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Освітньо-професійна програма «Право» підготовки фахівців другого (магістерського)
рівня вищої освіти галузі 08 Право спеціальності 081 Право схвалена науково-методичною
радою університету та затверджена Вченою радою ВНЗ «Київський університет ринкових
відносин» (протокол № 1 від 31 серпня 2021 р.).
Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню програму
регулюється Положенням про освітні програми підготовки фахівців різних ступенів вищої
освіти у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин».
Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена,
тиражована та розповсюджена без дозволу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин».

Освітньо-професійна програма створена на основі використання таких положень
Закону України «Про вищу освіту»:
1) ст. 1, п. 1. 17 - 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) ст. 10, п. 3 - 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) ст. 5, п.1 - другий (магістерський) рівень має передбачати здобуття особою
поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю
(чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності,
інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного
характеру відповідного рівня професійної діяльності;
4) ст. 1 п. 1.13 - компетентність визначає здатність особи успішно здійснювати
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні
вищої освіти;
5) ст. 1 п. 1.19 - 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:
– виявлення видів, змісту та системи відповідних завдань інноваційної діяльності
магістра (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних стандартів або
еквівалентної нормативної бази;
– регламентація системи компетентностей магістра як здатностей до ефективного
виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності з
урахуванням вимог професійних стандартів або еквівалентної нормативної бази та вимог
Національної рамки кваліфікацій;
– визначення програмних результатів навчання та їх ступеня складності шляхом
декомпозиції компетентностей;
– обґрунтування номенклатури видів навчальної діяльності завдяки адекватному
розподілу програмних результатів навчання за навчальними дисциплінами, практиками,
індивідуальним завданнями;
– визначення кредитів на опанування всіх видів навчальної діяльності.
Реалізація компетентністного підходу до проектування вищої освіти шляхом створення
однозначного зв'язку зовнішніх цілей вищої освіти та дисциплінами, практиками й
індивідуальними завданнями є вирішальним чинником якості вищої освіти Київського
університету ринкових відносин та створення реальної системи внутрішнього її
забезпечення. Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для
абітурієнтів, здобувачів, викладачів, роботодавців.
Освітньо-професійна програма використовується під час :
– акредитації освітньої програми, інспектуванні 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 фаху.
Освітньо-професійна 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 компетентностей освітньої
програми;
– вимоги до структури навчальних дисциплін.
Освітньо-професійна програма використовується для:
– складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
– формування індивідуальних планів студентів;
– 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 освітньо-професійної програми:
– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ВНЗ «Київський університет ринкових
відносин»;
– викладачі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», які здійснюють
підготовку магістрів спеціальності 081 «Право»;
– Екзаменаційна комісія спеціальності 081 «Право»;
– Приймальна комісія ВНЗ «Київський університет ринкових відносин».
Освітньо-професійна програма «Право» поширюється на кафедри ВНЗ «Київський
університет ринкових відносин», що здійснюють підготовку фахівців ступеня магістра
спеціальності 081 «Право».

1. Профіль освітньо-професійної програми
зі спеціальності 081 Право
Розділ 1. Загальна інформація
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ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»,
кафедра права

Магістр,
магістр права
081 Право

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік 4 місяців
Акредитація: Сертифікат НІ № 1184841, 10.07.2017 р.
Рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року протокол
№120,
Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 р. № 1565.
Другий рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень 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 вступного іспиту з іноземної мови та Єдиного
фахового вступного випробування
Українська
Постійно

http://www.kumr.edu.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми
Забезпечити студентам поглиблену підготовку в галузі права, з акцентом на сучасних
особливостях юридичної практики у сфері захисту прав людини, актуальних питаннях
правотворчості та правозастосування.
Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна
Об’єкти вивчення та/або діяльності: право як соціальне явище та
область
його застосування відповідно до особливостей національно-правової
системи України.
Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань,
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Освітньо-професійна програма з прикладною орієнтацією на
правозастосування.

Практична спрямованість на здійснення юридичної практики у сфері
правотворчості та правозастосування, враховуючи особливості
національно-правової системи України.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Працевлаштування на посади відповідно до Національного
працевлаштування класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2020), які
потребують наявності вищої освіти зі спеціальностей 081 «Право».
Подальше
Можливість здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в
навчання
галузях права.
Викладання та
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6.1.

умінь та навичок для застосування у професійній діяльності у сфері
правотворчості та правозастосування.
Теоретичний зміст предметної області: правові доктрини, цінності
та принципи на яких базується правотворчість та правозастосування.
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: правові (законодавчі) електронні бази,
комп’ютерні й мережеві програмовані пристрої.
Співвідношення обсягів обов’язкової та вибіркової частин: 4:1
Частка виробничих практик: 30 кредитів ЄКТС (33%)
Освітньо-професійна

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності
(ЗК)

Розділ 5. Викладання та оцінювання
Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться
у формі комбінації лекцій, семінарів, практичних занять, консультацій,
самостійної навчальної дослідницької роботи з використанням форм
дистанційного навчання, розв’язування практичних кейсів, виконання
проектів, виробничих практик, курсових робіт на основі підручників,
посібників, періодичних наукових видань, використання мережі
Інтернет та навчання через практику.
Накопичувальна
бально-рейтингова система, що передбачає
оцінювання студентів за усі види аудиторної та поза аудиторної
освітньої діяльності (поточний, модульний, підсумковий контроль);
модульні контрольні роботи, індивідуальні розрахункові та проектні
роботи, тестування, заліки, звіти про практику, екзамени, атестація
Розділ 6. Програмні компетентності
Здатність розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного
характеру у сфері права.
1. Здатність до абстрактного та логічного мислення, проведення
аналітичних та емпіричних досліджень.
2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
3. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.

