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1. Профіль освітньої програми
Право
зі спеціальності

081 Право
1 – Загальна інформація

Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації
Офіційна назва
програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації

Цикл/рівень
Передумови

Мова викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

Магістр
Магістр права
Право
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів, 1 рік 4
місяці.
Програму визнано акредитованою за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти відповідно до
рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018
р., протокол № 133 (наказ МОН України від
08.01.2019 р. № 13), сертифікат про акредитацію УД
№ № 21007691. Строк дії сертифікату до 1 липня
2024 року
FQ-EHEA другий цикл, EQF LLL – 7 рівень,
HPK України – 8 рівень.
За програмою можуть навчатися особи, які
завершили навчання на першому (бакалаврському)
рівні вищої освіти за напрямом підготовки 6.030401
Правознавство (спеціальності 081 Право) та успішно
склали єдиний вступний іспит і єдине вступне
фахове випробування. Особи, які здобули ступінь
бакалавра за іншим напрямом підготовки
(спеціальністю), крім того, повинні успішно скласти
додатковий екзамен зі спеціальності, який включає
ключові питання базових дисциплін, які формують
компетенції бакалавра права.
українська
До 31 грудня 2020 року
http://jurfak.univer.kharkov.ua/

2 - Мета освітньої програми
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
положення,
зокрема
доктринального
та

концептуального
характеру,
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
та
організаційноуправлінською діяльністю, самостійно створювати
якісний і конкурентоспроможний юридичний
інтелектуальний
продукт,
розробляти
і
реалізовувати самостійно або на чолі групи проекти
юридичного характеру
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність
Орієнтація освітньої
програми

Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації

Особливості програми

Галузь знань 08 Право
Спеціальність 081 Право
Освітня програма підготовки магістрів побудована з
урахуванням потреб сучасного ринку праці щодо
забезпечення потреб юридичної освіти, науки та
практики як базових елементів правової системи
Підготовка магістрів спрямована на формування
здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі
юридичної
професійної
та
дослідницькоінноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових
цілісних знань у галузі юриспруденції та юридичної
практики
Вибіркові
компоненти
циклу
професійної
підготовки розподілені на два профілі – цивільноправовий та державно-правовий з метою підготовки
фахівців, здатних до критичного аналізу, оцінки і
синтезу нових та складних правових ідей,
розроблення та реалізації юридичних проектів, які
дають можливість переосмислити наявне та
створити нове цілісне знання про правові явища та
процеси та професійну юридичну практику і
розв’язання значущих проблем у сфері відповідно
приватного та публічного права

4 – Придатність випускників до працевлаштування
та подальшого навчання
Придатність до

Випускники можуть працювати на підприємствах,

працевлаштування

установах, організаціях усіх форм власності та
господарювання
у
якості
юрисконсульта,
начальника юридичного відділу тощо; займати
посади наукових та педагогічних працівників у
дослідницьких установах та вищих навчальних
закладах; займати посади у органах юстиції,
державній виконавчій службі, внутрішніх справ,
Національній
поліції
України,
кримінальновиконавчої чи митної служби; працювати на
суддівських або прокурорських посадах (після
проходження додаткової підготовки); надавати
консалтингові і представницькі послуги, зокрема, у
якості адвоката тощо.
Основні професійні назви робіт, на яких можуть
працювати випускники магістратури (згідно з
Класифікатором професій ДК03:2010):
1231 - Керівники фінансових, бухгалтерських,
економічних, юридичних та адміністративних
підрозділів та інші керівники (головний фахівець,
головний юрисконсульт, начальник юридичного
відділу);
1232 - Керівники підрозділів кадрів і соціальнотрудових відносин;
1475.1 - Менеджери (управителі) з права (менеджер
(управитель) у слідчій діяльності, менеджер
(управитель) з організації консультативних послуг);
2421.1 - Наукові співробітники (правознавство)
(спеціаліст-юрисконсульт, молодший науковий
співробітник
(правознавство),
науковий
співробітник
(правознавство),
науковий
співробітник-консультант (правознавство);
2421.2 - Адвокати та прокурори (адвокат,
консультант науковий (правознавство), прокурор,
прокурор-криміналіст, юрист, юрист-міжнародник);
2422 – Судді;
2423 - Професіонали в галузі правоохоронної
діяльності (експерт, інспектор, оперуповноважений,
слідчий, старший інспектор з особливих доручень,
старший оперуповноважений в особливо важливих
справах, старший слідчий в особливо важливих
справах);
2424 - Професіонали кримінально-виконавчої
служби (інспектор, оперуповноважений, старший
інспектор з особливих доручень, старший
оперуповноважений в особливо важливих справах);
2429 - Інші професіонали в галузі правознавства
(експерт, інспектор праці (правовий), нотаріус,
нотаріус державний, радник, слідчий, слідчий в
особливо важливих справах, судовий експерт,
фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту,

