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І. ПРЕАМБУЛА

1. Освітньо-професійна програма «Право» для другого рівня вищої освіти, 
спеціальності 081 «Право» розроблена кафедрою права та публічного 
адміністрування на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 
галузі знань 08 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

2. Затверджено та надано чинності рішенням Вченої ради МДУ від 23 
вересня 2020 р. протокол № 3.

3. Розробники програми:
Свірський Борис Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського 
державного університету;

Черних Євген Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного 
університету;

Годованик Євген Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського 
державного університету;

Шелухін Микола Леонідович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри права та публічного адміністрування;

Барегамян Сюзанна Хоренівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського 
державного університету;

Камардіна Юлія Вікторівна, кандидат юридичних наук, старший 
викладач кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського 
державного університету.

4. Цілі ОП, особливість (унікальність) ОП, відповідність цілей ОП місії та 
стратегії МДУ.

Метою освітньо-професійної програми є поглиблення у здобувачів вищої 
освіти теоретичних і практичних знань, умінь, формування компетентностей, які 
дозволяють розуміти природу і зміст основних правових інститутів, а також меж 
правового регулювання різних суспільних відносин, розв’язувати задачі 
дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.

Мета реалізації ОПП тісно корелює з місією та стратегією МДУ щодо 
підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти, які здатні фахово виконувати професійну діяльність, ефективно 
розв’язувати складні задачі у сфері правореалізації та правозастосування



відповідно до національного законодавства, європейських правових стандартів 
та/або у процесі навчання, продукувати ідеї та поширювати нові знання.

Особливість (унікальність) ОП. Особливість програми полягає у 
комплексному підході, який орієнтований на фахову підготовку 
конкурентоспроможних юристів, які здатні успішно вирішувати складні задачі 
щодо реалізації та застосування національного та міжнародного права. 
Унікальність ОП надає змогу опановувати окремі інструменти тлумачення та 
застосування права і правового захисту.

5. Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:
Микитенко Євген Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, 

начальник головного управління державної міграційної служби у Донецькій 
області

Зверева Світлана Сергіївна, начальник юридичного відділу ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС»



II ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Профіль освітньо-професійної програми ступеня вищої магістр
Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 
Назва ОПП: Право.

Кваліфікація: магістр права 
Мазіег іп Ьа\у

Тип диплому та обсяг 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів, 1 рік 4 
місяці

Заклад вищої освіти Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь

Акредитаційна
інституція

Національне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти

Період акредитації Сертифікат про акредитацію Серія УД № 05000503, 
виданий 03 січня 2018 р., строк дії до 01 липня 2022 р.

Рівень програми РС>-ЕНЕА- другий цикл, СР-ЬЬЬ-7 рівень, НРК-7 
рівень

Передумови
Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти зі спеціальностей 081 «Право» та 293 
«Міжнародне право»

Мови викладання Українська
Термін дії ОПП До 01.07.2022 року
Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми

Ьйр: //ніби. іп. иа/іп(іех/орр_та§І8іг/0 -299

Мета програми
Поглиблення у здобувачів вищої освіти теоретичних і практичних знань, умінь, 
формування компетентностей, які дозволяють розуміти природу і зміст основних 
правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних 
відносин, розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у 
сфері права.

Характеристика програми
1 Предметна 

область, напрям
Галузь знань -  08 Право 
Спеціальність -  081 Право
Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та 
особливості його застосування, що ґрунтуються на 
правових цінностях та принципах, в основі яких 
покладені людська гідність та верховенство права. 
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати 
складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і 
правозастосування та/або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і



вимог.
Теоретичний зміст предметної області: правові 
доктрини, цінності та принципи на яких базується 
творення права, його тлумачення та особливості 
застосування.
Методи, методики та технології: загальнонаукові і 
спеціальні методи пізнання правових явищ; методики 
з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і 
соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та 
її вирішення на основі принципів права; цифрові 
технології, методи оцінювання та аналізу інформації, 
методи доведення.
Інструменти та обладнання: сучасне 
інформаційно-комунікаційне обладнання, 
інформаційні ресурси та спеціальне програмне 
забезпечення, що застосовуються у діяльності в сфері 
права.

2 Фокус програми 
та спеціалізації

Загальна
Підготовка фахівців в галузі права, які володіють 
компетентностями, необхідними для розуміння 
природи права, його сучасного стану, змісту правових 
інститутів, меж правового регулювання різних 
суспільних відносин, правозастосування норм 
матеріального та процесуального права.
Ключові слова: право, правові інститути, норми 
матеріального та процесуального права, 
правотворчість, правотлумачення, правореалізація, 
правозастосування.

3 Орієнтація
програми

Освітньо-про фесійна

4 Особливості та 
відмінності

Особливість (унікальність) ОП. Особливість 
програми полягає у комплексному підході, який 
орієнтований на фахову підготовку 
конкурентоспроможних юристів, які здатні успішно 
вирішувати складні задачі щодо реалізації та 
застосування національного та міжнародного права. 
Унікальність ОП надає змогу опановувати 
окремі інструменти тлумачення та застосування права 
і правового захисту.

Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Працевлаштування на посади відповідно до 

Національного класифікатора України: Класифікатор 
професій (ДК 003:2010), які потребують наявності 
вищої освіти зі спеціальності 081 «Право».



