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1. Профiль ocBiTHboi програми зi спецiальностi 081 (ПРАВО>>

1 - Загальна iнфоршrацiя
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного
пiдроздiлу

Схiдноукраiнський нацiональний унiверситет iMeHi
Володимира ,Щаля,
кафедра правознавства

Сryпiнь вищоi освiти та
назва квалiфiкацii
мовою оригiналy

магiстр
Квалiфiкацiя: ступiнь магiстр, спецiальнiсть <Право>

Офiцiйна назва
ocBiTHboi програми

081 <Право>

Тип диплому та обсяг
освiтньоI програми

,Щиплом магiстра, одиничний, 90 кредитiв СКТС,
TepMiH навчання - 1 piK 5 мiсяцiв

Наявнiсть акредитацiI - Акредитацiйна комiсiя MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи;
- сертифiкат про акредитацiю: серiя НД N91391292.
TepMiH дii сертифiката - до 1 липня 2024 року.

Щикл/рiвень Нацiональна рамка квалiфiкацii (НРК) - 8 piBeHb, EQ-EHEA
- лругий цикJI, EQF LLL - 8 piBeHb

другий (магiстерський) piBeHb, вiдповiдае восьмому
квалiфiкацiйному рiвню Нацiональноi рамки квалiфiкацiй
УкраТни.

Передумови наявнiсть освiти за
бака,тавра (спецiа,тiста)
мiждiсцiплiнарних наук.

освiтньою rrрограмою пiдготовки
за вiдповiдною спецiа,rьнiстю або з

Мова(и) викладання укратнська
TepMiH дii ocBiTHboi
прогDами

до 1 липня 2024 року

Iнтернет-адреса
постiйного розмirцення
опису ocBiTнboi
прогDами

https ://sпu.еdu.uаl?раgе_id:бб85

2 - Мета ocBiTHboT програми
комплексна пiдготовка висококвалiфiкованих, конкурентоспроможних фахiвцiв у сферi
теорii та практики права, з поглибленими теоретичними та практичними знаннями,

умiннями, навичкаN4и у сферi права, здатних використовувати загальнi засади
методологii правничоi професiйноi дiяльностi, проводити професiйну дiяльнiсть,
спрямовану на утвердження верховенства права та захист прав i свобод людини в
р{овах адаптацii нацiонального законодавства до европейських стандартiв, а також

формування iнших компетентностей, достатнiх для ефективного виконання завдань
iнновацiйного характеру вiдповiдного рiвня правничоi дiяльностi.

3 - ХапактеDистика ocBiTHboi пDогDами
Предметна область
(галузь знань,
спецiальнiсть,
спецiалiзацiя (за
HMBHocTi))

Галузь знань - 08 кПраво>;
спецiа;rьнiсть - 081 кПраво>.

Орiентачiя освiтньоi
пDогDами

Освiтньо-професifша

Основнrrй фокус
ocBiTHboT програмtI та

Спецiаrrьна. Формування та розвиток професiйноi
компетентностi для здiйснення дослiдницькоi та практичноi



спецrалrзацlr дiяльностi у гаrrузi права. Здобувач вищоi освiти отримус
повну пiдтримку в процесi розвитку здатностей до
абстрактного, логiчного та критичного мислення,
генерування нових iдей; умiння планувати, оргчlнiзовувати i
контролювати свою дiяльнiсть; поглиблених знань i
розлмiнь природи етичних стандартiв правничоi професi

Особливостi програмlл Освiтньо-професiйна з наголосом на практичну компоненту.
Особливостi та вiдмiнностi - мiждисциплiнарна та

багатопрофiльна пiдготовка фахiвцiв з права.

Бiльша частина часу присвячена формуванню професiйних
(спецiальних) компетентностей, поглиблених теоретичних та

практичних знань, yMiHb, навичок, а саме: знання основ

Teopii та фiлософiТ права, структури та стандартiв правничоi
професii та iT ролi у суспiльствi; вмiння грtlп{отно i точно

формулювати та висловлювати свот позицiт, належним

чином ix обгрlътовувати; навички збору i аналiзу

iнформацii; вмiння працювати самостiйно, працювати у
командi колег за фахом, а також iз залуrенням експертiв з

iнших галузей знань; здатнiсть приймати неуперелженi i
мотивованi рiшення; здатнiсть визначати iнтереси i мотиви
поведiнки iнших осiб; вмiння примирювати сторони з

протилежними iнтересами; здатнiсть r{итися; прагнення до

утвердження академiчноi доброчесностi. Решта часу
вiдводиться для здобуття поглиблених знань за рахунок
вивчення загальних та унiверсальних KlpciB i отримання

практичних навичок' пов'язаних з плануванням та

здiйсненням професiйноТ дiяльностi у га-шузi права.

Програма передбачас залучення до викладання дисциплiн та

проведення лекцiй докторiв наук зi значним досвiдом
науково-практичноi та дослiдноi роботи, визнаних фахiвцiв
у сферi права. Формус магiстрiв права з новим
перспективним способом мислення, здатних не лише

застосовувати засвоенi знання, але й генерувати HoBi на базi

сучасних досягнень правничоi науки i практики, а також

здатних займатися науково-дослiдницькою дiяльнiстю,
вирiшуюЧи складнi проблеми в рiзних гirлузях юридичноi
на}ки.

