 

аналізувати основні засади формування та функціонування 

органів виконавчої влади в Україні 

ПРС 

1.26 

знати загальні принципи формування та функціонування 

національних судів; порядок формування та функціонування 

Конституційного Суду України 

ПРС 

1.27 

аналізувати основні проблеми реалізації місцевого 

самоврядування в Україні 
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ПРС 

1.28 

аналізувати основні поняття, цілі, завдання і функції державної 
служби, її місце в демократичній, правовій, соціальній державі, 
громадянському суспільстві та пріоритетні напрями подальшого 
розвитку  

Публічна 

служба в 

Україні 

ПРС 

1.29 

знати сутність принципів і структуру державної служби, її 
особливості як соціального та правового інституту, зміст і 
сутність норм конституційного, адміністративного, 
міжнародного, трудового, публічного, карного права у розрізі 
застосування у практичній діяльності 

ПРС 

1.30 

знати структуру і зміст складових організаційного інституту 
державної служби, в тому числі: види державної служби; основні 
ознаки, принципи класифікації посад в органах державної влади 
та органах місцевого самоврядування; етапи проходження 
державної служби, нормативно-правову базу щодо їх організації 
та реалізації 

ПРС 

1.31 

володіти методами та технологіями оцінки ефективності 
управлінської діяльності; знати правовий статус державних 
службовців, загальні вимоги, права, обов’язки, гарантії, 
заохочення та встановлені до них правила поведінки 

ПРС 

1.32 

вживати відповідних заходів, спрямованих на реалізацію 
державної політики у сфері державної служби, дотримуватись 
основних вимог до державних службовців і поводити себе в 
рамках загальних правил поведінки державного службовця 

ПРС 

1.33 

застосовувати норми конституційного, адміністративного, 
міжнародного, трудового, публічного, кримінального права у 
професійній діяльності державного службовця, захищати права і 
свободи особи та громадянина, інтереси підприємств, установ і 
організацій 

ПРС 

1.34 

застосовувати на практиці методи функціонального управління 
державною службою, оцінки кадрів державних службовців, 
адекватно використовувати основні категорії державної служби 
у професійній діяльності та впроваджувати новітні технології 
реалізації функцій державних органів 

ПРС 

1.35 

розробляти посадові інструкції на основі професійно-
кваліфікаційних характеристик посад державних службовців та 
використовувати свої права щодо професійного навчання, 
вибору необхідних форм безперервного навчання 

Кримінально-правова спеціалізація 

ПРС 

2.1 

визначити загальні актуальні проблеми кримінального процесу, 
практику його застосування, а також перспективи подальшого 
розвитку кримінального-процесуального права 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

кримінального 

процесу 

ПРС 

2.2 

аналізувати концептуальні проблеми нового кримінально-
процесуального кодексу 

ПРС 

2.3 

орієнтуватись у загальних засадах концепції кримінального 
судочинства, закономірностях процесуального права, 
процесуальної діяльності та процесуальних правовідносин 

ПРС 

2.4 

визначати шляхи удосконалення концептуальної моделі 
правосуддя, особливості та тенденції розвитку теорії та історії 
кримінального процесу, а також основні досягнення 
процесуальної науки 

ПРС 

2.5 

аналізувати прецедентну практику Європейського суду з прав 
людини щодо розгляду звернень учасників кримінального 
судочинства 
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ПРС 

2.6 

аналізувати особливості міжнародного співробітництва держав в 

сфері правосуддя  

ПРС 

2.7 

вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію щодо стану 

основних проблем науки кримінального процесу в усній і 

письмовій формі; аналізувати юридичну практику; 

висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому 

теоретичний матеріал з юридичною практикою 

ПРС 

2.8 

самостійно аналізувати правозастосовчу практику в галузі 

кримінального судочинства 

Проблемні 

питання 

кваліфікації 

злочинів 
ПРС 

2.9 

аналізувати особливості кваліфікації злочинів за попередньої 

злочинної діяльності, співучасті у злочині, при множинності 

злочинів, конкуренції кримінально-правових норм, а також 

злочинів проти життя та здоров’я особи, проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи, проти власності, у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення, інших 