2 Продовження
освіти

Право продовжити навчання за програмою третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття 
додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Стиль та методика навчання
1 Підходи до 

викладання та 
навчання

Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване 
навчання, що базується на застосуванні інноваційних 
підходів та інтерактивних освітніх технологій. 
Теоретичне навчання здійснюється на основі 
поєднання лекційних та семінарських (практичних) 
занять з самостійною роботою здобувана вищої освіти. 
Практична підготовка передбачає проходження 
науково-дослідної практики.

2 Методи
оцінювання

Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, 
а також диференційований залік, який проводиться 
для оцінювання якості практичної підготовки.
Програмні компетентності

1 Інтегральна
компетентність

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

2 Загальні Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу (ЗК01).
Здатність проводити дослідження на відповідному 
рівні (ЗК02).
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел (ЗКОЗ).
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК04). 
Здатність спілкуватися іноземною мовою у 
професійній сфері як усно, так і письмово (ЗК05). 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК06). 
Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК07). 
Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК08). 
Здатність працювати в міжнародному контексті 
(ЗК09).
Здатність розробляти проекти та управляти ними 
(ЗК10).
Здатність ефективно формувати комунікаційну 
стратегію, працювати в команді з дотриманням 
етичних норм та цінностей мультикультурного 
суспільства, здійснювати наукову полеміку та 
спілкування державною / іноземною мовами (ЗК11).



З Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності

Здатність застосовувати принципи верховенства права 
для розв’язання складних задач і проблем, у тому 
числі, у ситуаціях правової невизначеності (СК01). 
Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 
системи Європейського Союзу на правову систему 
України (СК02).
Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод, а 
також практики Європейського суду з прав людини на 
розвиток правової системи та правозастосування в 
Україні (СКОЗ).
Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права 
та міжнародних правових систем з правовою 
системою України (СК04).
Здатність використовувати сучасні правові доктрини 
та принципи у правотворчості та в процесі 
застосовування інститутів публічного і приватного 
права, а також кримінальної юстиції (СК05).
Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію 
(СК06).
Здатність застосовувати знання та розуміння 
основних засад (принципів) та процедур судочинства 
в Україні (СК07).
Здатність застосовувати медіацію та інші правові 
інструменти альтернативного позасудового розгляду 
та вирішення правових спорів (СК08).
Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в 
оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності 
(СК09).
Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 
вимагають системного, логічного та функціонального 
тлумачення норм права, а також розуміння 
особливостей практики їх застосування (СК10). 
Здатність критично оцінювати ефективність 
представництва і захисту прав, свобод та інтересів 
клієнтів (СК11).
Здатність розвивати та утверджувати етичні 
стандарти правничої діяльності, стандарти 
професійної незалежності та відповідальності 
правника (СК12).
Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері 
права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 
оптимальних рішень з належною аргументацією 
(СК13).________________________________________



Здатність самостійно готувати проекти нормативно- 8 
правових актів, обґрунтовувати суспільну 
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати 
їх впливу на відповідні суспільні відносини (СК14). 
Здатність самостійно готувати проекти актів 
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх 
законності, обґрунтованості та вмотивованості 
(СК15).
Здатність критично осмислювати й розв’язувати 
складні задачі та проблеми, що потребують 
міждисциплінарних підходів, оновлення та інтеграції 
знань, часто в умовах неповної / недостатньої 
інформації та суперечливих вимог (СК16).
Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації у 
сфері права на основі інноваційних підходів (СК17).

Програмні результати навчання
4 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.
2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 
цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.
3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 
джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 
цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 
використовуючи сучасні методи дослідження.
4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 
застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 
комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 
висновки.
5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних 
мов Ради Європи) усно і письмово.
6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.
7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 
опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 
досліджень та практичної діяльності.
9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 
правничих послуг.
10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 
систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних 
сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 
права.



11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення 
та правозастосування інститутів публічного та приватного права і 
кримінальної юстиції.
12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 
різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 
України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.
13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 
інститутів.
14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 
процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових 
актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 
результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
забезпечення

Гарант ОПП: Свірський Борис Михайлович, кандидат 
юридичних наук, доцент, професор кафедри права та 
публічного адміністрування Маріупольського 
державного університету.
Усі науково-педагогічні працівники, залучені до 
викладання дисциплін професійної підготовки, є 
штатними співробітниками Маріупольського державного 
університету, мають наукові ступені та вчені звання і 
високі показники наукової, методичної та організаційної 
діяльності.

Матеріально-
технічне
забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 
комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 
обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна 
соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в 
гуртожитку відповідає вимогам. Обладнано предметні 
аудиторії, учбові лабораторії комп’ютерної техніки, а 
також на базі МДУ діє представництво Європейської 
організації публічного права. Доступ до Інтернет-мережі 
є відкритим.

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення

Відділ «Право» наукової бібліотеки МДУ нараховує 
понад 12,9 тис. екземплярів наукової та навчальної 
літератури. Комплектування бібліотеки доповнюється за 
рахунок спеціальної юридичної періодики.
3 усіх дисциплін навчального плану підготовки магістрів 
права розроблено комплекси навчально-методичного 
забезпечення навчальних дисциплін.

Академічна мобільність
Національна Порядок організації програм національної академічної



кредитна
мобільність

мобільності для учасників освітнього процесу МДУ на 
території України визначається Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність у 
Маріупольському державному університеті.