4 - Придатнiсть випYскнIIкiв до працевлаштування та подальшого навчання

Придатнiсть д0
працевлаштування

посади, якi може займати магiстр rrрава, визначаються

<единою державною класифiкацiею професiй ycix категорiй
працiвникiв на пiдставi мiжнародних стандартiв>. Магiстр
спецiальностi 081 <Право> е висококвалiфiкованим

фахiвцем у сферi юриспруденцii, який володiе системою
знань у галузi права, знайомий з сучасними на}ковими

досягненнями цiеi галузi, може критично оцiнювати та

застосовувати на практицi теоретичнi постулати та

iнновацiйнi методи, здатен до постiйного навчання i
самовдосконалення.
може займати посади фахiвчя, спецiалiста, державного
службовцЯ категорiЙ "А" (вищИй корпус державноТ служби),

"Б","В", патронатноi служби; проходити службу в органах

мiсцевого самоврядування на посадах керlвник,в m



спецrалlзацlr дiяльностi у га_пузi права. Здобувач вищоi освiти отримус
повну пiдтримку в процесi розвитку здатностей до
абстрактного, логiчного та критичного мислення,
генерування нових iдей; умiння планувати, органiзовувати i
контролювати свою дiяльнiсть; поглиблених знань i
розумiнь природи етичних стандартiв правничоi професii.

Особливостi програми Освiтньо-професiйна з наголосом на практичну компоненту.
Особливостi та вiдмiнностi
багатопрофiльна пiдготовка фахiвцiв з права.
Бiльша частина часу присвячена формуванню професiйних
(спецiальних) компетентностей, поглиблених теоретичних та
практичних знань, yMiHb, навичок, а саме: знання основ
теорii та фiлософiТ права, структури та стандартiв правничоi
професii та iT ролi у суспiльствi; вмiння грамотно i ToT rro

формулювати та висловлювати своТ позицii, наJIежним
чином ix обrрlнтовувати; навички збору i аналiзу
iнформацii; вмiння працювати самостiйно, працювати у
командi колег за фахом, а також iз залученням експертiв з

iнших галузей знань; здатнiсть приймати неупередженi i
мотивованi рiшення; здатнiсть визначати iнтереси i мотиви
поведiнки iнших осiб; вмiння rrримирювати сторони з

протилежними iнтересами; здатнiсть учитися; прагнення до

утвердження академiчноi доброчесностi. Решта часу
вiдводиться дпя здобуття поглиблених знань за рахунок
вивчення загшIьних та унiверсальних KypciB i отримання
практичних навичок, пов'язаних з плануванням та
здiйсненням професiйноi дiяльностi у га;lузi прiIва.
Програма передбачае залучення до викJIаданшI дисциплiн та
проведення лекцiй докторiв наук зi значним досвiдом
науково-практичноi та дослiдноi роботи, визнаних фахiвцiв
у сферi права. Формуе магiстрiв права з новим
перспективним способом мислення, здатних не лише
застосовувати засвоенi знання, але й генерувати HoBi на базi
сучасних досягнень правничоi на}ки i практики, а також
здатних займатися науково-дослiдницькою дiяльнiстю,
вирiшlточи складнi проблеми в рiзних галузях юридичноi
науки.

Придатнiсть до
працевлаштування

Посади, якi може займати магiстр права, визначаються
кединою державною класифiкацiею професiй ycix категорiй
працiвникiв на пiдставi мiжнародних стандартiв>. Магiстр
спецiальностi 0S1 <Право> е висококва;liфiкованим

фахiвцем у сферi юриспруденцii, який володiе системою
знань у галузi права, знайомий з сучасними науковими
досягненнями цiсi галузi, може критично оцiнювати та
застосовувати на практицi теоретичнi постулати та
iнновацiйнi методи, здатен до постiйного навчання i
самовдосконалення.
Може займати посади фахiвця, спецiалiста, державного
службовця категорiй "А" (вищий корпус державноТ служби),
"Б","В", патронатноi служби; проходити службу в органах
мiсцевого самоврядування на посадах керiвникiв та



спецlалrзацll дiяльностi у галузi права. Здобувач вищоi освiти отримуе
повну пiдтримку в процесi розвитку здатностей до
абстрактного, логiчного та критичного мислення,
генерування нових iдей; умiння планувати, органiзовувати i
контролювати свою дiяльнiсть; поглиблених знань i
розумiнь природи етичних стандартiв прачничоi професiТ.

Особливостi програми Освiтньо-професiйна з наголосом на практичну компоненту.
Особливостi та вiдмiнностi
багатопрофiльна пiдготовка фахiвцiв з права.