юрисконсульт)
Випускники магістратури освітньої програми Право
можуть продовжити навчання на наступному
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
(PhD) за спеціальностями 081 Право або 293
Міжнародне право. Набуття компетентностей в
системі післядипломної освіти.

Подальше навчання

5 – Викладання та оцінювання
Викладання та
навчання

Студентоцентроване навчання, заохочення відчуття
автономності у того, хто навчається, із
забезпеченням відповідного супроводу та підтримки
з боку викладача. Навчання із застосуванням
методик максимальної активізації студентів під час
занять шляхом організації ділових ігор, виконання
творчих завдань, підготовки презентацій, рефератів,
доповідей і повідомлень. Під час навчання
акцентується увага на проблемних та актуальних
питаннях провідних галузей правової науки та
практичної діяльності. Стимулюється самонавчання
студентів та групові завдання з метою придбання
навичок роботи у команді та самостійного пошуку
вирішення проблеми. Навички наукових досліджень
закріплюються під час виконання дипломної
магістерської роботи.
Поточне оцінювання - виконання тестових завдань,
контрольних та курсових робіт, індивідуальних
навчально-дослідних завдань, усне та письмове
опитування; підсумкова робота (письмова) за
дворівневою
або
чотирирівневою
системою
оцінювання), кваліфікаційна робота (4-рівнева
система оцінок).

Оцінювання

6 – Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності
(ЗК)

Здатність особи розв’язувати складні задачі і
проблеми у галузі права або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов
і вимог.
ЗК-1 - знання та розуміння предметної галузі,
усвідомлення
соціальної
значущості
своєї
майбутньої професії;
ЗК-2 - здатність сумлінно виконувати професійні
обовʼязки, діяти відповідно до етичних мотивів;
ЗК-3 - 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;
ЗК-4 - володіння навичками ділового спілкування

Професійні (предметні,
фахові) компетентності

рідною та іноземними мовами на високому
професійному рівні, знання та розуміння наукової
правничої термінології;
ЗК-5 - 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.
ПК-1 - уміння застосовувати набуті знання, вміння й
навички на практиці, здатність розробляти
різноманітні нормативно-правові акти;
ПК-2 - здатність кваліфіковано застосовувати
нормативно-правові акти в різних сферах юридичної
діяльності,
вміння
реалізовувати
норми
матеріального
й
процесуального
права
в
професійній діяльності;
ПК-3 - здатність забезпечувати законність та
правопорядок, безпеку особистості, суспільства,
держави в межах виконання своїх посадових
обовʼязків;
ПК-4 - здатність виявляти, припиняти, розкривати й
розслідувати правопорушення;
ПК-5 - вміння попереджувати правопорушення,
виявляти й усувати причини й умови, що сприяють
їхньому здійсненню;
ПК-6 - здатність виявляти, давати оцінку й сприяти
припиненню корупційної поведінки;
ПК-7 - здатність кваліфіковано тлумачити
нормативно-правові акти;
ПК-8 - здатність давати кваліфіковані юридичні
висновки й консультації в конкретних сферах
юридичної діяльності;
ПК-9 - здатність приймати обґрунтовані та
ефективні управлінські рішення;
ПК-10 - вміння аналізувати й реалізовувати в
професійній діяльності управлінські інновації;
ПК-11 - здатність кваліфіковано здійснювати
наукові дослідження в галузі права;
ПК-12 - здатність викладати юридичні дисципліни
на високому теоретичному й методичному рівні;
ПК-13 - здатність керувати самостійною роботою
осіб, що навчаються;
ПК-14 - визначеність і наполегливість у постановці
професійних завдань та здатність взяти на себе
відповідальність;
ПК-15 - здатність ефективно здійснювати правове
виховання.

