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Тимчасовий стандарт підготовки
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

за спеціальністю 8.03040101 Правознавство
Тип диплому
одиничний
(одиничний, подвійний, спільний)

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, зокрема, нормативні навчальні дисципліни – 39, серед
них: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 15, цикл
фундаментальної підготовки – 9, цикл професійної та практичної підготовки
– 15; дисципліни вільного вибору студента – 24, серед них: цикл
фундаментальної підготовки – 12, цикл професійної та практичної підготовки
– 12; педагогічна практика – 8; переддипломна практика та підготовка
дипломної роботи – 19 кредитів ЄКТС.
Нормативний термін навчання
1,5 роки
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за
програмою, і вимоги до професійного відбору вступників:
За програмою можуть навчатися:
- особи, які завершили навчання на першому (бакалаврському) рівні
вищої освіти за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство та успішно
склали вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови;
- особи, які здобули ступінь бакалавра за іншим напрямом підготовки,
успішно склали вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови та
додатковий іспит зі спеціальності, який містить ключові питання базових
дисциплін, що формують компетенції бакалавра права.
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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 постулати та іноваційні методи, здатні до постійного
навчання і самовдосконалення, здатні викладати повний цикл правових
дисциплін у вищій щколі 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

організаційно-

управлінською діяльністю.
Характеристики програми:
– предметна область – 0304 право;
– основна

зорієнтованість

програми

–

підготовка

висококваліфікованих спеціалістів, здатних проводити професійну
діяльність у галузі юриспруденції, зокрема наукову та викладацьку;
надавати правові послуги підприємствам, установам, організаціям та
громадянам;
громадських

супроводжувати
організацій,

діяльність

органів

місцевого

політичних

партій,

свмоврядування

та

виконавчої влади тощо.
– спрямованість програми – прикладна (підготовка фахівців для роботи
в

цивільно-правовій

та

державно-правовій

сферах),

а

також

дослідницька (підготовка кадрів, здатних до наукової та викладацької
діяльності в галузі юриспруденції).
– відмінності від інших подібних програм – студенти-магістранти
слухають курси українською та англійською мовами (у останньому
випадку - із залученням фахівців провідних європейських та інших
зарубіжних вищих навчальних закладів); отримують актуальні знання
теоретичних досягнень науковців провідних галузей права; набувають
3

досвіду самостійної дослідницької діяльності під час написання
дипломної (магістерської) роботи; мають можливість стажування за
кордоном; проходять педагогічну практику на базі університету з
метою набуття навичок викладання у вищій школі та опанування
відповідними методиками. Принципом і особливістю підготовки
магістрів права є поєднання глибокої теоретичної та спеціальної
навчальної підготовки з формуванням навичок науково-дослідної,
педагогічної та практичної юридичної роботи.
Програмні компетентності:
Випускник повинен мати такі загальнокультурні компетентності (ЗК):
– знання та розуміння предметної галузі, усвідомлення соціальної значущості
своєї майбутньої професії (ЗК-1);
– здатність сумлінно виконувати професійні обовʼязки, діяти відповідно до
етичних мотивів (ЗК-2);
– 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-3);
– володіння навичками ділового спілкування рідною й іноземними мовами на
високому професійному рівні, знання та розуміння наукової правничої
термінології (ЗК-4);
– 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 (ЗК-5).
Випускник повинен мати такі предметні компетентності (ПК):
– уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці,
здатність розробляти різноманітні нормативно-правові акти (ПК-1);
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– здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних
сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми матеріального й
процесуального права в професійній діяльності (ПК-2);
– здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості,
суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обовʼязків (ПК-3);
– здатність виявляти, припиняти, розкривати й розслідувати правопорушення
(ПК-4);
– вміння попереджувати правопорушення, виявляти й усувати причини й
умови, що сприяють їхньому здійсненню (ПК-5);
– здатність виявляти, давати оцінку й сприяти припиненню корупційної
поведінки (ПК-6);
– здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти (ПК-7);
– здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в
конкретних сферах юридичної діяльності (ПК-8);
– здатність приймати обгрунтовані та ефективні управлінські рішення (ПК9);
- вміння аналізувати й реалізовувати в професійній діяльності управлінські
інновації (ПК-10);
- здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі права
(ПК-11);
- здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й
методичному рівні (ПК-12);
- здатність керувати самостійною роботою, осіб, що навчаються (ПК-13);
– визначеність і наполегливість у постановці професійних завдань та
здатність взяти на себе відповідальність(ПК-14);
- здатність ефективно здійснювати правове виховання (ПК-15).
Програмні результати навчання
Після успішного завершення програми студент має продемонструвати
такі результати:
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Знати:
загальні результати:
 історію державотворення, становлення вітчизняної системи права;
 історію та зміст основних напрямків філософської правової думки;
 сутність та закономірності розвитку соціальних відносин, сферу
застосування та методи соціологічних досліджень,
 правові вітчизняні історичні памʼятки; історичні та культурні
пам'ятки різних країн світу, їх зміст, соціальну цінність;
 методологію проведення наукових досліджень;
 методику та психологію викладання у вищій школі;
фахові результати:
 загальнотеоретичні правові поняття і категорії, концепції правової
держави та шляхи розбудови в Україні,
 специфіку становлення вітчизняної правової доктрини; вчення про
державу, право, форми пізнання й обгрунтування політикоправових ідеалів у контексті загальносвітових досягнень;
 юридичне і політичне значення Конституції в політичній і
правовій системах; систему права та законодавства, методи
правового регулювання в різних галузях права;
 форми захисту охоронюваних законом прав, свобод та інтересів
фізичних і юридичних осіб;
 сучасні наукові школи права;
Вміти:
загальні результати:
 використовувати