Бiльша частина часу присвячена формуванню професiйних
(спецiальних) компетентностей, поглиблених теоретичних та

практичних знань, уиiнь, навичок, а саме: знання основ

Teopii та фiлософii права, структури та стандартiв правничоi
професii та ii ролi у суспiльствi; вмiння грамотно i точно

формулювати та висловлювати своТ позицii, належним
чином ix обГрунтовувати; навички збору i аналiзу

iнформацii; вмiння працювати самостiйно, працювати у
командi колег за фахом, а також iз залуrенням експертiв з

iнших галузей знань; здатнiсть приймати неупередженi i
мотивованi рiшення; здатнiсть визначати iнтереси i мотиви
поведiнки iнших осiб; вмiння примирювати сторони з

протилежними iнтересами; здатнiсть r{итися; прагнення до

утвердження академiчноI доброчесностi. Решта часу
вiдводиться для здобуття поглиблених знань за рахунок
вивчення загшIьних та унiверсаJIьних KypciB i отримання
практичних навичок, пов'язаних з плануванням та

здiйсненням професiйноi дiяльностi у га;lузi права.

Програма передбачае залу{ення до викладання дисциплiн та

проведення лекцiй докторiв наук зi значним досвiдом
на}.ково-практичноi та дослiдноi роботи, визнаних фахiвцiв
у сферi права. Формус магiстрiв права з новим
перспективним способом мислення, здатних не лише

застосовувати засвоснi знання, aTre й генерувати HoBi на базi

сучасних досягнень правничоi науки i практики, а також

здатних займатися науково-дослiдницькою дiяльнiстю,
вирiшуючи складнi проблеми в рiзних гаJIузях юридичноi
начки.

4 - Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого навчанЕя

Придатнiсть до
працевлаштування

посади, якi може займати магiстр права, визначаються
кединою державною класифiкацiею професiй ycix категорiй
працiвниКiв на пiдставi мiжнародНих стандартiв>. Магiстр
спецiальностi 081 <Право> с висококвалiфiкованим

фахiвцем у сферi юриспруденцiТ, який володiе системою
знань у галузi права, знайомий з с}часними науковими

досягненнями цiеi галузi, може критично оцiнювати та

застосовувати на практицi теоретичнi постулати та

iнновацiйнi методи, здатен до постiйного навчання i
самовдосконаJIення.
може займати посади фахiвчя, спецiа-пiста, державного
службовця категорiй "А" (вищий корпус державноi служби),

"Б","В", патронатноi служби; проходити службу в органах

мiсцевого самоврядування на посадах керlвникlв та



заступникiв керiвникiв юридичних служб органiв мiсцевого
самоврядування, а також посадах, пов'язаних з
представництвом в сулi таких органiв; проходити державну
службу в MiHicTepcTBi юстицii Украiни та його
територiальних пiдроздiлах х органах; працювати в
юридичних компанiях, судових та правоохоронних органах;
працювати на rrосадах, пов'язаних з наданням безоплатноi
правничоi допомоги в органах (установах), уповновФкених
законом на надання такоi допомоги; працювати на посадах
помiчника суддi, помiчника адвоката, помiчника прокурора,
помlчника HoTaplyca; заиматися правотворчою,
правозастосовною, науково-викладацькою, експертно-
консультацlиною
дiяльнiстю.

та органiзашiйно-управлiнською

Подальше навчання Магiстр спецiа-llьностi 081 <Право> може продовжувати
навчання за освiтньо-науковим piBHeM доктора фiлософii
081 кПраво>, а також за iншими спецiальностями
гуманiтарного та соцiально-економiчного напрямку.
Навчання з програмами: 9 рiвня НРК, третього циклу FQ-
ЕНЕА та 9 рiвня EOF-LLL
5 - Викладання та оцiнювання

Викладання
навчання

Студентсько-центроване, проблемно-орiентоване навчання,
iнiцiативне самонавчання, навчання через лабораторiю
клiнiчних методiв дослiдження <PRO BONO). Основний
пiдхiд через практичне керiвництво, пiдтримку та
консультування з боку викладачiв та освiтнього середовища
(очнi, дистанцiйнi - форуми, чати), вебiнари, презентацii,
написання есе, рефератiв, статей тощо. Лекцiйнi курси,
консультацii, самопiдготовка у бiблiотецi з використанням
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй та онлайн-
pecypciB, проектна робота, пiдготовка магiстерських
квалiфiкацiйних робiт, навчання через практику.

Дослiдницькi семiнари та навчання навичкам вiдповiдно до
загальних та професiйних компетентностей.
Навчально-методичне забезпечення i консультування
самостiйноi роботи здiйснюеться через унiверситетське
вiртуальне навчальне середовище.