найбільш поширених видів злочинів 

ПРС 

2.10 

використовувати в професійній діяльності основні правила 

кваліфікації злочинів, а також алгоритми застосування даних 

правил у складних, проблемних випадках кваліфікації 

ПРС 

2.11 

знати закономірності, виникнення та існування об'єктів 

експертиз, що відображають обставини кримінальних або 

цивільних справ; фіксації і дослідження цих об'єктів; 

використання в експертному дослідженні даних і методів 

юридичних, природних, технічних, економічних та інших знань 

Експертологія 

ПРС 

2.12 

знати інфраструктуру експертної діяльності, технологію 

експертного дослідження 

ПРС 

2.13 

виявляти інформацію, виходячи з природи походження об'єктів і 

матеріалів, що представляються на дослідження 

ПРС 

2.14 

створювати окремі експертні моделі і алгоритми вирішення 

експертних завдань 

ПРС 

2.15 

оцінювати методи і методики експертного дослідження, 

можливості паспортизації і стандартизації методик; 

характеризувати процес формування внутрішнього переконання 

судового експерта, висновок експерта і його атрибути 

ПРС 

2.16 

знати загальні інститути оперативно-розшукової діяльності; 

оперативно-розшукові сили та засоби отримання (збирання) та 

перевірки інформації, у тому числі доказів; форму здійснення 

оперативно-розшукових заходів, прийняття управлінських рішень 

в процесі ОРД; основні вимоги щодо складання процесуальних 

документів; порядок прийняття юридичних рішень і проведення 

оперативно-розшукових заходів та порядок складання 

оперативно-розшукової документації відкритого характеру 

Правові засади 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

ПРС 

2.17 

здійснювати аналіз і тлумачення правових норм, що регулюють 

порядок проведення оперативно-розшукової діяльності; 

використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні 

типових ситуацій; самостійно, відповідно до конкретних умов, 

складати необхідні документи 

ПРС 

2.18 

здійснювати евристичний пошук змін до законодавства та нові 

досягнення оперативно-розшукової науки для використання їх у 

практичній діяльності 
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ПРС 

2.19 

знати загальні вимоги, що визначають класифікацію та 

структуру кожного з видів процесуальних документів; 

кримінально-процесуальні засоби отримання (збирання) та 

перевірки доказів; процесуальну форму здійснення слідчих 

(розшукових) та інших дій, прийняття процесуальних рішень; 

основні вимоги щодо складання процесуальних документів; 

порядок прийняття юридичних рішень і проведення слідчих 

(розшукових) та інших дій, спеціальні вимоги щодо форми, 

змісту, стилю конкретних процесуальних документів та порядок 

їх складання 

Рішення у 

кримінальному 

провадженні 

ПРС 

2.20 

здійснювати аналіз і тлумачення правових норм, що регулюють 

порядок складання процесуальних документів 

ПРС 

2.21 

використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні 

типових ситуацій, самостійно, відповідно до конкретних умов, 

складати необхідні процесуальні документи 

ПРС 

2.22 

знати основні концептуальні положення загальної теорії 

криміналістики; систему окремих криміналістичних теорій і 

вчень; криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції 

розвитку науки 

Організація 

розслідування 

злочинів 

ПРС 

2.23 

застосовувати техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи 

виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину й злочинця, а 

також здійснювати їх попереднє дослідження 

ПРС 

2.24 

аналізувати первісну інформацію про злочин, правильно 

оцінювати слідчу ситуацію та визначати напрямки розслідування 

конкретного злочину шляхом висунення й перевірки версій; 

