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Програма впроваджується в 2016 році
FQ-EHEA-другий цикл, ЕQF-LLL- 7 рівень, НРК – 7 рівень
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Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції, які володіють
системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї
галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати
та інноваційні методи, брати участь у наукових дослідженнях
Характеристика програми
Предметна
область, напрям
Фокус програми:
загальна/спеціал
ьна
Орієнтація
програми
Особливості
програми
Працевлаштува
ння

Продовження
освіти

Право
Загальна вища юридична освіта другого (магістерського) рівня.
Акцент на здатності постійного самовдосконалення, викладати
повний цикл правових дисциплін у вищій школі на високому
методичному та професійному рівні, здійснення наукових
дослідженнях
Академічна та професійна.
Міждисциплінарна та багатопрофільна на високому методичному та
професійному рівні підготовка фахівців з права
Працевлаштування та продовження освіти
Посади (за наявності диплому магістра): судові секретарі, виконавці
та розпорядники; організатор діловодства (система судочинства);
помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник державного
нотаріуса, помічник юриста; державні інспектори: інспектори митної
служби; інспектор з виплати пенсій, інспектор з соціальної
допомоги; інспектор державний; працівники служб, що надають
захисні послуги; працівники кримінально-виконавчої служби; суддя
всіх ланок судової системи України; прокурор, помічник прокурора;
слідчий (органів СБУ, МВС, прокуратури); адвокат; нотаріус та інші
посади установ юстиції; юрисконсульт підприємств усіх форм
власності; викладач вищих навчальних закладів та ін.
Можливість навчатися за програмами третього циклу FQ-EHEA, 8
рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK
Стиль та методика навчання
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Підходи до
викладання та
навчання
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Система
оцінювання

Підходи:
Студентоцентроване,
професійно-орєнтоване,
комунікативне-спрямоване.
Комбінація різних видів лекцій, семінарів, практикумів, засідань.
Методи навчання: реферування фахової літератури за темами;
складання процесуальних документів; написання есе з актуальних
правових питань; підготовка мультимедійних презентацій;
підготовка проектів договорів; підготовка тез та статей, звітів
практики, написання дослідницької роботи
Оцінюються: модульні контрольні роботи за вивченими темами,
звіти (за результатами
практики), проекти з презентацією
результатів (Power Point), іспити та заліки (усні, письмові, в формі
тестів), есе, кваліфікаційні роботи, кваліфікаційні іспити
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Програмні компетентності
 Здатність розуміти предметні галузі, усвідомлювати соціальну
значущість своєї майбутньої професії.
 Здатність володіти навичками ділового спілкування рідною та
іноземними мовами на високому професійному рівні, знання та
розуміння наукової правничої термінології.
 Здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі
знання та критичного аналізу правових проблем, вміння обирати
оптимальні методи дослідження, обробляти результати досліджень,
аналізувати їх з урахуванням актуальних наукових і практичних
джерел.
 Здатність в умовах розвитку науки і державної політики
вдосконалювати
й
розвивати
свій
інтелектуальний
і
загальнокультурний рівень, уміння набувати нові знання,
використовуючи сучасні інформаційно-освітні технології.
 Здатність сумлінно виконувати професійні обовʼязки, діяти
відповідно до етичних мотивів.
 Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на
практиці, здатність розробляти різноманітні нормативно-правові
акти.
 Здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові
акти в різних сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати
норми матеріального й процесуального права в професійній
діяльності.
 Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку
особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх
посадових обовʼязків.
 Здатність виявляти, припиняти, розкривати й розслідувати
правопорушення.
 Здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в
галузі права.
 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й
консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.
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Програмні результати навчання
 Уміти вільно і фонетично правильно читати юридичні та суспільно-політичні
тексти, підібрані на базі вивченого лексичного і граматичного матеріалу; розуміти та
вміти характеризувати зміст прочитаного чи прослуханого тексту; уміти вести бесіду
іноземною мовою в межах вивченої тематики, дотримуючись граматичних і фонетичних
норм; переказувати зміст прочитаного чи прослуханого позааудиторного читання; уміти