5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно,
так і письмово.
6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

9. Здатність працювати як автономно, так і у команді.
10. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та
підприємливість.
11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в
міжнародному контексті.
12. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага
різноманітності та багатокультурності, здатність спілкуватися з
представниками інших професійних груп різного рівня
(експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
Фахові
компетентності
(ФК)

1. Здатність застосовувати
розв’язання складних задач і
правової невизначеності.
2. Здатність застосовувати
забезпечують захист відносин

принципи верховенства права для
проблем, у тому числі, у ситуаціях
цивільно-правові інструменти, що
власності в їх непорушному стані –

право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

6.3.

3. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у
правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і
приватного права, а також кримінальної юстиції.
4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних
правових систем з правовою системою України.
5. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного,
логічного та функціонального тлумачення норм права, а також
розуміння особливостей практики їх застосування.
6. Здатність самостійно готувати проекти нормативно- правових актів,
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати
результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. Здатність
самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи
вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.
7. Здатність аналізувати значний обсяг інформації про структурні

елементи системи права у межах обраної спеціалізації, виробляти
власні практичні підходи до вирішення правових проблем.
8. 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.
9. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої
діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності
правника.
10. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати
розгорнуту юридичну аргументацію.
11. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад
(принципів) та процедур судочинства в Україні.
12. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи
Європейського Союзу на правову систему України.
13. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці
правових явищ та правозастосовній діяльності.
14. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.
Розділ 7. Програмні результати навчання

Знання:
1. Орієнтуватися у початкових онтологічних, антропологічних, аксіологічних засадах
сутності, походження ти цивілізаційного призначення права. Визначати базові теоретикоправові підходи, на основі яких здійснюється тлумачення та застосування норм і принципів
права. Вміти визначати тенденції розвитку діючого законодавства.
2. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та
правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.
3. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та
механізмів їх правового регулювання.
4. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями,
принципами та професійними етичними стандартами.
Уміння:
5. 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.
6. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела
та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього
дослідження, аргументувати висновки.
7. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи)
усно і письмово.

Застосування знань:

7.1.

6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та
наводити переконливі аргументи.
7. Вміти готувати аналітичні правові висновки законопроектів, законів, підзаконних правових
актів на предмет відповідності міжнародним стандартам, конституційності та дотримання
принципу верховенства права і законності.
8. Порівнювати теоретичні положення та практичні особливості дії закону в Україні.
9. Формулювати визначення понять та категорій у правотворчості і правозастосовній сфері на
основі аналізу наукових положень та змісту національного законодавства.
10. Обгрунтовувати пропозиції щодо внесення змін, доповнень до діючих нормативноправових актів.
11. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою
системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей
та принципів функціонування права.

Комунікація:
12. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації необхідних
актів застосування права, правових, процесуальних документів.
13. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері окремих галузей права, їх
складових елементів.
14. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх
розв’язання.

15. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та
власний досвід з актуальних питань права
Автономія та відповідальність:
16. Професійно захищати, представляти інтереси клієнтів у різних правових ситуаціях
у судах, органах прокуратури, нотаріальних органах, поліції, органах державної
влади, місцевого самоврядування, дипломатичних представництвах, перед
фізичними, юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми та
підпорядкування.
17. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
18. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний

розвиток та приймати самостійно рішення на основі набутих фундаментальних знань
у різних правових ситуаціях, формувати юридичні висновки, правову позицію, бути
лідером, відповідати за командну роботу.
8.1.

8.2.

8.3

9.1.

9.2.