ПРС 

2.25 

знати загальні вимоги, що визначають захисну діяльність на 

різних етапах кримінального судочинства; кримінально-

процесуальні засоби забезпечення захисту на різних стадіях 

кримінального процесу: отримання (збирання) та перевірка 

доказів; заявлення клопотань, відводів, складання скарг тощо; 

вироблені практикою і рекомендовані наукою прийоми та 

методи захисної діяльності 

Захист у 

кримінальному 

процесі 

ПРС 

2.26 

здійснювати аналіз і тлумачення правових норм, якими 

регулюється захисна діяльність, володіти кримінально-

процесуальними поняттями та категоріями, вміло 

використовувати їх в практичній діяльності 

Цивільно-правова спеціалізація 

ПРС 

3.1 

знати предмет, метод, інститути цивільного процесуального 

права; джерела, принципи цивільного судочинства; поняття, 

ознаки процесуальної форми 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

цивільного 

судочинства 
ПРС 

3.2 

знати особливості процесуальних правовідносин у цивільному 

процесі, їх елементи, суб’єктний склад; процесуальні строки; 

процесуальні питання проваджень у цивільних справах; 

ПРС 

3.3 

аналізувати положення та інститути цивільного судочинства; 

узагальнювати юридичну практику 

ПРС 

3.4 

відтворювати основні поняття та конструкції цивільного 

процесуального права; складати процесуальні документи 

ПРС 

3.5 

застосовувати загальні та спеціальні норми цивільного 

процесуального законодавства, інших галузей права при 

вирішенні практичних завдань  
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ПРС 

3.6 

аналізувати проблеми застосування контрактної форми 

трудового договору в Україні; особливості порядку прийому на 

роботу різних категорій працівників; проблеми судової практики 

при розірванні трудового договору за ініціативою власника або 

уповноваженого ним органу 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

трудового права 

ПРС 

3.7 

знати парадигму та методологію пізнання проблеми 

застосування трудового законодавства; основні світоглядні ідеї, 

доктринальні положення науки проблеми застосування 

трудового законодавства; основні, наріжні загальноприйняті у 

проблеми застосування трудового законодавства наукові ідеї як 

найвищі форми розвитку наукового вчення про право 

соціального забезпечення 

ПРС 

3.8 

знати способи та методи орієнтування та пошуку норм права 

соціального забезпечення у системі законодавства України; 

методику вирішення практичних завдань з проблем 

застосування трудового законодавства; методику тлумачення і 

застосування його норм, в тому числі системно з нормами 

суміжних галузей права 

ПРС 

3.9 

застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу 

інститутів проблем застосування трудового законодавства, 

самостійно працювати з нормативно-правовими актами 

ПРС 

3.10 

аналізувати положення та інститути проблем застосування 

трудового законодавства; визначати зміст відносин застосування 

трудового законодавства; давати вірну юридичну кваліфікацію 

означеним фактичним відносинам; тлумачити чинне 

законодавство, а так само і локальні нормативні акти; 

застосовувати чинне законодавство; виступати експертом та 

консультантом у навчанні інших; розробляти проекти 

процедурних, процесуальних документів та інших юридичних 

документів 

ПРС 

3.11 

знати зміст поняття права соціального забезпечення як 

самостійної галузі права; його предмет, метод, принципи та їх 

особливості; систему та джерела права соціального 

забезпечення, поняття, класифікацію та особливості 

правовідносин соціального забезпечення, їх елементи; поняття, 

особливості та класифікацію суб’єктів права соціального 

забезпечення; види загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; організаційно-правові форми 

соціального забезпечення 

Право 

соціального 

забезпечення 

ПРС 

3.12 

знати парадигму та методологію пізнання права соціального 

забезпечення; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення 

науки права соціального забезпечення; основні, наріжні 

загальноприйняті у науці права соціального забезпечення 

наукові ідеї як найвищі форми розвитку наукового вчення про 

право соціального забезпечення 

ПРС 

3.13 

володіти способами та методами орієнтування та пошуку норм 

права соціального забезпечення у системі законодавства 

України; методику вирішення практичних завдань з права 

соціального забезпечення; методику тлумачення і застосування 

його норм, в тому числі системно з нормами суміжних галузей 

права 
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ПРС 
3.14 

відтворювати основні поняття та конструкції права соціального 
забезпечення 

ПРС 
3.15 

застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу 
інститутів права соціального забезпечення, самостійно 
працювати з нормативно-правовими актами 