7 – Програмні результати навчання

Програмні результати
навчання

ПРН-1 - Володіє передовими фундаментальними
знаннями
у
галузі
права
та
широким
методологічним
інструментарієм
вивчення
галузевих інститутів права;
ПРН-2 - Здійснює комплексний критичний аналіз,
оцінює та синтезує новітні ідеї у галузі права із
використанням напрацювань у пізнанні явищ
суміжних галузей науки;
ПРН-3 – Вміє налагоджувати та вести ефективний
професійний діалог з представниками юридичної
науки, практикуючими правниками і громадськістю
з різноманітних правових питань;
ПРН-4
–
Ініціює
створення
інноваційних
комплексних проектів у правничій сфері, має якості
лідера та здатний до повної автономності під час їх
реалізації;
ПРН-5 - Розробляє та реалізує проекти, у тому числі
результати власних досліджень і напрацювань,
використання
яких
сприяє
переосмисленню
наявного, створенню нового цілісного правового
знання та оптимізації юридичних практик і
вирішенню важливих для сьогодення наукових та
практичних проблем в галузі права;
ПРН-6 – Бере на себе повну відповідальність за
результати прийнятих стратегічних рішень у
професійній правничій діяльності;
ПРН-7 – Здатний до самовдосконалення, всебічного
саморозвитку, постійного підвищення професійної
кваліфікації у сфері права протягом життя;
ПРН-8 – Знає основні філософські підходи до
правової дійсності; розуміє основні закономірності
розвитку правових явищ і процесів, здатний
застосувати підходи основних типів праворозуміння
та обґрунтування права до конкретних теоретичних
категорій; втілювати і екстраполювати принципи
права у прийняття правових рішень, розробку
проектів
нормативно-правових
актів
та
правозастосування;
ПРН-9 – Вміє аналізувати сучасний стан, проблеми
та перспективи розвитку вітчизняної правової системи
з врахуванням її місця на юридичній мапі світу;
здійснювати порівняльний аналіз правових явищ,
виявляти їх спільні ознаки та відмінності на підставі
встановлення визначених критеріїв порівняння;
аналізувати основні джерела права сучасних правових
систем світу
ПРН-10 – Здатний здійснювати кваліфіковане
проведення наукових досліджень в галузі права,
виявляти наукові проблеми, формулювати теми та
завдання наукових досліджень у галузі права,
застосовувати загальнонаукові та спеціальноюридичні методи наукових досліджень; вести

наукові дискусії, створювати наукові тексти,
виявляти і формулювати положення наукової
новизни досліджень;
ПРН-11 – Розуміє гуманістичну спрямованість
права; основи правової культури; принципи
професійного мислення сучасного юриста, у тому
числі доктринального (наукового) та здатний
втілювати їх у практичній правничій діяльності;
ПРН-12 – Знає основні аспекти формування мотивів
навчальної діяльності; проблеми взаємодії суб'єктів і
об'єктів
педагогічного
процесу;
інтеграцію
педагогічної культури та юридичної освіти; основні
характеристики змісту освіти вищої школи України;
основи організації навчально-виховного процесу;
уміє: розробляти навчально-методичні комплекси
дисциплін, що викладаються; здійснювати пошук і
аналіз літератури і джерел дисциплін, що
викладаються; читати лекції і вести практичні
заняття; використовувати сучасні ефективні засоби
роботи з науковою та навчально-методичною
літературою; користуватися пошуковими освітніми
системами у мережі Інтернет; знає та розуміє
наукову правничу термінологію;
ПРН-13 – Знає і розуміє: категорійно-понятійний
апарат
сучасної
юриспруденції,
структуру,
типологію і тенденцію розвитку правових систем,
проблемні питання предмету і методу конституційноправового регулювання та основні проблеми розвитку
конституційного права України та зарубіжних країн;
передумови
формування
та
принципи
функціонування, основні закономірності, структуру
громадянського суспільства та характеристику
систем, що нею охоплюються; знає і розуміє
найважливіші факти, концепції, принципи і теорії
конституційного права;
ПРН-14 – Усвідомлює соціальну значущість
майбутньої професії, має навички розв’язання
спорів та інших юридично значущих ситуацій; вміє
аналізувати норми національного законодавства та
правильно документувати результати; здатний
обробляти й тлумачити колізійні норми; має
розширену фахову ерудицію на рівні найвищої
професійної юридичної кваліфікації;
ПРН-15 – Знає і розуміє практичні проблеми права
інтелектуальної
власності;
характеристику
правового статусу окремих суб’єктів і об’єктів
цивільного
права;
має
компетентності
з
інтерпретації
та
узагальнення
нормативного
матеріалу цивільного та адміністративного права;
вміє правильно застосовувати норми виборчого
права України; вміє аналізувати ретроспективи і
прогнозувати
перспективи
розвитку
і