Оцirrюваrrrrя Система оцiнювання знань по дисциплiнам ocBiTHboi
програми складаеться з поточного i пiдсумкового видiв
контролю. Промiжне оцiнювання шляхом самоперевiрки

розвитку загальних та спецiальних навичок; формування
оцiнки на ocHoBi результатiв оцiнювання на семiнарських
(практичних) заняттях, пiсля вивчення курсу усно та в
письмовiй формi, в формi тестування. Письмовi та поеднанi
з усною компонентою екзамени/залiки, звiти про практику,
поточний (усний i письмовий) контроль конспекти
самостiйноi пiдготовки до занять, презентацiI, ycHi виступи,
TecToBi завдання, контрольнi роботи, iндивiдушrьнi
дослiдницькi завдання, магiстерськi квалiфiкацiйнi роботи.
Атестацiя - публiчний захист магiстерськоi роботи.
6 - Програмнi компетентностi



Iнтегральнi
компетентностi

- здатнiсть вирiшувати складнi завдання i проблеми у
прочесi навчання та професiйноi дiяльностi у галузi права,

що передбачае проведення дослiджень та"/або здiйснення
iнновацiй i характеризуеться невизначенiстю умов i вимог;
- здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми юридичноi
освiти, професiйноi та дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi
у гаrrузi права, що передбачае глибоке переосмислення
наJIвних та створення нових цiлiсних знань та професiйноi
юридичноi практики;
- оволодiнняметодологiеюнауковоi, науково-дослiдноiта
юридичноi дiяльностi;
- здатнiсть до проведення власного самостiйного
наукового емпiричного дослiджешня, що фунтуеться на
принципах академiчноi доброчесностi, розультати якого
мають на}кову новизну, теоретичне та практичне значення

Загальнi
компетентностi (ЗК)

зк1. Здатнiсть до абстрактного, логiчного та критичного 
|

мислення, до аналiзу i синтезу. 
l

ЗК2. Визначенiсть i наполегливiсть щодо поставлених 
|.l

завдань i взятих обов'язкiв, вмiння rrрацювати у команлi та 
|

I

виявляти лiдерськi здiбностi. 
l

ЗК3. Здатнiсть спiлкуватися та спiвпрацювати з рiзними 
|

цiльовими аудиторiями, та фахiвцями iнших галузей, 
]

адаптуватися у соцiальному та професiйному середовищi;
здатнiсть до усвiдомленого розширення комунiкативних
навичок у професiйнiй сферi впродовж життя.
ЗК4. Здатнiсть до вiльноi дiловоТ комунiкацii iноземною
мовою дJuI спiлкування у науковiй, професiйнiй та

соцiально-культурнiй сферах, володiння фаховою
термiнологiею iноземною мовою.
ЗК5. Готовнiсть до професiйноТ практичноТ дiяльностi;
здатнiсть вчитися i бути сучасно навченим, реалiзовувати
рiзнi складовi процесу навчання; здатнiсть бути

сформованою особистiстю з високими моральними
якостями.
ЗК6. Здатнiсть критичного аналiзу сучасноi науковоi
лiтератури для обгрунтування та вибору напрямкiв наукових

дослiджень, ознйомлення з передовим свiтовим досвiдом

роботи у правовому ceKTopi та використання цiсi iнформацii
в освiтнiй, науковiй та професiйнiй дiяльностi.
ЗК7. Здатнiсть вiльно використов}ъати HoBiTHi iнформацiйнi
i комунiкацiйнi технологii; обирати та застосовувати
сr{асне програмне забезпечення та Internet- ресурси у
науковiй та професiйнiй дiяльностi.
ЗК8. Здатнiсть генерувати HoBi iдеi та визначати шляхи для
ix реалiзачii у професiйноi дiяльностi, розширювати сферу
власноi компетентностi, розробляти оптимальнi стратегii
cBoei дiяльностi.
ЗК9. Здатнiсть застосовувати професiйнi та особистiснi
якостi для забезпечення конкурентоспроможностi
yкраiнськоi освiти, науки та практики у свiтовоryIJдр99]9р!_

Фаховi компетентностi
спецiальностi (ФК)

ФК1. Здатнiсть використовувати глибиннi знання основ

Teopii та фiлософii права, стандартiв правничоi професii у



юридичнiй дiяльностi.
ФК2. Здатнiсть ефективно застосовувати поглибленнi знання
мiжнародних стандартiв прав людини, права европейського
Союзу та прецедентноi практики Свропейського суду з прав
людини у практичнiй юридичний дiяльностi, з метою
забезпечення rrринципiв людськоТ гiдностi, справедливостi
та неупередженостi.
ФК3. Здатнiсть системно застосовувати у практичнiй
дiяльностi знання засад, принципiв та iнститутiв сучасних
галузеи нацlонаJIьного права.
ФК4. Здатнiсть збирати, опрацьовувати та критично
використовувати у професiйнiй дiяльностi нормативно-
правовi акти УкраiЪи, доктринальнi джерела та рекомендацii
нчlлежних правозастосовчих (законодавчих, судових,
правоохоронних тощо) практик.
ФК5. Здатнiсть ана,тiтично оцiнювати та формулювати
правову проблему (наукову, практичну, освiтню), будувати
правову модель, робочу гiпотезу дослiджуваноi проблеми,
що передбачае глибоке переосмислення наlIвних знань та
професiйноi практики.
ФК6. Здатнiсть до обробки результатiв наукових дослiджень
та iх оформлення у статтях, тезах, iнформацiйних листах,
наукових звiтах тощо вiдповiдно до сr{асних вимог.
Фк7. Здатнiсть до ефективного виконання завдань
iнновацiйного характеру у професiйнiй дiяльностi,
ФК8. Здатнiсть проводити ана_пiз та моделювання соцiально-
економiчних процесiв у правовому полiо визначати
показники ix результативностi з подальшим обгрунтуванням
напрямкiв удосконЕrлення законодавства вiдповiдно до
BeKTopiB розвитку суспiльства в УкраiЪi.
ФК9. Ведення дiалогу й аргументування пiд час наlкових i
дiлових дискусiй, переговорiв, судових дебатiв, публiчного
виступу, а також представлення результатiв науковоi та
практичноi дiяльностi професiйнiй спiльнотi та широкому
заг.rлу у виглядi доповiдей на конференцiях рiзного рiвня,
включаючи науково-просвiтницькi заходи з метою
популяризацii правовоi дiяльностi.
ФК10. Здатнiсть здiйснювати ана.пiз змiсry нормативно-
правових aKTiB та ix експертизу.
ФК11. Навички складання проектiв нормативно-правових та
iндивiдуально-правових aKTiB застосування Еорм права,
iнших юридичних (прочесуальних) документiв.
ФК12. Вмiння грамотно i точно формулювати та
висловлювати cBoi позицii, належним чином обrрунтовувати
юриди.птi висновки, пропозицii, рекомендацii.
ФК13. Навички консультування з юридичних питань,
зокрема, можJIивих способiв захисту прав та iHTepeciB
клiснтiв, вiдповiдно до вимог професiйноi етики, належного
дотримання норм щодо нерозголошення персональних
даних та конфiденцiйноi iнформацiТ.
ФК14. Здатнiсть здiйснювати процес аналiзу правовоi
дiяльностi суб'ектiв вання, аналiтично



виокремлювати та оцiнювати правовi проблеми цiеТ

дiяльноотi, визначати шляхи ii оптимiзацii.
7 Пrrограпtнi DезYльтатII навчання

Узагальненi результати навчання:
IP 1. Проводити професiйну дiяльнiсть використовуючи

умiння та навички розв'язання комплексних проблем
юридиtlноi освiти, професiйноi та дослiдницько-iнновацiйноi
дiяльностi у га.шузi права, на ocHoBi глибокого
переосмислення нмвних та створення нових знань та
професiйноi юридичноI практики.
ЗР 1. Проводити професiйну лiяльнiсть на ocHoBi цiннiсно-
мотивацiйних установок, об'сктивного оцiнювання та
критичного ставлення до рiзноманiтних явищ, процесiв,
подiй, використовуючи умiння самостiйного та творчого
мислення, а також генерування нових iдей.
ЗР 2. Здiйснювати професiйну дiяльнiсть у соцiальнiй
взаемодiТ, що заснована на гуманiстичних i етичних засадах,
приймати рiшення щодо планування та органiзацii певних
видiв професiйноi дiяльностi, брати на себе вiдповiдальнiсть
за результати роботи, ефективно працювати у командi.
ЗР З. ,Щотримуватися норм спiлкування у професiйнiй
взасмодii з колегами, керiвництвом, науковою та освiтньою
спiльнотою. Використовувати сучасну професiйну
термiнологiю при комунiкацii з фахiвцями-юристами ycix
ceKTopiB нацiональноi та cBiToBoi економiки та сумiжних
професiй.
ЗР 4. Використовувати навички ycHoi та письмовоi
комунiкацii iноземною мовою, аналiзуючи тексти фаховоi
направленостi; перекладати iншомовнi iнформацiйнi
джерела; представляти результати власних на}кових
дослiджень на мiжнародних наукових заходах та у наукових
перiодичних виданнях.
ЗР 5. Здiйснювати самостiйну навчапьно-пiзнавальну

дiяльнiсть, проектувати власну освiтню траекторiю з

використанням сучасних форм та методiв навчання. Сприяти

формуванню високих морirльних професiйних якостей у
здобlъачiв вищоi освiти у процесi взаемодii уtасникiв
освiтнього процесу.
ЗР 6. Критично аналiзувати iнформацiю, що мiститься у
суrаснiй нацiональних та мiжнародних джерелах,
iнформацiйних базах даних тощо, та використовувати it у
науковiй, практичнiй та освiтнiй дiяльностi для оцiнки та
синтезу нових i складних iдей.
ЗР 7. Визначати HoBi iнновацiйнi напрямки дослiджень,
спираючись на власнi компетентностi, та ik постiйне

удосконалення.
ЗР 8. Проводити професiйну лiяльнiсть на ocHoBi цiннiсно-
мотивацiйних установок, об'сктивного оцiнювання та
критичного ставлення до рiзноманiтних явищ, процесiв,
подiй, використовуючи умiння самостiйного та творчого
мислення, а також генерування нових iдей.
ЗР 9. Використовувати свою професiйну дiяльнiсть та



особистiснi якостi дJuI конкурентного позицiонування
вiтчизняноi юридичноi освiти, науки та практики у
сучасному cBiToBoMy просторi. Використовувати принцип
(навчання крiзь життя) для постiйного пiдвищення своеТ
конкурентоспроможностi.
ПР1. Грунтовне знаЕня та розlмiння природи i
призначення права, його доктрини, принципiв фiлософii
права, стандартiв правничоi професii, закономiрностей та
ефективностi фlтrкцiонування права й здiйснення юридичноi
дiяльностi в умовах глобаrriзацii, iнтеграцiТ нацiональних
правових систем. Визначати та застосовувати ocHoBHi
юридичнi поняття й категорii, формулювати проблеми, що
стосуються правовоi сфери.
ПР2. Умiння застосувати теоретичнi знання у сферi права
для оптимального вирiшення творчих та розв'язання
професiйних завдань, спрямованих на гарантування,

утвердження i захист прав людини, зокрема, шляхом
оновлення законодавства та приведення його у вiдповiднiсть
до европейських стандартiв. Володiти та використовувати
поглибленнi знання мiжнародних стандартiв прав людини,
права Свропейського Союзу та прецедентноi практики
европейського суду з прав людини з метою забезпечення
принципiв людськоТ гiдностi, справедливостi,
ноупередженостl.
ПР3. Системно застосовувати знання засад, принципiв та
iнституriв конституцiйного права, цивiльного i цивiльного
процесуаJIьного права, кримiнального та кримiнального
процесуального права, господарського та господарського
процесуtlльного права, тощо в практичнiй професiйнiй
дiяльностi. Визначати проблеми оновлення Конституцii та
способiв iх розв'язання з урахуванням зарубiжного досвiду
та глобалiзацiйних змiн; знання та розумiння cyTHocTi та
змiсту конституцiйного процесу в УкраiЪi.
ПР 4. Грунтовне розlмiння предметноi областi та правничоi
професii. Глибинне знання процедур конструювоння та
застосування правових джерел. Самостiйно збирати правовi
джерелq проводити iх доктринальне тлумачення, зовнiшне
та внутрiшне рецензування. Здiйснювати аналiз правових
наслiдкiв законодавчих змiн та виробляти пропозицii щодо
ik врахування при проведеннi дiяльностi.
ПР5. Застосовувати сучаснi передовi концеIIтуальнi та
методологiчнi знання в галузi науково-дослiдницькоi та
професiйноi дiяльностi i на межi предметних галузей знань.
Формулювати ттравову проблему (наукову, практичну,
освiтню) з огляду на цiннiснi орiентири сrIасного
суспiльства та стан fi науковоi розробки. Умiння з нових
дослiдницьких позицiй формулювати загшIьну
методологiчну базу власного наукового дослiдження,
усвiдомлювати його актуальнiсть, мету i значення для
розвитку окремих галузей права, суспiльно-полiтичного,
економiчного життя, правозастосовчоТ практики.
ПР6. Здатнiсть навчати самоDозвиватися i



са]\.{овдосконаJIюв ати ся, нести в iдповiда.пьнiсть за практичну
дiяльнiсть, новизну наукових дослiджень та прийняття
експертних рiшень. Прагнення до утвердження академiчноi
доброчесностi.
ПР7. Вирiшувати складнi фаховi завдання (практичнi та

дослiдницькi) з опорою на доступнi ресурси. Самостiйно
збирати та критично опрацьовувати правовi джерела,
проводити iх зовнiшню та внутрiшню критику,
текстологiчне вивчення, тл}мачення.
ПР8. Проводити анаrriз соцiально-економiчних прочесiв у
правовому просторi з використанням суIасних методiв
моделювання та прогнозування, визначати та застосовувати
систему результативних показникiв зЕIзначених процесiв,
науково обгрунтовувати оптимальнi шляхи розвитку ycix
ceKTopiB нацiональноi економiки вiдповiдно до стратегiчних
завдань держави та свiтових тенденцiй.
ПР9. Спiлкрання в дiалоговому режимi з професiйною
спiльнотою та громадськiстю в певнiй галузi науковоi або
професiйноi правничоi дiяльностi. Квалiфiковано
вiдображати результати на}кових дослiджень у наукових
статтях, тезах, опублiкованих у фахових вiтчизняних та
мiжнародних виданнях.
ПР10. Грунтовнi знання предметноi областi, професiйних
стандартiв та розумiння окремих аспектiв правничих
професiй (суддi, адвоката, прокурора, HoTapiyca).
Застосовувати знання юридичного змiсту нормативно-
правових aKTiB, аналiзувати та тлумачити чинне
законодавство, судову практику. Визначати правову
проблему та заходити шляхи iT вирiшення.
ПР11. Умiння та навички органiзацii та ведення правовоI

роботи на пiдприемствi, в ycTaпoBi чи органiзацii та
створення в процесi цiеi роботи рiзних правових документiв.
Практичнi навички та умiння складання проектiв законiв,
пiдзаконних aKTiB, проектiв rrроцесуальних докlментiв,
зокрема, нотарiа-шьних документiв, заrIв, позовних зЕuIв,

рiшень суду тощо.
ПР 12. Знати працi провiдних зарубiжних вчених, HayKoBi

школи та фундамента;lьнi прачi у гаrrузi дослiдження,

формулювати мету власного наукового дослiдження як
складову загальноцивiлiзацiйного процесу. Критичний
аналiз, оцiнка i синтез нових та складних iдей.
ПР 13. Формулювати та надавати консультування з

юридичних питань, зокрема, можливих способiв захисту
прав та iHTepeciB клiентiв, вiдповiдно до вимог професiйноi
етики, наJIежного дотримання норм щодо нsрозголошення
персональних даних та конфiденцiйноТ iнформацii.
ПР14. Усвiдомлювати та виявляти складнi практичнi
аспекти правовоi дiяльностi. Формулювати професiйну
(наукову, освiтню або практичну) проблему з огляду на

цiннiснi орiснтири суIасного техногенного суспiльства та
необхiднiсть усталеностi та стабiльностi нацiональноТ
економiки, пiдсилення i] здатностi до витку 1



прогресу.
юридичних
спрямованi
людини.

Формулювати та надавати обrрунтування
висновкiв, пропозицiй, рекомендацiй, якi

на гарантування, }"твердження i захист прав

8 - Ресурсне забезпечеIIIIя rlеалiзацii програми
Кuдроu" забезпечення Розробники програми: 1 доктор юридичних наук, професор,

3 кандидата юридичних на}к, доценти. Bci розробники е
штатним спiвробiтниками Схiдноукраiнського
нацiонального 1тiiверситету iMeHi Володимира Да;lя. Гарант
ocBiTHboi програми: Розовський Борис Григорович, завiдувач
кафедри rrравознавства, доктор юридичних наук, професор.

.Що реалiзацii програми заJIучаються науково-педагогiчнi
працiвники з науковими ступенями та/або вченими
звitннями, а також висококвалiфiкованi спецiалiсти в гаrrузi
права, якi мають певний стаж практичноi, науковоi та
педагогiчноТ дiяльностi.
З метою пiдвищення фахового рiвня Bci науково-педагогiчнi
працiвники один р€в на п'ять poKiB проходять стажування, в
т.ч. закордоннi.
Викладацький склад, який викладае навчальнi дисциплiни
мас квалiфiкацiю, фах за дипломом про вищу ocBiTy та
наукову спецiальнiсть за дипломом про отримання
наукового стуIIеня, якi вiдповiдають напряму та
спецiальностi пiдготовки магiстрiв зi спецiальностi 081
Право.

Матерiально-технiчце
забезпечення

- навчztльнi корпуси;
- гуртожитки;
- тематичнi кабiнети;
- спецiалiзованi лабораторii;
- комп'ютернi класи;
_ п}.нкти харчування;
- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;
- мультимедiйне обладнання;
- сIIортивний за:r, спортивнi майданчики.
У навчальному прочесi задiянi примiщення для проведення
лекцiйних та практичних занять, аудиторii, якi оснащенi
мультимедiйними проекторами, аулiо-вiлеотехнiкою,
необхiдним устаткуванням для проведення практичних
занять зi студентами, чим забезпечуеться виконання
навчitльних програN4 на 100 О/о вl,д потреби.
За фlъкцiональним призначенням примiщення повнiстю
вiдповiдають видам занять, надають можливiсть проведення
потокових лекцiйних занять, груIIових практичних
(семiнарських) занять.

Iнформацiйне та
навчально_методичне
забезпечення

- офiцiйний сайт Схiдноукраiнського нацiонального

унiверситету iMeHi Володимира,Щаля: htфs ://snu.edu.ua ;

- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;
- необмежений доступ до мережi IHTepHeT;
- наукова бiблiотека, читальнi зали;
- вiртуальне навчальне середовище Moodle;
- корIIоративна пошта;
- навчальнi i робочi навчальнi плани пiдготовки;



- графiки навчаJтьного процесу;
- навчально-методичнi комплекси дисциплiн (НМКЩ);
- програми та робочi навчальнi програми дисциплiн;
- дидzжтичнi матерiали для самостiйноi та iндивiдуа;lьноi
роботи студентiв з дисциплiн;
- програми практик;
- методичнi вказiвки щодо виконання курсових робiт,
квалiфiкацiйних магiстерських робiт;
- критерii оцiнювання рiвня пiдготовки;
- пакети комплексних контрольних робiт.
Унiверситет мас потужну полiграфiчну базу для
видавництва пiдруrникiв та навчаJIьно-методичноi
лiтератури.

9 - Академiчrlа мобiльнiсть
Нацiональна кредитна
мобiльнiсть

Пiдвищення квалiфiкацii (стажування) науково-педагогiчних
працiвникiв у вiтчизняних ВНЗ-партнерах

Мiжнародна кредитна
мобiльнiсть

- угода щодо спiвробiтництва, стажування та навчання мiж
Схiдноукраiнським нацiона:lьним унiверситетом iMeHi
ВолодимираЩаля та унiверситетом м. Жилiна (Словаччина);
- договiр про спiвпраuю мiж СхiдноlкраiЪським
нацiональним унiверситетом iMeHi Володимира Даля та

унiверситетом Балiкесiр (Туреччина) ;

- договiр про спiвпрацю мiж Схiдноукраiнським
нацiональним 1тtiверситетом iMeHi Володимира Даrrя та

унiверситетом Арiель (Iзраiль) щодо спiльного навчання
студентiв (готуеться до пiдписання).

навчання iноземних
здобувачiв вищоi освiти

Навчання iноземцiв здiйснюеться за денною (очною) та
заочною формами навчання на пiдставi документiв про
попередню ocBiTy, якi були отриманi не ранiше, нiж за 10
poKiB до дати звернення iз заlIвою щодо вступу до
украiЪських навчальних закладiв (KpiM зtulв щодо вступу до
аспiрантури, докторантури, пiслядипломноi освiти).
Iноземцi та особи без громадянств4 якi перебувають в
УкраiЪi на законних пiдставах, мають право на здобуття
вищоi освiти, KpiM права на здобуття вищоi освiти за

рах}.нок коштiв .Щержавного бюджету Украiни, мiсцевих
бюджетiв, якщо iнше не встановлено мiжнародними
договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною
Радою Украiни.
Iноземцi, якi здобули повну загirльну середню ocBiTy у
закордонних школах з вивченням 1краТнськоi мови, та
закордоннi украТнцi приймаються до СНУ iM. В. .Щаля за
вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому
до СНУ iM. В. Даля, у межах установлених квот за
рекомендацiями нацiонатtьних культурних украiЪських
товариств та дипломатичних установ Украiни за кордоном.
Iноземцi, щодо яких приймальною комiсiсю СНУ iM. В. .Щаля
встановлено необхiднiсть мовноi пiдготовки до основного
навчання, проходять таку пiдготовку на пiдготовчому
вiддiленi СНУ iM. В. Даля.



2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми та ik логiчна послiдовнiсть

2.1. Перелiк компонент ОП

Код
ътlд

Компоненти ocBiTHboi програми
(навчальнi дисциплiни, KypcoBi проекти (роботи),
практики, квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумкового
КОНТРОJIЮ

1 2 J 4
обов'язковi компоненти Оп

ОБОВ,ЯЗКОВI НАВЧАЛЪШ ДИСЦИ плIни
IJикл загальноТ пiдготовки

ок1 Основи педагогiки вищоi школи 4,00 заJIlк
ок2. Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень 4,00 1спит
ок3. Професiйно-орiснтовна англiйська мова 5,00 1спит

Щикл професir1llоi пiдготовкrr
ок4. Проблеми Teopii та фiлософii права 5,0 1спит
ок5. Сучаснi проблеми конститyцiйного пDава 5,0 1спит
ок6. Проблеми госrrодарського права та процесу 4.00 заJIlк
ок7. Актуальнi проблеми кримiнального права та правовi

основи протидii корrсгrцii
4,00

lспит

ок8. Науково-дослiдна робота магiстра 4,00 заJIlк
ок9. Органiзацiя юридичноi роботи на пiдприемствах, у

судових та правоохоронних органах Украiни
4,00

1спит

ок10. виробнича практика 7,5 залiк
ок1 1 магiстерська (переддипломна) практика 6,0 за;riк
ок12. Квалiфiкацiйна магiстерська робота 15.0 захист
Загальн ии оосяг оOов,язкових компонент: 6,7,5

Вибiрковi компоненти ОП
Вuбiрковuй блок ]

вБ 1.1 EU Law 5.0 заJIlк. 1спит
вБ 1.2 Порiвняльне судове право 5.0 1спит
вБ 1.3 Свропейське соцiальне та трудове право 6.5 залlк спит
вБ 1.4 Мiжнародне спiвробiтництво у боротьбi зi

злочиннiстю
6.0 залlк. 1спит

вuбiрковuй блок 2
вБ2.1 Iнформацiйне право 5.0 залlк. lспит
вБ2,2 Нотарiальний процес 5.0 1спит
вБ2.3 Проблеми цивiльного процесуального права 6.5 зал к- 1спит
вБ 2.4 Правове р егулювання трудових та пр оце суа,тьних

трудових вiдносин
6.0 заJIlк. 1спит

Загальниli обсяг вlrбiркових коN{поIIеIIт: 22.5
ЗАГАЛЬНИИ ОБСЯГ ОСВIТНЪОI ПРОГРАМИ 90



2.2. Струкryрно-логiчна схема ocBiTHboT програми

В структурно-логiчнiй cxeMi на бiлому фонi наданi назви обов'язкових компонент
ocBiTHboi програми, а на жовтому - вибiрковi компоненти з першого вибiркового блоку.



3. Форма атестацii здобувачiв виrцоi освiти

Дтестацiя випускникiв освiтньоI програми спецiальностi 081 Право проводиться у формi захисту

квалiфiкачiйноi магiстерськоi роботи, та завершуеться видачою документу встановленого зразку про

присудження йому ступеня магiстра iз присвоенням квалiфiкацii: магiстр права.

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i публiчно.

4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей компонентам ocBiTHboi програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатiв навчання (прн) вiдповiдними компоНенТаJvIи
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