Міжнародна
кредитна
мобільність

Порядок організації програм міжнародної академічної 
мобільності для учасників освітнього процесу МДУ поза 
межами України та іноземних учасників освітнього 
процесу визначаться Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність у Маріупольському 
державному університеті.

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Конкурсний відбір та зарахування на навчання 
здійснюється відповідно до Правил прийому 
Маріупольського державного університету. Навчання 
іноземних здобувачів вищої освіти здійснюється за 
навчальним планом у якому передбачене додаткове 
вивчення української мови в обсязі 3 кредити.

III. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Форма навчання Очна (денна), заочна

Освітня кваліфікація Магістр права
Кваліфікація в 
дипломі

Ступінь вищої освіти -  Магістр 
Спеціальність 081 Право 
Освітня програма «Право»

Опис предметної 
області

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та 
особливості його застосування, що ґрунтуються на 
правових цінностях та принципах, в основі яких покладені 
людська гідність та верховенство права.
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні 
задачі та проблеми у сфері правотворчості і 
правозастосування та/або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. Теоретичний зміст предметної області: правові 
доктрини, цінності та принципи на яких базується 
творення права, його тлумачення та особливості 
застосування.
Методи, методики та технології: загальнонаукові і



спеціальні методи пізнання правових явищ; методики з 
правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і 
соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її 
вирішення на основі принципів права; цифрові технології, 
методи оцінювання та аналізу інформації, методи 
доведення.
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно- 
комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 
спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються у 
діяльності в сфері права.

Академічні права 
випускників

Право продовжити навчання за програмою третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття 
додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Працевлаштування
випускників

Працевлаштування на посади відповідно до Національного 
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 
003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі 
спеціальності 081 «Право».

IV. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОГО 
(МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Обсяг освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти «магістр» зі 
спеціальності 081 «Право» становить 90 кредитів ЄКТС. Тип диплому -  одиничний 
ступінь.

89% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та 
спеціальних (фахових) компетентностей визначених Стандартом вищої освіти.

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

V. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральна
компетентність

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

Загальні
компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.

ЗК1

Здатність проводити дослідження на відповідному 
рівні.

ЗК2



Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел.

ЗКЗ

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК4
Здатність спілкуватися іноземною мовою у 
професійній сфері як усно, так і письмово.

ЗК5

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК6
Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК7
Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК8

Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК9
Здатність розробляти проекти та управляти ними. ЗК10
Здатність ефективно формувати комунікаційну 
стратегію, працювати в команді з дотриманням 
етичних норм та цінностей мультикультурного 
суспільства, здійснювати наукову полеміку та 
спілкування державною / іноземною мовами

ЗК11

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

Здатність застосовувати принципи верховенства права 
для розв’язання складних задач і проблем, у тому 
числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК1

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

СК2

Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод, а 
також практики Європейського суду з прав людини на 
розвиток правової системи та правозастосування в 
Україні.

СКЗ

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

СК4

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

СК5

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

СК6

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

СК7

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

СК8

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

СК9



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

екю

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

СК11

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

СК12

Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері 
права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 
оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК13

Здатність самостійно готувати проекти нормативно- 
правових актів, обґрунтовувати суспільну 
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати 
їх впливу на відповідні суспільні відносини.

СК14

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

СК15

Здатність критично осмислювати й розв’язувати 
складні задачі та проблеми, що потребують 
міждисциплінарних підходів, оновлення та інтеграції 
знань, часто в умовах неповної / недостатньої 
інформації та суперечливих вимог.

СК16

Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації у 
сфері права на основі інноваційних підходів.

СК17

VI. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 

СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

1. Визначені ОП кінцеві, підсумкові та інтегративні результати 
навчання, що визначають нормативний зміст підготовки:

Результати навчання
Шифр

результату
навчання

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

РН1

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

РН2



стандартами
Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 
різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази 
даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 
достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження

РНЗ

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

РН4

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

РН5

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

РН6

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

РН7

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

РН8

Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 
наданні правничих послуг

РН9

Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно- 
правових систем з правовою системою України на основі 
усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування права

РН10

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

РН11

Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 
різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової 
системи України з правовими системами Ради Європи та 
Європейського Союзу

РН12

Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 
правових інститутів

РН13

Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 
правозастосування

РН14

Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 
реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування

РН15

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

РН16



суспільні відносини
Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах професійної діяльності

РН17

2. Стиль та методика навчання
А) П ідходи  
до
викладання  
т а навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, 
інтерактивної лекції, семінарських (практичних) занять, самостійної 
роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів).

Б) Система  
оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно- 
модульної організації освітнього процесу за 100-бальною 
(рейтинговою) шкалою ЄКТС (ЕСТ8), національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Форми контролю:
поточний контроль -  усне та письмове опитування, тестові завдання в 
тому числі комп’ютерне тестування, презентації тощо; 
підсумковий контроль -  екзамени та заліки з урахуванням накопичених 
балів поточного контролю, захист звіту з практики; 
підсумкова атест ація -  атестація здобувачів за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється у 
формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому 
порядку.

3. Рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик. Розподіл 
змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за 
циклами підготовки.

Обсяг освітньої складової освітньо-професійної програми підготовки 
магістра з права становить 90 кредитів ЄКТС.

