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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Право» 

зі спеціальності 081 Право 

 
1 – Загальна інформація 

Рівень вищої 

освіти  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  

Ступінь, що 

присвоюється  

Магістр  

Галузь знань  08 ‒ Право 

Спеціальність  081 ‒ Право  

Освітня 

кваліфікація  

Магістр права 

Кваліфікація в 

дипломі  

Ступінь вищої освіти – Магістр  

Спеціальність – 081 ‒ Право  

 

Мова(и) навчання 

і оцінювання  

Українська  

 

Обсяг освітньої 

програми  

90 кредитів ECTS 

Термін навчання 1 рік 6 місяців 

 

Тип програми  освітньо-професійна  

Наявність 

акредитації 

Спеціальність 081 Право акредитована рішенням 

Акредитаційної комісії від 20.02.2018 р.(протокол 

№ 128), наказ МОН України від 27.02.2018 № 

204. Сертифікат серія УП № 25001487 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  

EQF-LLL – 7 рівень 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти, а також 

структурного 

підрозділу у 

якому 

здійснюється 

навчання  

Приватний вищий навчальний заклад  

«Буковинський університет» 

Юридичний факультет 

 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

http://bukuniver.edu.ua/ 

Передумови  Наявність ступеня бакалавра зі спеціальностей 

081 Право, 293 Міжнародне право 
2 – Мета освітньої програми 

http://bukuniver.edu.ua/


Мета програми (з 

врахуванням рівня 

кваліфікації)  

 

Підготовка магістрів з права, які володіють 

інноваційним способом мислення та 

компетентностями, необхідними для ефективного 

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.  

Підготовка до складання Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту. 

 
3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань / 

спеціальність  

Право/ право 

Об’єкт: 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.  

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма. 

Практична складова є ключовою при вивченні 

правових процесів і явищ.  

 



Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації  

Освіта за спеціальністю право  

Ключові слова: методологія наукових 

досліджень, аналіз, правові доктрини, право, 

аналіз інформації, методи доведення.  

Особливості 

програми  

Програма забезпечує здобуття фахових знань і 

критичний підхід до національного права та 

права інших країн, а також набуття навичок 

педагогічної діяльності у вищій школі. 

Головна увага приділяється засвоєнню 

професійно-орієнтованих дисциплін, що 

забезпечують фахову підготовку студентів-

правників на рівні сучасних державних і 

міжнародних стандартів, практичне спрямування 

теоретичного навчання(наявність практичних 

занять, збільшення кількості кредитів на 

виробничу практику, викладання фахівцями в 

галузі права). 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на посади відповідно до 

Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010), які 

потребують наявності вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» від 01.11.2010 року: 

1231:21124 Головний юрисконсульт; 

1231:24157 Начальник юридичного відділу; 

2419.3:76 Спеціаліст-юрисконсульт; 

2421.2:20059 Адвокат; 

2421.2 Прокурор; 

2421.2 Юрист; 

2421.2 Юрист-міжнародник; 

2422 Суддя; 

2429:24173 Нотаріус; 

2429:24176 Нотаріус державний; 

2429:24740 Слідчий; 

2431.1:25500:1 Юрисконсульт 

Можливості професійної сертифікації.  

 

Подальше 

навчання 

Право продовжити навчання за програмою 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

освіти. Докторські програми з права 

 
5 – Оцінювання 



Оцінювання  Порядок та критерії оцінювання 

оприлюднюються в межах окремих освітніх 

компонентів ( в робочій програмі, силабусі). 

Оцінювання результатів навчання здійснюється 

на принципах об’єктивності , систематичності та 

системності, єдності вимог, відкритості, 

прозорості, доброчесності, доступності та 

зрозумілості методики оцінювання , урахування 

індивідуальних можливостей здобувачів. 

Застосовується поточний, модульний та 

підсумковий контроль. 
6 – Програмні компетентності 

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 

(ЗК)  

Компетентності, визначені Стандартом вищої 

освіти спеціальності:  

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. 

  

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(СК)  

Компетентності, визначені Стандартом вищої 

освіти спеціальності  

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.  

 
7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання  

РН01. Оцінювати природу та характер суспільних 

процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та 

механізмів їх правового регулювання.  

РН02. Співвідносити сучасну систему 

цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними 

етичними стандартами.  

РН03. 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.  

РН04. Здійснювати презентацію свого 

дослідження з правової теми, застосовуючи 

першоджерела та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних проблем, що постають з 

цього дослідження, аргументувати висновки.  