ПРС 
3.16 

аналізувати положення та інститути права соціального 
забезпечення; визначати зміст відносин соціального 
забезпечення; давати вірну юридичну кваліфікацію означеним 
фактичним відносинам; тлумачити чинне законодавство, а так 
само і локальні нормативні акти; застосовувати чинне 
законодавство; виступати експертом та консультантом у 
навчанні інших; розробляти проекти процедурних, 
процесуальних документів та інших юридичних документів 

ПРС 
3.17 

вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і 
письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, 
пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з права соціального 
забезпечення із конкретними практичними питаннями 
регулювання відносин соціального забезпечення 

ПРС 
3.18 

знати поняття, види та джерела міжнародного комерційного 
арбітражу; підстави для розгляду спорів в міжнародному 
комерційному арбітражі; поняття та форми арбітражної угоди, 
компетенцію арбітражу 

Міжнародний 
комерційний 

арбітраж 

ПРС 
3.19 

знати порядок передачі спору на розгляд до міжнародного 
комерційного арбітражу, порядок застосування цивільно-
процесуального законодавства в діяльності міжнародного 
комерційного арбітражу; порядок формування складу арбітражу, 
процедуру розгляду комерційних спорів в міжнародному 
комерційному арбітражу; процедуру виконання рішень 
міжнародного комерційного арбітражу 

ПРС 
3.20 

аналізувати домінуючі доктрини міжнародного комерційного 
арбітражу 

ПРС 
3.21 

тлумачити, кваліфікувати, застосовувати норми, що регулюють 
діяльність міжнародного комерційного арбітражу 

ПРС 
3.22 

користуватися колізійними та матеріально-правовими нормами 
міжнародних актів та національного законодавства 

ПРС 
3.23 

аналізувати судову і арбітражну практику з розгляду справ за 
участю іноземного елементу 

ПРС 
3.24 

знати історію становлення та розвитку права власності; 
характеристику законодавства стосовно відносин власності; 
поняття власності та права власності; правовий статус суб’єктів 
права власності; здійснення права власності та межі його 
здійснення; первісні та вторинні способи набуття права власності; 
підстави припинення права власності з волі власника та усупереч 
волі власника; питання про форми та види права власності; 
особливості довірчої власності у цивільному законодавстві 
України; особливості набуття та здійснення права власності на 
окремі види майна, а саме: право власності на земельну ділянку, на 
житло та ін.; питання про охорону та захист права власності; 
окремі способи захисту прав власників та користувачів; 
співвідношення права власності та речового права; класифікацію 
речових прав на чуже майно; парадигму та методологію пізнання 
права власності 

Правове 
регулювання 

відносин 
власності 
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ПРС 

3.25 

володіти методикою вирішення практичних задач з права 

власності та речових прав на чуже майно 

ПРС 

3.26 

застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів 

права власності, самостійно працювати з нормативно-правовими 

актами  

ПРС 

3.27 

аналізувати положення та інститути права власності; виступати 

експертом та консультантом у навчанні інших 

ПРС 

3.28 

вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і 

письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, 

пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з права власності 

ПРС 

3.29 

знати предмет, метод, інститути, систему корпоративного права; 

джерела, принципи корпоративного права; поняття право- та 

дієздатності учасників корпоративних відносин; корпоративні 

правовідносини, їх елементи; суб’єктний склад учасників 

корпоративних відносин; зміст інституту юридичних осіб – 

учасників корпоративних відносин; юридична природа 

корпоративних відносин; джерела корпоративного права 

Корпоративне 

право 

ПРС 

3.30 

відтворювати основні поняття та конструкції корпоративного 

права; складати правові документи 

ПРС 

3.31 

застосовувати загальні та спеціальні норми корпоративного права, 

інших галузей права при вирішенні практичних завдань; 

вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання 

ПРС 

3.32 

аналізувати положення та інститути корпоративного права; 

узагальнювати юридичну практику; виступати експертом та 

консультантом у розв’язанні практичних завдань; аналізувати та 

складати правові документи 
ПРС 

3.33 

вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і 

письмовій формі; аналізувати юридичну практику; ґрунтовно 

висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний 

матеріал з юридичною практикою 
ПРС 

3.34 

знати порядок складання та оформлення окремих видів правових 

документів; порядок подання правових документів та порядок і 

строки їх виконання 

Організація 

позовної роботи 

ПРС 

3.35 

довільне використання знань таких галузей права: цивільне, 

цивільно-процесуальне, трудове, а також таких підгалузей, як 

сімейне, спадкове, житлове тощо, оскільки правовий зміст 

правових документів повинен відповідати вимогам законодавчої 

бази цих галузей та підгалузей 

ПРС 

3.36 

відтворювати основні поняття та конструкції цивільного 

процесуального права; складати процесуальні документи 

ПРС 

3.37 

застосовувати загальні та спеціальні норми цивільного 

процесуального права, інших галузей права при вирішенні 

практичних завдань; розв’язувати тести, задачі та виконувати 

індивідуальні завдання 

ПРС 

3.38 

вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і 

письмовій формі; аналізувати юридичну практику; 

висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому 

теоретичний матеріал з юридичною практикою. 
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7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
 

Засоби діагностики використовуються з метою визначення ефективності 
методик навчання. У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічних 
працівників із ЗВО під час освітнього процесу, педагогічний контроль 
(діагностування) являє собою систему перевірки результатів навчання й означає 
ідентифікацію, кількісне оцінювання та вимірювання знань, умінь, навичок та 
інших компетентностей тих, хто навчається. Основним предметом діагностики 
(оцінки) результатів освіти є отримані результати навчання у вигляді знань, 
умінь і практичних навичок, а також результати виховання у вигляді 
сформованих способів мислення, світоглядних, громадянських і професійних 
якостей, морально-етичних цінностей.  

Функціями діагностики результатів навчання є: 
Контролююча – отримання інформації про хід пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти, перевірка ефективності методів і прийомів 
викладання, які застосовуються науково-педагогічними працівниками та 
спрямовуються спрямовані на формування відповідних компетентностей у 
здобувачів. 

Навчальна – більш глибоке засвоєння ЗВО програмного матеріалу. 
Діагностично-керуюча – виявлення причин труднощів, які виникають у 

ЗВО під час навчання, прогалин у знаннях і вміннях, розроблення рекомендацій 
щодо їх усунення. 

Стимулюючо-мотиваційна – стимулювання мотивації ЗВО поліпшувати 
свої результати, самореалізовуватися в навчанні. 

Розвивальна – формування самостійного творчого мислення ЗВО, умінь 
робити висновки, узагальнювати, застосовувати знання у змінених або нових 
ситуаціях, визначати головне тощо. 

Виховна – формування дисциплінованості, відповідальності, активності, 
самостійності, адекватної самооцінки, критичного ставлення ЗВО до своїх 
досягнень. 

Засоби діагностики знань із навчальної дисципліни (ректорський 
контроль; комплексні кваліфікаційні завдання з дисципліни; білети для 
складання екзаменів; білети для складання заліків, завдання для проведення 
модульного контролю) визначають рівень досягнення запланованих навчальних 
результатів, мають прозорі критерії оцінювання, забезпечують об’єктивний 
поточний та підсумковий контролі. Під час діагностики результатів навчання 
застосовується система об’єктивної оцінки здобутих загальних та професійних 
компетентностей, зокрема з використанням технічних засобів. 