Розподіл змісту освітньої складової програми за циклами дисциплін та 
критеріями нормативності і вибірковості наведено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1
Розподіл змісту освітньої складової за критеріями нормативності та

вибірковості

Цикл дисциплін
Загальна
кількість
кредитів

У тому числі:

обов’язкові
дисципліни,

кредитів

вибіркові
дисципліни,

кредитів

Загальна підготовка 15 (17%) 9 (10%) 6 (7%)

Професійна підготовка 75 (83%) 57 (63%) 18 (20%)

Усього для ступеня магістра 90 (100%) 66 (73%) 24 (27%)



Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та 
семінарських (практичних) занять з самостійною роботою. Практична підготовка 
передбачає проходження магістерської практики.

Формами підсумкового контролю компонентів ОП (навчальних дисциплін, 
практики) є екзамени, заліки, а також диференційований залік, які проводяться 
для оцінювання якості навчання (Таблиця 3.2).

Таблиця 3.2
Перелік компонент ОПП

Код
н/д

Шифр
дисципліни

за
навчальним

планом

Компоненти освітньої 
програма (навчальні 

дисципліни, практики, 
кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю

Обов’язкові компоненти ОПП
Дисципліни загальної підготовки

ОК 1 ОКЗП 1.1.1 Методологія та організація 
наукових досліджень

3 Залік

ОК 2 ОКЗП 1.1.2 Академічне письмо 3 Залік
ОКЗ ОКЗП 1.1.3 Іноземна мова у 

професійному середовищі
3 Екзамен

Дисципліни професійної підготовки
ОК 4 ОКІШ 1.2.1 Захист прав за 

національним та 
європейським правом

5 Екзамен

ОК 5 ОКІШ 1.2.2 Проблеми господарського 
права та процесу

5 Залік, екзамен

ОК6 ОКІШ 1.2.3 Проблеми міжнародного 
приватного та публічного 
права

5 Залік, екзамен

ОК 7 ОКІШ 1.2.4 Теорія та практика 
застосування
кримінального та 
кримінально- 
процесуального 
законодавства

7 Екзамен,
екзамен

ОК 8 ОКІШ 1.2.5 Проблеми
конституційного права та 
процесу

5 Залік, екзамен

ОК 9 ОКІШ 1.2.6 Науково-дослідна 
практика (у тому числі 
виконання кваліфікаційної 
роботи)

ЗО Диференційний
залік



Вибіркові компоненти ОПП
Дисципліни загальної підготовки

ВК 1 ВКЗП 2.1.1 Дисципліна за вибором 1 3 Залік
ВК 2 ВКЗП 2.1.2 Дисципліна за вибором 2 3 Залік

Дисципліни професійної підготовки
в к з ВКІШ 2.2.1 Дисципліна за вибором 1 4 Залік
ВК 4 ВКІШ 2.2.2 Дисципліна за вибором 2 4 Залік
ВК 5 ВКІШ 2.2.3 Дисципліна за вибором 3 4 Залік
ВК 6 ВКІШ 2.2.4 Дисципліна за вибором 4 6 Екзамен

Логічна послідовність вивчення компонент освітньої програми 
представлена у вигляді графа (рис. 3.1). Матриця відповідностей визначених 
Стандартом компетентностей/результатів навчання дескрипторам НРК наведено 
у Таблиці 3.3. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів 
навчання та компетентностей наведено у Таблиці 3.4. Матриця відповідності 
визначених ОП результатів навчання та компетентностей наведено у Табліці 3.5.

Опис обов’язкових компонентів ОП наведено в Додатку А.
Переліки вибіркових компонент загальної підготовки ОП містяться у 

Каталозі елективних дисциплін для здобувачів вищої освіти за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти та Каталозі 
елективних дисциплін професійної підготовки кафедри права та публічного 
адміністрування МДУ.



п е р ш и й  к у р с

Перший семесі^р

Іноземна мова у професійному 
середовищі ( і кред.)

Методологія та організація наукових 
досліджень (і кред.)

Захист прав за національним та 
європейським правом (5 кред.)

Проблеми господарського права та 
процесу (2 кред.)

23 кредити

\

X

Проблеми міжнародного приватного та 
публічного права (3 кред.)

Теорія та практика застосування 
кримінального та кримінально- 

процесуального законодавства (4 кред.)

Проблеми конституційного права та 
процесу (3 кред.)

і
А

Другий семестр

Академічне письмо (і кред.)

Проблеми господарського права та 
процесу (3 кред.)

Проблеми міжнародного приватного та 
публічного права (2 кред.)

Теорія та практика застосування 
кримінального та кримінально- 

процссушіьного законодавства (3 кред. І

V

Проблеми конституційного права та 
процесу (2 кред.)

Дисципліна за вибором 1 (загальна ; 
пі лготовкяі (3 кпед і

Дисципліна за вибором 2 (загальна 
підготовка) (2 кред)

Дисципліна за вибором 4 (професійна | 
пі лготовкяі (6 кпед )

Науково-дослідна практика (у тому 
V числі виконання кваліфікаційної 
\  роботи (13 кред.)

ДРУГИЙ КУРС

Третій семестр

Дисципліна за вибором 1 (професійна 
підготовка) (4 кред.)

Дисципліна за вибором 2 (професійна 
підготовка) (4 кред.)