робити повідомлення за правовими темами; уміти переказати іноземною мовою зміст
прочитаного чи прослуханого професійно-спрямованого тексту; письмово викладати
прослуханий юридичний текст; перекладати професійні, суспільно-політичні та ділові
тексти з рідної мови на іноземну і з іноземної на рідну.
 Вміти здійснювати кваліфіковане проведення наукових досліджень в галузі
права, зокрема виявляти наукові проблеми, формулювати теми та завдання наукових
досліджень у галузі права, застосовувати у практичній науковій діяльності
загальнофілософські підходи, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи наукових
досліджень, здійснювати наукові дослідження як на емпіричному, так і на теоретичному
рівнях, правильно оформляти та оприлюднювати результати наукових досліджень,
вести наукові дискусії, впроваджувати результати наукових досліджень у практичну
нормотворчу та правозастосовну діяльність.
 Знати правові та організаційні питання охорони та гігієни праці, виробничої
санітарії, безпеки технологічних процесів, пожежної безпеки, а також активної позиції
щодо практичної реалізації принципу пріоритетності життя та здоров’я людини щодо
результатів виробничої діяльності.
 Знати теоретичні засади наукової новизни у господарсько-правових
дослідженнях; практичні аспекти укладання та визнання недійсними господарських
договорів; межі та обмеження майнових прав учасників господарських правовідносин;
практичні проблеми права інтелектуальної власності; характеристику правового статусу
окремих суб’єктів господарювання; наукові концепції удосконалення господарського
процесуального права, принципів здійснення господарського судочинства.
 Знати «матеріальні» та «формальні» концепції поділу права на приватне і
публічне, сутність та значення публічного та приватного права, особливості критеріїв
поділу, співвідношення публічного і приватного права, поняття предмету, системи,
методу правового регулювання міжнародних приватних відносин та їх основні
характеристики; нормативний склад міжнародного приватного права та їх
характеристики; принципи міжнародного приватного права та їх застосування;
характерні властивості колізійної норми та її структура; правовий статус суб’єктів
міжнародного приватного права; компетентності з інтерпретації та узагальнення
нормативного складу міжнародно приватного права; вміння правильно здійснювати
застосування норм міжнародного приватного права; компетентності з письмового й
усного представлення наукового та практичного матеріалу та аргументування.
 Знати поняття еволюції, сучасного стану й основних тенденцій розвитку
європейської та національної системи захисту прав людини; особливості
функціонування інститутів, якими представлена європейська система захисту прав
людини, на сучасному етапі; сутність проголошених Європейською конвенцією
основних прав і свобод людини, значення конвенційних гарантій їх реалізації;
формування самостійного мислення, навичок порівняльно-правового аналізу
національного законодавства, міжнародних стандартів у галузі прав людини.
 Знати поняття предмету і системи міжнародного кримінального права; поняття й
ознаки міжнародного злочину та злочину міжнародного характеру; моделі
(«Нюрнберзька», «Гаазька», «Римська») міжнародного злочину; окремі види
міжнародних злочинів; механізм реалізації норм міжнародного кримінального права;
покарання і санкції в міжнародному кримінальному праві; міжнародно-правову
юрисдикцію; становлення й розвиток концепцій міжнародної кримінальної юстиції;
сучасну систему органів міжнародної кримінальної юстиції.
 Знати найважливіші факти, концепції, принципи і теорії обігу фінансів вміння
застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; компетентності з
інтерпретації та узагальнення нормативного складу фінансового права; вміння
правильно здійснювати застосування норм фінансового права; компетентності з
письмового й усного представлення наукового та практичного матеріалу та
аргументування;світову практику договірного та публічно-правового регулювання
відносин у банківській сфері, міжнародно –правові форми розрахунків.

 Знати специфічні моральні норми, прийнятні для конкретного виду діяльності;
особливості професійного виховання, об’єктивні причини необхідності етичної
домінанти в життєдіяльності сучасних організацій; сутність та роль корпоративної
етики та етичних кодексів в гармонійному й успішному розвитку та діяльності
організації; етичні принципи, принципи блага, особисті чесноти (чесність, відкритість,
відповідальність, мірі); принципи «суспільного договору», етику ставлень педагога до
праці, до предмета своєї діяльності.
 Знати процесі формування і розвитку конкурентного середовища (зокрема,
відносини що регулюють процес обмеження монопольної діяльності і забезпечення
добросовісної конкуренції), конкурентне право ЄС.
 Знати основні юридичні основи страхових правовідносин;призначення
страхування в сучасному суспільстві та основні його функції; основні галузі
страхування та види страхової діяльності; фінансові основи страхової діяльності;
перспективи розвитку страхових послуг; основні терміни, які застосовуються при
проведенні страхових операцій.
 Знати предмет і метод корпоративного права, його взаємодію з іншими галузями
права (цивільним, адміністративним, господарським , трудовим і т.д.); історію розвитку
і сучасний стан корпоративного права, сферу його дії в ринковій економіці; правовий
статус суб'єктів корпоративного права; специфіку корпоративної поведінки.
 Знати тенденції реформування адміністративного судочинства, наукові погляди
та судову практику щодо основних проблем адміністративного судочинства.
 Знати основні поняттями та категорії сучасного інтеграційного права;
особливості правової інтеграції; систему знань про європейську міждержавну
інтеграцію; систему міжнародних інтеграційних об’єднань на універсальному та
регіональному рівнях.
 Знати характерні риси та особливості правової системи Європейського Союзу,
принципи ЄП, його основні положення та інститути, тенденції розвитку та
застосування, проблемні аспекти ЄП.