функціонування громадянського суспільства за
різних умов та застосовувати ці знання для
розв’язання практичних завдань;
ПРН-16 – Здатний обробляти й тлумачити колізійні
норми цивільного права; має навички самостійної
роботи з нормативно-правовими актами; навички
вирішення правових ситуацій у сфері діяльності
прокуратури, інших правоохоронних та судових
органів; аналізувати норми національного і
міжнародного
законодавства,
правильно
документувати результати аналізу; здатний брати
участь у проведенні юридичної експертизи проектів
нормативно-правових актів, давати кваліфіковані
юридичні висновки й консультації в конкретних
сферах юридичної діяльності;
ПРН-17 – Вміє правильно організовувати
професійну юридичну діяльність в межах
законодавчих положень; здатний організувати
командну роботу групи фахівців, має основи
навичок організаційної та управлінської діяльності;
здатний реалізовувати в професійній діяльності на
посаді державного службовця завдання та функції
держави; володіє навичками обґрунтування і
прийняття правових рішень, які відповідають
вимогам закону та умовам укладених договорів;
навички вирішення правових ситуацій у сфері
банківського
права,
судочинства
та
правозастосовної діяльності;
ПРН-18 – Володіє юридичною технікою, здатний
готувати проекти нормативно-правових актів, у
тому числі має навички законотворчої роботи,
підготовки текстів нормативних договорів та інших
правочинів,
володіє
вмінням
підготовки
процесуальних документів усіх видів і стадій
цивільного, адміністративного та кримінального
судочинства.
ПРН-19 – Здатний фахово розуміти і тлумачити
зміст норм права та їх правильного застосування;
сумлінно
виконувати
професійні
обов’язки,
дотримується принципів етики юриста, володіє
навичками та розумінням значення саморозвитку,
підвищення своєї кваліфікації та майстерності;
нетерпимий
до
корупційної
поведінки
та
корупційних проявів, володіє достатнім рівнем
професійної
та
основами
доктринальної
правосвідомості;
ПРН-20 – Вміє розглядати заяви, скарги фізичних
та юридичних осіб, роз’яснювати сторонам їх права
і обов’язки; здатний охарактеризувати та
застосовувати організаційно-правові форми та
засоби охорони і захисту прав і законних інтересів
фізичних та юридичних осіб.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні
характеристики
кадрового забезпечення