Дисципліна за вибором 3 (професійна 
підготовка) (4 кред.)

Науково-дослідна практика (у 
тому числі виконання 

кваліфікаційної роботи (17 кред.)

Публічний захист кваліфікаційної 
роботи

Єдиний державний кваліфікаційний 
іспит за спеціальністю

38 кредитів

Обов'язкові компоненти 
(загальна підготовка)

Обов'язкові компоненти 
(професійна підготовка)

Практична підготовка

/

Рис 3.1. Структурно-логічна схема підготовки магістра права



Таблиця 3.3

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей/ результатів навчання дескрипторам НРК

Класифікація 
компетентностей 
(результатів 
навчання) за НРК

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

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

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

Відповідальність та 
автономія

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

Загальні компетентності
ЗК1 Зн2 К1 АВ2
ЗК2 Зні Ум2 АВ2
ЗКЗ Зн2 Умі К1 АВ2
ЗК4 Зні АВЗ
ЗК5 УмЗ К2 АВ1
ЗК6 Умі К1 АВЗ
ЗК7 Зні Умі АВ1



ЗК8 Ум2 АВ1
ЗК9 Зн2 Ум2 К1 АВ2
ЗК10 Зн2 К1 АВ2

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК1 Зн2 Ум2 К1 АВ2
СК2 Зн2
СКЗ Зні Ум2 АВЗ
СК4 Зн2 К1 АВЗ
СК5 Зні Ум2 К1
СК6 Зні АВЗ
СК7 Зні Ум2 К1 АВ1
СК8 Ум2 К1 АВ1
СК9 Зн2 Ум2 К1 АВ2

екю Зні Ум2 К1 АВ2
СК11 Зн2 К1 АВЗ
СК12 УмЗ К1 АВ2
СК13 Зні УмЗ К1 АВ2
СК14 Зні УмЗ К1 АВ2
СК15 Зн2 Ум2 К1 АВ2



Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
Таблиця 3.4

Програмні результати навчання Інтегральна
компетентність

Компетентності

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

ЗК
1

ЗК
2

зк
з

ЗК
4

ЗК
5

ЗК
6

ЗК
7

ЗК
8

ЗК
9

ЗК
10

С
К

1

С
К

2

ск
з

С
К

4

С
К

5

С
К

6

С
К

7

С
К

8

С
К

9

ек
ю

С
К

11

С
К

12

С
К

13

С
К

14

С
К

15

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

Зд
ат

н
іс

ть
 р

оз
в’

яз
ув

ат
и

 з
ад

ач
і д

ос
лі

дн
и

ц
ьк

ог
о 

та
/а

бо
 ін

н
ов

ац
ій

н
ог

о 
ха

ра
к

те
ру

 у
 с

ф
ер

і
п

ра
ва

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

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

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

3. Проводити збір та інтегрований аналіз 
матеріалів з різних джерел, включаючи 
наукову та професійну літературу, бази 
даних, цифрові, статистичні, тестові та 
інші, та перевіряти їх на достовірність, 
використовуючи сучасні методи 
дослідження.

+ + + + +

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

+ + + + + + + + +

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

+ + + + + + + +

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

+ + + + + + + +

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

+ + + + + + +

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

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

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

+ + + + + + + + +



Програмні результати навчання Інтегральна
компетентність

Компетентності

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

ЗК
1

ЗК
2

зк
з

ЗК
4

ЗК
5

ЗК
6

ЗК
7

ЗК
8

ЗК
9

ЗК
10

С
К

1

С
К

2

ск
з

С
К

4

С
К

5

С
К

6

С
К

7

С
К

8

С
К

9

е
к

ю

С
К

11

С
К

12

С
К

13

С
К

14

С
К

15

послуг.
10. Аналізувати взаємодію міжнародного 
права та міжнародно-правових систем з 
правовою системою України на основі 
усвідомлення основних сучасних правових 
доктрин, цінностей та принципів 
функціонування права.

+ + + + + + + + +

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

+ + + + + + + +

12. Проводити порівняльно-правовий 
аналіз окремих інститутів права різних 
правових систем, враховуючи 
взаємозв’язок правової системи України з 
правовими системами Ради Європи та 
Європейського Союзу.

+ + + + + + + + + +

13. Аналізувати та оцінювати практику 
застосування окремих правових інститутів.

+ + + + + + + + + +

14. Обґрунтовувати правову позицію на 
різних стадіях правозастосування.

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

15. Мати практичні навички розв’язання 
проблем, пов’язаних з реалізацією 
процесуальної функції суб’єктів 
правозастосування.