9.3.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Для реалізації програми залучені 4 доктори наук, а також 7 кандидатів
наук, з яких 5 мають вчене звання доцента. Залучені викладачі мають
суттєвий досвід практичної, наукової та педагогічної роботи.
МатеріальноМатеріально-технічне забезпечення включає:
технічне
- навчальні аудиторії;
забезпечення
- тематичні кабінети;
- комп’ютерні класи;
- тематичні лабораторії;
- конференц-зал;
- пункт харчування;
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
- мультимедійне обладнання;
- спортивний зал.
Інформаційне та
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення включає:
навчально- офіційний сайт ТНУ: http://www.kumr.edu.ua;
методичне
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
забезпечення
- необмежений доступ до мережі Інтернет;
- наукову бібліотеку, читальні зали;
- корпоративну пошту;
- навчальні і робочі плани;
- графіки навчального процесу;
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- навчальні та робочі програми дисциплін;
- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи
студентів з дисциплін;
- програми практик;
- методичні вказівки щодо виконання курсових робіт, випускних
кваліфікаційних робіт;
- критерії оцінювання рівня підготовки;
- пакети комплексних контрольних робіт.
Студенти мають змогу користуватися авторськими підручниками,
навчальними посібниками та іншими навчально-методичними
розробками працівників кафедри права.
Розділ 9. Академічна мобільність
Національна
Реалізується на основі двосторонніх договорів між ВНЗ «Київський
кредитна
університет ринкових відносин» та університетами України.
мобільність
Міжнародна
Реалізується на основі двосторонніх договорів між ВНЗ «Київський
кредитна
університет ринкових відносин» та закладами вищої освіти зарубіжних
мобільність
країн.
Навчання
Навчання іноземних громадян не передбачено.
іноземних
здобувачів вищої
освіти
Кадрове
забезпечення

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОПП
Код н/д

1
ОЗК1
ОЗК2
ОЗК3
ОСК1
ОСК2
ОСК3
ОСК4
ОСК5
ОСК6
ОСК7
ОСК8

Компоненти освітньо-професійної програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
Обов’язкові компоненти ОПП
Методологія та організація наукових досліджень
Англійська мова для правників
Професіна та корпоративна етика
Верховенство права: теорія і практика
Захист прав власності
Актуальні питання кримінального права
Сучасні національні правові системи
Теорія і історія прав людини
Законотворчий процес
Інформаційне забезпечення прав людини
Міжнародні стандарти в організації та діяльності
адвокатури в Україні

Кількість
Форма
кредитів підсумкового
контролю
3
4
4
4
4
5

Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен

5
5
5
5
5

Залік
Залік
Екзамен
Залік
Залік

4

Залік

5

Екзамен

30
81

Залік

3
3

Залік
Залік

3
3

Залік
Залік

3
3
9

Екзамен
Екзамен

Практика
Практика проведення юридичних досліджень
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОПП
Вибірковий блок 1 (за вибором студента)
ВСК1 Юридична техніка (процесуальна документація)
ВСК1 Публічні комунікації для юристів
Вибірковий блок 2 (за вибором студента)
ВСК2 Порівняльні конституційні права
ВСК2 Захист прав людини у Європейському суді з прав
людини
Вибірковий блок 3 (за вибором студента)
ВСК3 Проблеми розмежування публічного та приватного
права прав людини у Конституційному суді України
ВСК3 Захист
Загальний обсяг вибіркових компонент:
Атестація у формі єдиного державного кваліфікаційного
іспиту (іспитів) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України
Загальний обсяг освітньої програми

90

2.2. Структурно-логічна схема ОП
Код н/д

1
ОЗК1
ОЗК2
ОЗК3
ОСК1
ОСК4
ОСК6
ОСК7
ОСК2
ОСК3
ОСК5
ОСК8
ВСК1
ВСК2
ВСК3

Компоненти освітньо-професійної програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
1 курс, 1 семестр
Методологія та організація наукових досліджень
Англійська мова для правників
Професіна та корпоративна етика
Верховенство права: теорія і практика
Сучасні національні правові системи
Законотворчий процес
Інформаційне забезпечення прав людини
Всього кредитів
1 курс, 2 семестр
Захист прав власності
Актуальні питання кримінального права
Теорія і історія прав людини
Міжнародні стандарти в організації та діяльності
адвокатури в Україні
Юридична техніка (процесуальна документація)
Публічні комунікації для юристів
Порівняльні конституційні права
Захист прав людини у Європейському суді з прав
людини
Проблеми розмежування публічного та
приватного права
Захист прав людини у Конституційному суді
України
Всього кредитів
2 курс, 3 семестр
Практика проведення юридичних досліджень
Всього кредитів

К-сть
кредитів
ЄКТС
3

Заг.
обсяг
год.
4

Форма
підсумк.
контролю
5

4
4
4
5
5
5
4
31

120
120
120
150
150
150
120

Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен
Екзамен
Залік
Залік

5
5
5
5

150
150
150
150

Залік
Залік
Залік
Екзамен

3

90

Залік

3

90

Залік

3

90

Екзамен

900

Залік

29
30
30

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за
спеціальністю 081 «Право»
здійснюється у формі єдиного державного
кваліфікаційного іспиту (іспитів) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

ЗК1
ЗК2
ЗКЗ
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
ЗК11
ЗК12
ФК1
ФК2
ФКЗ
ФК4
ФК5
ФК6
ФК7
ФК8
ФК9
ФК10
ФК11
ФК12
ФК13
ФК14

ВСК 3

ВСК 3

ВСК 2

ВСК 2

ВСК 1

ВСК 1

ОСК 8

ОСК 7

ОСК 6

ОСК 5

ОСК 4

ОСК 3

ОСК 2

ОСК 1

ОЗК 3

Компетентності

ОЗК 2

Компоненти

ОЗК 1

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньо-професійної програми
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