Викладання правничих дисциплін навчального
плану забезпечують висококваліфіковані науковопедагогічні працівники: доктори юридичних наук,
професори та кандидати юридичних наук, доценти.
У необхідних випадках до викладання дисциплін
практичного спрямування залучаються фахівціпрактики
та
науковці
інших
факультетів
університету. Наукове керівництво дипломними
роботами доручається найбільш досвідченим
викладачам кафедр. Підбір кадрового забезпечення
відбувається з урахуванням дотримання вимог,
передбачених Ліцензійними умовами.
Гарантом освітньої програми є декан факультету,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений
юрист України Тетяна Євгеніївна Кагановська.
Група забезпечення освітньої програми складається
із 42 науково-педагогічних працівників, які
працюють за основним місцем роботи та мають
відповідні показники академічної активності.
Специфічні
Освітня
програма
передбачає
використання
характеристики
наявного
мультимедійного
обладнання
матеріально-технічного
(комп’ютерні класи, мультимедійні аудиторії) та
забезпечення
підтримки електронного спілкування «викладачстудент» у режимі реального часу. Якісний стан
матеріально-технічної бази Університету відповідає
нормативам й вимогам Ліцензійних умов надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти, вимогам
Державних будівельних норм ДБН – В.2.2-3-97
«Будинки та споруди навчальних закладів» і
забезпечує безпечні умови праці та високу якість
освітнього процесу.
Специфічні
У навчальному процесі використовуються інтернетхарактеристики
ресурси та технології дистанційного навчання, усі
інформаційного
та дисципліни мають детально опрацьовані методичні
навчально-методичного комплекси, найбільш інформативна частина яких
забезпечення
оприлюднена на веб-сайті факультету.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Можлива (за бажанням студента)
Можлива (за бажанням студента)
За освітньою програмою можуть навчатися іноземні
здобувачі вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної /наукової програми
та їх логічна послідовність
2.1 Перелік компонент ОП

Код н/д

1

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна
робота)

Кіль
кість
кред
итів

Форма
підсумко
вого
контрол
ю

3

4

2
Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

Методологія та організація наукових досліджень

3

залік

ОК 2

Голобальні проблеми сучасності

3

залік

ОК 3

Юридична компаративістика

4

екзамен

ОК 4

Актуальні питання цивільного права

4

екзамен

ОК 5

Актуальні питання адміністративного права

4

екзамен

ОК 6

Публічна служба в Україні

4

екзамен

ОК 7

Актуальні питання кримінальної юстиції

3

залік

ОК 8

Проблеми теорії держави і права

4

екзамен

ОК 9

Педагогічна практика

5

залік

Підготовка кваліфікаційної роботи

10

Загальний обсяг обов’язкових дисциплін
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Вибіркові компоненти ОП*
Вибірковий блок 1 (одна з двох дисциплін)

Методика викладання у вищій школі
ВБ 1

3

Основи педагогічної майстерності

залік

Вибірковий блок 2 (один із двох профілів)
1. Цивільно-правовий профіль
ВБ 2.1

Принципи міжнародних комерційних договорів

3

екзамен

ВБ 2.2

Основи міжнародного економічного права

3

екзамен

ВБ 2.3

Комерційне право / Курс німецької мови для юристів 3
1
Альтернативне розв’язання спорів / Захист права 4
інтелектуальної власності

залік

ВБ 2.5

Міжнародний комерційний арбітраж / Одна із 7 6
вибіркових дисциплін списку А

екзамен

ВБ 2.6

Правове регулювання обігу земельних ділянок / 5
Німецьке
та
європейське
договірне
право

екзамен

ВБ 2.4

екзамен

ВБ 2.7
ВБ 2.8
ВБ 2.9
ВБ
2.10

(поглиблений рівень)
Банківське право / Німецьке та європейське
комерційне право 1
Актуальні питання міжнародного права / Internat’l
Business Transactions (engl.)
Філософія та соціологія права / Німецьке та
європейське конституційне право
Інформаційні технології в юридичній діяльності /
Курс німецької мови II
2. Державно-правовий профіль

5

екзамен

5

екзамен

5

залік

4

залік

ВБ 2.1

Виборче право

3

екзамен

ВБ 2.2.

