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Загальні положення 

 

Код та найменування спеціальності – 081 Право   

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень   

Перелік спеціалізацій та освітніх програм – Право (магістр)  

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної 

трансфернонакопичувальної системи та строк навчання – 90 кредитів, 

1,5 роки навчання за денною, заочною формою навчання  

 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти  

 

Інтегральна компетентність: Здатність вирішувати складні завдання і 

проблеми у сфері професійної діяльності з права Здатність розв’язувати 

задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.  

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, 

так і письмово.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.  

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України.  

СК3. 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.  

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України.  

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції.  



СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні.  

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.  

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових 

явищ та правозастосовній діяльності.  

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування.  

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту 

прав, свобод та інтересів клієнтів.  

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності 

правника.  

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, 

ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією.  

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.  

Випусники даної спеціальності влаштовуються на посади 

найменування (професії) яких визначається у відповідності із Національним 

класифікатором України ДК 003:2010.  

Порядок оцінювання результатів навчання:  

Поточне опитування, тестування знань, звіти про виконання 

практичної роботи, презентації, звіти про практику, контрольні роботи, 

написання наукових статей за результатами досліджень.  

Підсумковий контроль – диференційовані заліки, усні та письмові 

екзамени. Підсумковий контроль здійснюється відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу у Буковинському університеті.  

Підсумкова атестація – Атестація – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.  

Атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» здійснюється у два етапи: 

- університетський випускний іспит у формі комп’ютерного тестування;  

-єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України  

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня магістра спеціальності  081 Право освітньо-

професійної програми Право. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 освітньої програми підготовки  фахівців за другим освітнім ступенем 

«магістр» спеціальності «Право» 
 

Метою освітньо-професійної програми є 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, здатні до постійного навчання і 

самовдосконалення, здатні викладати повний цикл правових дисциплін у 

вищій школі на високому методичному та професійному рівні, спираючись 

на найсучасніші техніки та методики навчального процесу, брати участь у 

наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, 

експертно-консультаційною діяльністю, а також надавати послуги 

незалежного посередника (медіатора) на професійній основі. 

В сучасних умовах розвитку економіки України, розбудови малого та 

середнього бізнесу, відновлення промислових підприємств та модернізації 

системи вищої освіти, виходячи з вимог підготовки фахівців відповідно до 

Болонської декларації та входження України до світового освітнього 

простору особливого значення набуває застосування прикладних знань в 

галузі права. Підготовка таких кадрів дає можливість розвинути у молодої 

особи з юридичною освітою організаційні таланти, які знадобляться для 

компетентної діяльності суб'єктів різних рівнів управління. 

Магістр права - це фахівець з фундаментальною гуманітарною та 

ґрунтовною  теоретичною підготовкою для практичної роботи в усіх галузях 

народного господарства та правоохоронних органах, високим рівнем 

освіченості та культури, вмінням обрати найбільш оптимальний напрямок 

діяльності за фахом. Магістр права відповідно до отриманої кваліфікації  

володіє умінням вести науково-аналітичну та практичну роботу за своєю 

спеціальністю. 

Розвиток правничої освіти спрямований на підготовку правника, який 

буде утверджувати верховенство права через захист права і свобод людини. 

Програма підготовки фахівців другого магістерського рівня освіти з 

права враховує потреби суспільства та динаміку змін ринку освітніх послуг, 

потреби та запити здобувачів вищої освіти та роботодавців. 

Юридичний факультет співпрацює з Головним територіальним 

управлінням юстиції в Чернівецькій області, Територіальним Управлінням  

Державної судової адміністрації  України в Чернівецькій області, Радою 

адвокатів Чернівецької області, юридичним відділом Чернівецької обласної 

ради профспілок тощо. 

Підготовка фахівців освітнього рівня магістр права здійснюється у 

відповідності до потреб регіону і сучасних умов господарювання.  



 Буковинський університет готує фахівців, які мають необхідний 

рівень правових та економічних знань і здатні працювати на рівні вимог на 

сучасній світоглядній, науковій та методичній основі за спеціальністю 

«Право». Підготовка за цією спеціальністю забезпечує інтеграцію 

юридичних та економічних знань, комп’ютерної грамотності, високий 

рівень загальної культури та правосвідомості, володіння навичками 

цивілізованого ведення бізнесу. 

Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу, зростання ролі 

інформації та підвищення рівня інформаційної свідомості обумовлюють 

перехід людства до нового етапу розвитку цивілізації – інформаційного 

суспільства. Метою України стає створення умов належного розвитку 

інформаційного суспільства у нашій державі, поступове зменшення ознак 

відставання від інших країн, формування адекватної інформаційної політики 

та гармонізація інформаційного законодавства України з міжнародним, а 

також утворення системи інформаційного законодавства України належної 

якості. Фундаментом такого складного процесу має виступити належний 

фаховий потенціал, який потрібен нашій державі. 

Усе це говорить про потребу українського соціуму у фахівцях нового 

рівня, які б володіли комплексом інформаційно-правових знань.  

           Враховуючи  перспективи розвитку та зміцнення системи правосуддя, 

створення окремих підрозділів, які будуть опікуватися стратегічним 

плануванням та питаннями законодавства, реформування судової системи та 

правоохоронних органів, зростає попит на фахівців з права другого 

освітнього ступеня, що передбачено освітньою програмою.   

 На найближчі 5 років передбачено такі пріоритетні напрямки розвитку 

освітньої програми: 

а) підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають лідерські та 

високі моральні якості, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно 

здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному 

середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю та мають 

постійний попит у роботодавців;  

б) поглиблення практичного та наукового спрямування обраного 

напрямку; 

в) інтеграція навчального плану з навчальними планами Європейських 

університетів, з якими навчальний заклад співпрацює. 

Освітня програма спрямована на поглиблене опанування академічних 

знань та розвиток креативних навичок їх застосування на практиці. 

Ґрунтовно вивчається законодавство, спрямоване на організацію та ведення 

юридичної діяльності, в тому числі антимонопольне законодавство, 

законодавство про власність, в тому числі інтелектуальну власність, 

інвестиційну діяльність, податкове законодавство  тощо. Навчальний план 

поєднує дисципліни вітчизняної освітньої моделі та передові європейські 

технології. Поглиблено вивчаються іноземні мови (англійська, німецька, 



французька). Університет забезпечує вищу фундаментальну та загально-

галузеву освіту з права за програмою освітнього ступеня "магістр". 

Фахівець, відповідно до даної освітньої програми, вміє застосовувати 

знання для дотримання законності в діяльності підприємств різних форм 

власності та захист їх правових інтересів, здійснювати контроль за 

відповідністю вимогам законодавства наказів, інструкцій, положень та інших 

актів правового характеру, які видаються на підприємствах.  

Магістр права опановує сучасні досягнення в галузі загальних теорій 

держави та права; основні напрямки розвитку сучасних міжнародних 

відносин; шляхи і напрямки Європейської інтеграції; систему та зміст 

законодавства України і Європейських країн; фінансову та монетарну 

політику; організацію влади і основні інститути ЄС; європейські стандарти 

прав людини; правові основи регулювання Європейського ринку та 

підприємницької діяльності. 

Здобувачі правничої освіти готуються до служіння суспільству, будучи 

відданими принципам людської та професійної гідності, справедливості, 

неупередженості та дотримання високих етичних стандартів. 

Таким чином, підготовка фахівців галузі знань “Право” дала 

можливість поширити  у регіоні розвиток гуманітарних і правничих знань 

шляхом професійного навчання і виховання студентів; крім того, це дозволяє 

вирішити важливу для Чернівців та області проблему – закріпити в місті та 

області молодь, яка бажає здобути вищу освіту та працювати за фахом. 