Інформаційною базою засобів діагностики за видами навчальної 
діяльності виступають дисциплінарні уміння та відповідні знання. З кожної 
навчальної дисципліни розроблені критерії оцінювання, які враховують  
специфічні особливості навчальної дисципліни та фактичний стан її науково-
методичного забезпечення. При розробці критеріїв оцінювання враховано 
наступні показники: розуміння та ступінь засвоєння теоретичного питання; 
ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; знайомство з 
основною (обов’язковою) літературою, а також із сучасною періодичною 
літературою з навчальної дисципліни; уміння застосувати теорію до практики, 
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вирішувати завдання, здійснювати пошук інформації із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій; знайомство з історією науки, що є 
основою змісту навчальної дисципліни; логіка, структура та стиль відповіді, а 
також уміння захищати теоретичні положення, що висуваються. 

Чітко визначені критерії оцінювання повністю забезпечують оцінювання 
успішності засвоєння ЗВО програми навчальної дисципліни та сприяють: 
формуванню творчого ставлення до засвоєння змісту навчання, розвитку їхніх 
розумових та фізичних здібностей, конкретному визначенню рівня знань, умінь 
та навичок, які передбачаються програмами навчальних дисциплін та 
програмами інших навчальних заходів, а також професійних компетенцій. 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 
встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 
умінь, інших компетентностей вимогам освітньої програми екзаменаційною 
комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація здійснюється відкрито і 
гласно. Форма та терміни проведення атестації (екзамени з окремих дисциплін, 
комплексні екзамени) визначається навчальним планом. 

Атестація ЗВО, які навчалися за програмою підготовки магістрів зі 
спеціальності 081 Право, здійснюється у формі атестаційних екзаменів з «Теорії 
та практики правозастосування» та комплексного іспиту з дисциплін 
спеціалізації.  

Кваліфікація «магістр права» присвоюється атестаційною комісією. 
 

8. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 
 

Денна форма – 1 рік 6 місяців, заочна – 1 рік 8 місяців. 
 

9. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 
навчання для спеціалізації 081 «Право» наведена у таблицї 9.1. 

 

Таблиця 9.1 – Послідовність навчальної діяльності  
 

Курс Семестр 

Позначення видів навчальної діяльності 

державно-правова 

спеціалізація 

кримінально-правова 

спеціалізація 

цивільно-правова 

спеціалізація 

1 2 3 4 5 

1 

1 ЗП. 001, ЗП. 002, ЗП. 003, ЗП. 004, ПП. 001, ПП. 002, ПП. 003, ПП НЗ. 001 

2 

ЗП. 004, ЗП. 006, ЗП. 007, ПП. 003, ПП. 004 

ПП ЗВО. 001, 

ПП ЗВО. 002, 

ПП ЗВО. 003, 

ПП ЗВО. 004 

ПП ЗВО. 008, 

ПП ЗВО. 009, 

ПП ЗВО. 010, 

ПП ЗВО. 011 

ПП ЗВО. 015, 

ПП ЗВО. 016, 

ПП ЗВО. 017, 

ПП ЗВО. 018 

2 3 

ПП. 005, ПП НЗ. 002, ПП НЗ. 003 

ПП ЗВО. 005, 

ПП ЗВО. 006, 

ПП ЗВО. 007 

ПП ЗВО. 012, 

ПП ЗВО. 013, 

ПП ЗВО. 014 

ПП ЗВО. 019, 

ПП ЗВО. 020, 

ПП ЗВО. 021 



38 

10. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В університеті функціонує система забезпечення вищим навчальним 

закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка 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 вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, 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 ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти в університету 

регламентується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ», що оприлюднене на сайті університету за 

адресою: http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому на навчання до університету відповідно до Правил прийому. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр за спеціальністю та 

завідувачі випускових кафедр за спеціалізаціями. 

http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf