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

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

+ + + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + +



Матриця відповідності визначених ОП результатів навчання та компетентностей
Таблиця 3.5

Програмні результати навчання / 
Навчальна дисципліна

Інтегральна
компетентність

Компетентності

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

ЗК
1

ЗК
2

зк
з

ЗК
4

ЗК
5

ЗК
6

ЗК
7

ЗК
8

ЗК
9

ЗК
10

ЗК
 1

1

С
К

1

С
К

2
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з

С
К

4

С
К

5

С
К

6

С
К

7

С
К

8

С
К

9
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ю

С
К

-1
1

С
К

-1
2

С
К

-1
3

С
К

-1
4

С
К

-1
5

С
К

-1
6

С
К

-1
7

РН1 / ОК4, ОК6, ОК8, ОК9

Зд
ат

н
іс

ть
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в’

яз
ув

ат
и

 з
ад

ач
і д

ос
лі

дн
и
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ьк

ог
о 

та
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ій

н
ог

о 
ха
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к

те
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ф
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і п
ра
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+ + + + + + + + + + + + + + + +

РН2 / ОК4, ОК6, ОК8, ОК9 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

РНЗ / ОК1, ОК2, ОК9 + + + + + +
РН4 / ОК1, ОК2, ОК8, ОК9 + + + + + + + + + + +
РН5 / ОКЗ, ОК9 + + + + + + + + +
РН6 / ОК4, ОК7, ОК9 + + + + + + + + + +
РН7 / ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 + + + + + + + +
РН8 / ОК1, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9

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

РН9 / ОК2, ОК4, ОК7, ОК9 + + + + + + + + +

РН10 / ОК4, ОК6, ОК9 + + + + + + + + +

РН11 / ОК4, ОК6, ОК7, ОК9 + + + + + + + +

РН12 / ОК4, ОК6, ОК9 + + + + + + + + + +

РН13 / ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 + + + + + + + + + +

РН14 / ОК4, ОК5, ОК7, ОК9 + + + + + + + + + + + + + + +

РН15 / ОК4, ОК5, ОК7, ОК8, ОК9 + + + + + + + + + + + + + + + +

РН 16/О К 2, ОК8, ОК9 + + + + + + + + + + +

РН17 / ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9

+ + + + + + + +
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VII. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Форми атестації 
здобуваній вищої 
освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи та єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в 
установленому порядку.
Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
встановлюються державою.
Атестація випускників освітньої програми «Право» 
спеціальності 081 «Право» завершується видачею 
документа встановленого зразка про присудження 
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр 
права».
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 
плагіату, фабрикації, фальсифікації. У кваліфікаційній 
роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема 
у сфері права, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.
Структура та правила оформлення кваліфікаційних 
робіт визначається Положенням про кваліфікаційні 
роботи в Маріупольському державному університеті.
3 метою запобігання фактам плагіату та текстових 
запозичень у кваліфікаційних роботах результати 
наукових досліджень випускників підлягають 
оприлюдненню в електронній базі кваліфікаційних 
робіт кафедри права та публічного адміністрування 
МДУ та перевірці на наявність академічного плагіату 
згідно Положення МДУ «Про запобігання та виявлення 
академічного плагіату в кваліфікаційних роботах 
студентів МДУ».
Кваліфікаційна робота оприлюднюється в репозиторії 
Маріупольського державного університету. 
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 
інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у 
відповідності до вимог чинного законодавства.

Вимоги до публічного
захисту
(демонстрації)

Оприлюднення результатів дослідження відбувається у 
вигляді публічного захисту (демонстрації) 
кваліфікаційної роботи магістра на відкритому засіданні 
Екзаменаційної комісії, основними завданнями роботи 
якої є:
-  комплексна перевірка й оцінка теоретичної та 
практичної фахової підготовки здобувачів вищої освіти



-  випускників ступеня вищої освіти «магістр права»;
-  розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення 
якості підготовки фахівців з відповідної спеціальності. 
Для публічного виступу надається 5-10 хвилин.
У виступі здобувай вищої освіти має окреслити для ЕК 
найважливіші та найпринциповіші моменті своєї 
роботи.
Візуальне супроводження у вигляді мультимедійної 
презентації кваліфікаційної роботи складається із 
слайдів, на яких представлені графіки, таблиці, схеми, 
рисунки, алгоритми і т.і. Кількість слайдів має бути 
достатньою для послідовного та повного розкриття 
теми кваліфікаційної роботи.
По закінченні виступу члени ЕК можуть поставити 
здобувану вищої освіти запитання стосовно його 
виступу або тексту роботи._________________________

VIII. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У Маріупольському державному університеті функціонує система 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає реалізацію наступних 
процедур і заходів:

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

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

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

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

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

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

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

9) інших процедур і заходів.



IX ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МОНІТОРИНГУ о п

ОПП «Право» розроблено відповідно до Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (наказ 
МОН № 1053 від 17.08.2020 р.) вперше.

Моніторинг та перегляд освітньої програми здійснюється відповідно до 
«Положення про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття 
освітніх програм в Маріупольському державному університеті».

XI. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. / 
Законодавство України. -  Офіційний сайт Верховної Ради України. // ІЖЬ: 
Ьіірз: //гакоп.гасіа. § оу . иа/1а\уз/з1ю\у/1556-18

2. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-УІІІ. / 
Законодавство України. -  Офіційний сайт Верховної Ради України. // ІЖЬ: 
Шр8://2акоп.гайа.£ОУ.иа/1а\¥8/8Ію\¥/2145-19

3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. / Законодавство 
України. -  Офіційний сайт Верховної Ради України. // ІЖЬ:
Шр8://2акоп.гайа.£ОУ.иа/1а\У8/8Ію\у/1341- 2011-%О0%ВР

4. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка з добувачів вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 р. № 266. / Законодавство України. -  Офіційний сайт 
Верховної Ради України. // ІЖЬ: Ьі:ірз://2акоп.га(іа.£оу.иа/1а\уз/з1ю\у/266-2015- 
%О0%ВР

5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2016 р. 
№ 600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. -  режим доступу:
Шр8: //топ. §о у. иа/иа/о8УІ1а/уІ8Ііао 8УІіа/паикоуо -теіойісітпа-гайа-тіпізіегзіуа- 
08УІ1і-і-паикі-икгауіпі/теіосІіс1тігекотепсІасіуі-уо

6. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 
003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 
2010 р. № 327. / Законодавство України. -  Офіційний сайт Верховної Ради 
України. //ІЖЕ: 1Шрз://2акоп.гасІа.£ОУ.иа/га(іа/з1ю\у/уа327609-10

Інші рекомендовані джерела:
7. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському

просторі вищої освіти (Е8Є) // ІЖЕ:
Ьйр8://і1іес1.огу.иа/\урсопІепІ/ир1оасІ8/2018/10/04 2016 Е 8 Є 2 0 15. рсІЕ.

8. ЕСХР 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) // ЕГКЕ:
Ьйр8://ес,еигора.еи/р1оІеи8/8ІІе8/еас^і7П1е8/еп.рс1і'; 
1ійр8://ес,еигора.еи/р1оІеи8/сопІепІ/с1е8сгірІог8-рауе

9. ОР ЕНЕА 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) // ЕГКЕ:
Ьїїр://\у\у\у.еЬеа.іпРо/Пр1оа(Ейоситепі/тіпізіегіа1_(іес1ага1:іопз/ЕНЕАРагіз2018_С 
о т  т  ипідие_Арреп(ііхІІІ_952778.р(іР
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10, І8СЕО (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011 //
ІЖІ,: Ьїїр://иІ8.ипе5со.ог£/зке5/<іеГаик/Ше5/йоситепІ5/іп1егтіа1;іопа1-
зІап<ЗагсІсІаз5ІГісаїіоп-оГ“ЄС1иса1:іоп-І5сесІ-2011 -еп.рсІГ.
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для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри права та публічного адміністрування
Маріупольського державного університету

Б.М. е мірський



Опис обов’язкових навчальних дисциплін
Додаток А

Дисципліни циклу загальної підготовки

ОК1 (ОКЗП 1.1.1) Методологія та організація наукових досліджень
Мета курсу: висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та 

організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного 
підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень здобувачами вищої 
освіти.

Завдання курсу: забезпечення підготовки майбутніх спеціалістів до 
проведення наукових досліджень на високому методологічному рівні, що дозволить 
вирішувати проблеми об’єктивно, з належним науковим обґрунтуванням; 
формування знань з використанням методів наукового пізнання для проведення 
науково-дослідної роботи; формування умінь здобувачів вищої освіти ставити перед 
собою завдання, для вирішення яких потрібний науковий пошук, а також 
організації, постановки та проведення науково-дослідної роботи.

Змістові модулі:
1. Специфіка науково-дослідницької діяльності
2. Організація і планування наукового дослідження

ОК 2 (ОКЗП 1.1.2) Академічне письмо
Мета курсу: вивчення особливостей використання української та іноземної 

мови в професійній управлінській діяльності, засвоєння специфіки академічного 
письма через ознайомлення із сучасними діловими текстами, професійною 
документацією та професійними лексичними конструкціями, виявлення їх 
структурних, змістових, мовних, комунікативних і риторичних рис; удосконалення 
умінь і навичок продукувати якісні тексти фахового спрямування українською 
(іноземною) мовою, грамотно їх оформлювати для підвищення ефективності 
управлінської діяльності.

Завдання курсу: визначення основних відомостей про академічне письмо; 
формування вмінь і практичних навичок проведення комунікаційного обміну 
шляхом використання відповідних зразків академічного письма; створення 
академічних текстів, документів, резолюцій, тощо, залежно від форми комунікації та 
способу викладу матеріалу; актуалізація інформації щодо інтерпретації 
академічного тексту (змістове наповнення, інтертекстуальні зв’язки, композиція та 
архітектоніка і т. ін.); опрацювання психологічних, логічних та мовностилістичних 
засад редагування академічного тексту; практичні навички використання 
академічного письма в управлінській діяльності, з урахуванням змін у новому 
правописі.

Змістовні модулі:
1. Академічна грамотність
2. Формування і розвиток академічної мобільності
3. Академічна доброчесність: сучасні вимоги



ОК З (ОКЗП 1.1.3) Іноземна мова у  професійному середовищі
Мета курсу: формування комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної 

компетенції; формування когнітивної компетенції у взаємозв’язку з іншими видами 
компетенцій: навчально-пізнавальною, інформаційною, загальнонауковою, 
соціально-особистісною, загальнокультурною.

Завдання курсу, удосконалення навичок і вмінь з англійської мови, набутих 
протягом навчання у ЗВО у різних видах мовленнєвої діяльності для іншомовного 
усного та писемного спілкування в професійній сфері.

Змістові модулі:
1. Сгіше апсі сгішіпаї
2. Лкіісіаі Ьгапсй оґ ро\уег (соигі §у§їет)
3. РипізЬтепі:

Дисципліни циклу професійної підготовки

ОК 4 (ОКПП 1.2.1) Захист прав за національним та європейським правом
Мета курсу, оволодіння теоретичними знаннями з питань захисту прав за 

національним та європейським правом; вироблення практичних вмінь і навичок 
щодо застосування міжнародних нормативно-правових актів, законів України, 
принципів, методів, технологій та процедур при захисти прав за національним та 
європейським правом; формування вмінь та компетенцій, необхідних для виконання 
функцій і реалізації правознавця з захисту прав за національним та європейським 
правом.

Завдання курсу: засвоєння теоретичних засад у сфері захисту прав за 
національним та європейським правом, основних тенденцій та напрямів їх 
еволюції; визначення суті, законів, принципів і механізмів захисту прав за 
національним та європейським правом в розвитку суспільства; характеристика 
основ методології, технології та процедур захисту прав за національним та 
європейським правом; вивчення методів моніторингу та контролю за захистом прав 
за національним та європейським правом на національному, регіональному та 
місцевому рівнях; оволодіння навичками розроблення та впровадження заходів із 
забезпечення результативної та ефективної діяльності з захисту прав за 
національним та європейським правом.

Змістові модулі:
1. Загально-теоретичні аспекти захисту прав та свобод людини
2. Міжнародна практика захисту прав у судах ЄС та РЄ: теорія та практика

ОК 5 (ОКПП 1.2.2) Проблеми господарського права та процесу
Мета вивчення курсу, набуття студентами знань щодо специфіки теоретичних 

категорій господарського та господарського процесуального права, суб’єктів 
господарських правовідносин та їх взаємодії, правових засад діяльності 
господарських судів та існуючих законодавчих колізій, компонентів сучасного 
правозастосування.

Завдання курсу, вивчення теоретично-методологічних питань господарського 
та господарського процесуального права; набуття практичних навичок роботи з 
нормативно-правовими актами, що регулюють групу суспільних відносин у сфері 
господарювання та захисту прав в господарському судочинстві, укладення та



забезпечення виконання господарських договорів, господарської та господарсько- 
процесуальної відповідальності, механізмів захисту прав та інтересів суб’єктів 
господарювання; оволодіння правилами тлумачення господарсько-правових норм.

Змістові модулі:
1. Проблеми господарського права.
2. Проблеми господарського процесу.

ОК 6 (ОКПП 1.2.3) Проблеми міжнародного приватного та публічного права
Мета вивчення курсу, набуття глибоких знань про особливості міжнародного 

публічного та приватного права, методи і засоби міжнародно-правової діяльності; 
навичок користування правовим інструментарієм.

Завдання курсу, формування навичок роботи з нормативними матеріалами, 
вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань.

Змістові модулі:
1. Проблеми міжнародного приватного права.
2. Проблеми міжнародного публічного права.

ОК 7 (ОКПП 1.2.4) Теорія та практика застосування 
кримінального та кримінально-процесуального законодавства

Мета курсу, формування теоретичних і практичних знань, умінь і навичок 
практичної діяльності, інших компетентностей у сфері діяльності органів 
досудового розслідування, прокуратури і суду з розслідування обставин 
кримінальних правопорушень, форм здійснення процесуального прокурорського 
керівництва і судового контролю на досудових стадіях кримінального провадження, 
а також формування практичних навичок правильного застосування кримінального 
процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийняття та 
оформлення процесуальних рішень.

Завдання курсу, визначення кримінальне та кримінальне процесуальне право 
як елемент формування правової системи України; дослідження проблеми 
формування кримінального та кримінального процесуального законодавства; 
визначення форми пошуку ефективних рішень різних проблем кримінального та 
кримінального процесуального законодавства з урахуванням їх наслідків для 
суспільства й держави; навчання самостійно поповнювати і поглиблювати свої 
знання, визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію; вміння 
робити аналіз проблемної ситуації і формулювання рекомендацій про кращі 
варіанти рішень.

Змістові модулі:
1. Проблеми кримінального права
2. Проблеми кримінального процесу

ОК 8 (ОКПП 1.2.5) Проблеми конституційного права та процесу
Мета курсу: вивчення конституційно-правових явищ, інститутів і норм 

вітчизняного конституційного права, процеси, пов'язані з їхнім становленням, 
розвитком та функціонуванням. Крім того, курсом передбачається вивчення 
правової природи суспільних відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією 
суб’єктами конституційних відносин своїх прав і обов’язків, які складаються в 
процесі організації і здійснення публічної влади. У процесі вивчення курсу студенти 
також отримають знання про конституційне процесуальне право як галузі права та



ознайомляться з існуючими проблеми, що виникають під час реалізації 
конституційних процесуальних норм; про організацію роботи Верховної Ради 
України та її органів, Президента України, системи органів виконавчої влади, 
органів Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
Конституційного суду України тощо.

Завдання курсу: забезпечення засвоєння сукупності юридичних норм, які 
закріплюють конституційний лад України, форму правління і форму державного 
устрою, політичний режим, визначають організацію, компетенцію і порядок 
діяльності вищих, центральних і місцевих органів державної влади, місцевого 
самоврядування, основні права й обов'язки громадян, іноземців та осіб без 
громадянства, виборче право і виборчу систему України; формування самостійного 
мислення, навичок аналізу основ конституційного права України, порівняння та 
співставлення його з основами державного (конституційного) права зарубіжних 
країн; формування понятійного апарату, що використовується в межах 
конституційного права України, та вміння ним користуватися; поглиблення знань 
прикладного характеру; розвиток загальної політико-правової культури студентів.

Змістові модулі:
1. Проблеми конституційного права
2. Проблеми конституційного процесу