Адміністративне судочинство

3

екзамен

ВБ 2.3

Прецеденти Європейського суду з прав людини

3

екзамен

ВБ 2.4

Актуальні проблеми конституційного права

4

екзамен

ВБ 2.5

Парламентське право

6

екзамен

ВБ 2.6

Міжнародне трудове право

5

екзамен

ВБ 2.7

Правовий статус публічних осіб

5

екзамен

ВБ 2.8

Актуальні питання міжнародного права

5

екзамен

ВБ 2.9

Філософія та соціологія права

5

залік

ВБ
Інформаційні технології в юридичній діяльності
2.10
Загальний обсяг вибіркових дисциплін

4

залік

Підготовка кваліфікаційної роботи

10

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90
кредитів
ЄКТС
(2700
годин)
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Список А (одна із 7 дисциплін за вибором студента)
Назва дисципліни
1. Public International Law

Кількість
кредитів
6

2. Корпоративне право (поглиблений рівень)

3

3. Інвестиційне право (захист інвестицій)

3

4. Транспортне право

3

5. Банківське право

3

6. Третейське судочинство

3

7. Міжнародне процесуальне право

3

2.2 Структурно-логічна схема ОП
1 семестр
Обов’язкові компоненти
Методологія та
організація
наукових
досліджень

Актуальні
питання
цивільного
права

Підготовка
кваліфікаційної
роботи

Глобальні
проблеми
сучасності

Актуальні
питання
криміналь
ної юстиції

Актуальні
питання
адміністра
-тивного
права

Публічна
служба в
Україні

Юридична
компарати
вістика

2 семестр
Обов’язкові компоненти Вибірковий блок 1

Проблеми теорії
держави і права

Педагогічна
практика

Методика
викладання у
вищій школі
або
Основи
педагогічної
майстерності

Вибірковий блок 2
Цивільно-правовий Державно-правовий
Принципи
міжнародних
комерційних
договорів

Виборче право

Основи
міжнародного
економічного
права

Адміністративн
е судочинство

Комерційне право
або
Курс німецької
мови для юристів І
Підготовка
кваліфікаційної
роботи

Альтернативне
розв’язання
спорів
або
Захист права
інтелектуальної
власності

Прецеденти
Європейського
суду з прав
людини

Актуальні
проблеми
конституційного
права

3 семестр
Вибірковий блок 2
Цивільно-правовий профіль

Державно-правовий профіль

Міжнародний комерційний
Комерційне право
арбітраж / Дисципліна зі списку А

Парламентське право

Правове регулювання обігу
земельних ділянок/ Німецьке та
європейське договірне право
(поглиблений рівень)

Адміністративне судочинство

Банківське право / Німецьке та
європейське комерційне право
права 1

або

Правовий статус публічних осіб

Актуальні питання міжнародного
права / Internat’l Business
Transactions (engl.)

Актуальні питання
міжнародного права

Філософія та соціологія права /
Німецьке та європейське
конституційне право

Філософія та соціологія права

Інформаційні технології в
юридичній діяльності / Курс
німецької мови ІІ

Інформаційні технології в
юридичній діяльності

Підготовка
кваліфікаційної
роботи

Атестація

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти.
З метою визначення відповідності рівня засвоєння знань випускників другому
освітньому (магістерському) рівню проводиться підсумкова атестація, що складається з:
1. атестаційний екзамен за фахом, програма якого містить питання з трьох
дисциплін: Проблеми теорії держави і права, Актуальні питання цивільного права,
Актуальні питання судових та правоохоронних органів;
2. виконання та захист кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна магістерська робота виконується протягом трьох семестрів, в період
проходження практики та часу, відведеного на виконання науково-дослідної роботи. Вона
повинна бути самостійною і логічно завершеною роботою, пов'язаною з вирішенням
завдань правничої діяльності.
Під час виконання кваліфікаційної магістерської роботи студенти повинні показати
свою здатність і вміння, спираючись на отримані поглиблені знання, вміння та сформовані
загальнокультурні і професійні компетенції, самостійно вирішувати на сучасному рівні
завдання своєї професійної діяльності, професійно викладати спеціальну інформацію,
науково аргументувати і захищати свою точку зору. Захист роботи в обов'язковому
порядку передбачає оцінку рівня мовленнєвої культури випускника та перевірку текстів
дипломних робіт на наявність запозичень з інших з метою забезпечення виконання
принципів академічної доброчесності. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
На підставі рішення екзаменаційної комісії присвоюється ступінь магістра,
видається диплом державного зразка та присвоюється присвоюється кваліфікація «магістр
права».
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми
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