РН05. Вільно спілкуватися правничою іноземною 

мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) 

усно і письмово.  

РН06. Обґрунтовано формулювати свою правову 

позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи.  

РН07. Дискутувати зі складних правових 

проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти 

їх розв’язання.  

РН08. Оцінювати достовірність інформації та 

надійність джерел, ефективно опрацьовувати та 

використовувати інформацію для проведення 

наукових досліджень та практичної діяльності.  

РН09. Генерувати нові ідеї та використовувати 

сучасні технології у наданні правничих послуг.  

РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного 



права та міжнародно-правових систем з правовою 

системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей 

та принципів функціонування права.  

РН11. Використовувати передові знання і 

методики у процесі правотворення та 

правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції.  

РН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз 

окремих інститутів права різних правових систем, 

враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу.  

РН13. Аналізувати та оцінювати практику 

застосування окремих правових інститутів.  

РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних 

стадіях правозастосування.  

РН15. Мати практичні навички розв’язання 

проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних 

функцій суб’єктів правозастосування.  

РН16. Брати участь у розробці проектів 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати 

суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні 

суспільні відносини.  

РН17. Інтегрувати необхідні знання та 

розв’язувати складні задачі правозастосування у 

різних сферах професійної діяльності.  

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОП 

 

Код н/д  

 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота)  

Кількість 

кредитів  

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП  

 

ОК 1.1 Право Європейського Союзу 3 залік 

ОК 1.2 Конституційне право України: 3 іспит 



методологія тлумачення і 

застосування 

ОК 1.3 Адміністративне право та процес 

України: методологія,тлумачення 

і застосування 

3 іспит 

ОК 1.4 Проблеми кримінального 

судочинства 

3 іспит 

ОК 1.5 Міжнародне кримінальне право та 

міжнародне співробітництво у 

сфері запобігання злочинності 

4 іспит 

ОК 1.6 Виробнича практика 30 залік 

ОК 1.7 Цивільне право та процес 

України:методологія,тлумачення і 

застосування 

4 іспит 

ОК 1.8 Кримінальне право та процес 

України:методологія,тлумачення і 

застосування 

4 іспит 

ОК 1.9 Трудове право та процес 

України:методологія,тлумачення і 

застосування 

3 залік 

ОК 1.10 Міжнародне приватне право: 

методологія,тлумачення і 

застосування 

3 іспит 

ОК 1.11 Комплексний іспит  іспит 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  60  

 

2. Вибіркові компоненти ОП  

 

Код н/д  

 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота)  

Кількість 

кредитів  

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

ВК 2.1 Методологія і організація 

наукових досліджень 

3 залік 

ВК 2.2 Педагогіка та методика 

викладання в закладах освіти 

3 залік 

ВК 2.3 Злочини міжнародного характеру 3 залік 

ВК 2.4 Проблеми міжнародного 

кримінального процесу 

3 залік 

ВК 2.5 Медичне право 3 залік 

ВК 2.6 Порівняльне кримінальне право 3 залік 

ВК 2.7 Право соціального забезпечення 3 залік 

ВК 2.8 Кримінологія 3 залік 



ВК 2.9 Філософія влади 3 залік 

ВК 2.10 Психологія в юридичній 

діяльності 

3 залік 

ВК 2.11 Загальні етичні вимоги правничої 

професії 

3 залік 

ВК 2.12 Теорія правотворчості 3 залік 

ВК 2.13 Поглиблене вивчення іноземної 

мови 

3 залік 

ВК 2.14 Основи Інтернет-права 3 залік 

ВК 2.15 Міжнародний захист прав людини 3 залік 

ВК 2.16 

 

Актуальні проблеми фінансового 

права 

3 залік 

ВК 2.17 

 

Менеджмент персоналу 3 залік 

ВК 2.18 Актуальні проблеми 

комерційного права 

3 залік 

ВК 2.19 Актуальні проблеми 

інформаційного права 

3 залік 

ВК 2.20 Методика розслідування злочинів 3 залік 

ВК 2.21 Медіація 3 залік 

Перелік дисциплін оновлюється з урахуванням змін у ринковому середовищі 

України та світу, сучасних наукових розробок в галузі права під постійним 

моніторингом ринку праці. 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
 



2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальна правова 

підготовка – формування 

світоглядних та 

комунікативних 

компетенцій 

Професійна підготовка - 

знання та навички, 

необхідні для виконання 

професійних робіт - 

формування професійних 

компетенцій 

Право Європейського 

Союзу 

Адміністративне право та процес 

України: методологія, тлумачення і 

застосування 

 

 Проблеми кримінального 

судочинства 

 
Міжнародне кримінальне право та 

міжнародне співробітництво у сфері 

запобігання злочинності запобігання 

злочинності 

Цивільне право та процес: 

методологія,тлумачення і застосування 

Вибіркові дисципліни студента 

 К
о
м

п
л
ек

сн
и

й
 і

сп
и

т
 

 Методологія і організація наукових 

досліджень, Педагогіка та методика 

викладання у закладах освіти,Методика 

розслідування злочинів,Злочини 

міжнародного характеру,Проблеми 

міжнародного кримінального 

процесу,Медичне право,Порівняльне 

кримінальне право,Право соціального 

забезпечення,Кримінологія,Філософія,

Психологія в юридичній 
діяльності,Загальні етичні вимоги 

правничої професії,Основи Інтернет-

права,Актуальні проблеми фінансового 

права,Менеджмент персоналу,Теорія 

правотворчості,Актуальні проблеми 

комерційного права,Поглиблене 

вивчення іноземної мови,Міжнародний 

захист прав людини,Актуальні 

проблеми інформаційного права, 

Медіація. 

Кримінальне право та процес: 

методологія,тлумачення і застосування 

Трудове право: методологія, тлумачення і 

застосування 

Міжнародне приватне право: 

методологія,тлумачення і застосування 

 В
и

р
о
б

н
и

ч
а 

п
р
ак

ти
к
а
 

Конституційне право 

України: 

методологія,тлумачення 

і застосування 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» здійснюється у два етапи: 

- комплексний  іспит ( внутрішній) у формі комп’ютерного тестування;  

-єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №354 та від 17 

липня 2019 р. №684. Вимоги до єдиного державного іспиту встановлюються 

державою. 

 

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня магістра спеціальності  081 Право освітньо-

професійної програми Право. 
 

 



 

1. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

Таблиця 4.1. Відповідність компетентностей обов’язкових дисциплін   
 

 
 

 ЗК  

1  

ЗК  

2  

ЗК  

3  

ЗК  

4  

ЗК  

5  

ЗК  

6  

ЗК  

7  

ЗК  

8  

ЗК  

9  

ЗК 

10  

СК 

1  

СК 

2  

СК 

3  

СК 

4  

СК 

5  

СК 

6  

СК 

7  

СК 

8  

СК 

9  

СК 

10  

СК 

11 

СК 

12 

СК 

13 

СК 

14 

СК 

15 

ОК 

1.1 
   + +    +  + + +             

ОК 

1.2 
  +    +  +  +    +  + +  + +  +   

ОК 

1.3 
+  + +    +     + + + +       +   

ОК 

1.4 
+  +    + +   +    + + + +  + +     

ОК 

1.5 
  + + +  +  +     + +   +  +     + 

ОК 

1.6 
+ +    +    + + +   +  +   +  +  + + 

ОК 

1.7 
+   +  +  +   +  +  + + + + +       

ОК 

1.8 
+   +   + +       + +    + + +    

ОК 

1.9 
  + +   +  + +  +       + +  + + +  

ОК 

1.10 
+ +  + +    + +    + +     +      

ОК 

1.11 
+ + +    +   + +   + + +   +   +  + + 



2. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

 

Таблиця 5.1. Забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими компонентами освітньої програми  

 РН 1  РН 2  РН 3  РН 4  РН 5  РН 6  РН 7  РН 8  РН 9  РН 

10  

РН 

11  

РН 

12  

РН 

13  

РН 

14  

РН 

15  

РН 

16  

РН 

17  

ОК 

1.1 
    +       +      

ОК 

1.2 
 +     +   +    +    

ОК 

1.3 
+ +    + + +  + +  +   + + 

ОК 

1.4 
  +   + + +   +   + +   

ОК 

1.5 
   +      +  +     + 

ОК 

1.6 
  + + +  + + +    +  + + + 

ОК 

1.7 
+ + +        +  +     

ОК 

1.8 
 +    + +   + +  + +   + 

ОК 

1.9 
 + +         +   +  + 

ОК 

1.10 
        +  + +      

ОК 

1.11 
  + + +   + +     +   + 

 