практичний

досвід

прийняття

рішень

у

стандартних умовах юридичної діяльності;
 застосовувати наукові розробки, наукову, педагогічну, навчальнометодичну практику на заняттях з навчальних дисцилін; ефективно
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застосовувати методи, засоби, прийоми педагогічного впливу,
методики виховання і викладання;
 самостійно обирати і застосовувати методи правових наук та
алгоритм діяльності відповідно до практичних ситуацій;
фахові результати:
 керувати

правовою

організації,

роботою

надавати

правову

на підприємстві,
допомогу

його

в установі,
структурним

підрозділам і громадським організаціям;
 вивчати,

аналізувати

і

узагальнювати

результати

розгляду

претензій судових і арбітражних справ, а також вивчати практику
укладання і виконання договорів з метою розробки відповідних
пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення
господарсько-фінансової діяльності підприємства;
 брати участь у роботі з укладання господарських договорів,
підготовці висновків про їх юридичну обґрунтованість, розробці
колективних договорів.
Мати навички щодо:
загальні результати:
 роботи в команді, планування та розподілу часу на виконання
завдань;
 усного та писемного ділового спілкування;
 виконання наукових досліджень;
 постановки проблем та пошуку алгоритму їхнього вирішення;
фахові результати:
 розробки

документів

офіційного

листування;

підготовки

обґрунтованих відповідей у разі відхилення претензій;
 давати правову оцінку; вирішувати правові спори; здійснювати
правове супроводження діяльності підприємства;
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 здійснення

довідково-інформаційної

роботи

з

питань

законодавства і нормативних актів, застосовуючи технічні засоби,
а також облік чинного законодавства та інших нормативних актів;
 проведення роботи з правової освіти; надання довідок і
консультацій працівникам підприємства про чинне законодавство,
а також висновків з юридичних питань; надання допомоги з
оформлення документів правового характеру.
Придатність до працевлаштування випускників
основні професійні назви робіт, на яких можуть працювати випускники
магістратури (згідно з Класифікатором професій ДК03:2010):
КОД КП

КОД
ЗКППТР

ВИПУСК
ЄТКД

ВИПУСК
ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

1231 - Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та
адміністративних підрозділів та інші керівники
Головний фахівець (пенітенціарна
система)

1231
1231

21124

1231

24157

Головний юрисконсульт

1

Начальник юридичного відділу

1232 - Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин
1232

23805

67, 1

Начальник відділу кадрів

1475.1 - Менеджери (управителі) з права;
1478

Менеджер (управитель) у слідчій
діяльності

1479

Менеджер (управитель) з організації
консультативних послуг

2421.1 - Наукові співробітники (правознавство);
2419.3

76

Молодший науковий співробітник
(правознавство)

2421.1
2421.1

Спеціаліст-юрисконсульт

23667

-

2421.1

Науковий співробітник (правознавство)
Науковий співробітник-консультант
(правознавство)

2421.2 - Адвокати та прокурори;
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2421.2

20059

-

Адвокат
Консультант науковий (правознавство)

2421.2
2421.2

24450

-

Прокурор

2421.2

24451

-

Прокурор-криміналіст

2421.2

-

-

Старший помічник Генерального
прокурора України з особливих доручень

2421.2

Юрист

2421.2

Юрист-міжнародник

2422 – Судді;
2422

-

-

Суддя

2423 - Професіонали в галузі правоохоронної діяльності;
2423

Дізнавач (з дипломом спеціаліста)

2423

Експерт (органи внутрішніх справ)

2423

Інспектор (з дипломом спеціаліста)

2423

Оперуповноважений (з дипломом
спеціаліста)

2423

Помічник начальника чергової частини

2423

Слідчий (органи внутрішніх справ)

2423

Спеціаліст-вибуховик

2423

Спеціаліст-криміналіст

2423

Старший дізнавач з особливих доручень

2423

Старший інспектор з особливих доручень

2423

Старший оперуповноважений в особливо
важливих справах

2423

Старший слідчий в особливо важливих
справах

2424 - Професіонали кримінально-виконавчої служби;
2424

Інспектор (пенітенціарна система)

2424

Оперуповноважений (пенітенціарна
система)

2424

Старший інспектор з особливих доручень
(пенітенціарна система)

2424

Старший оперуповноважений в особливо
важливих справах (пенітенціарна
система)
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2429 - Інші професіонали в галузі правознавства
2429

25392

Експерт

-

2429

80

Інспектор праці (правовий)

2429

24173

-

Нотаріус

2429

24176

-

Нотаріус державний

2429

24758

2429

24740

-

Слідчий

2429

24743

-

Слідчий в особливо важливих справах

-

Радник

2429

Судовий експерт

2429

Фахівець з дізнання у сфері цивільного
захисту

2429

25500

Випускники

1

можуть

Юрисконсульт

працювати

на

підприємствах,

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, кримінально-виконавчої чи митної служби; працювати на
суддівських або прокурорських посадах (після проходження додаткової
підготовки); надавати консалтингові і представницькі послуги, зокрема, у
якості адвоката тощо.
Можливості подальшого навчання випускника магістратури спеціальності
правознавство – аспірантура (доктор філософії в галузі права); докторантура
(доктор юридичних наук) після складання вступних та кваліфікаційних
іспитів та успішного виконання і захисту дисертаційного дослідження.
Стиль викладання, навчання та система оцінювання:
Програмою

передбачено

навчання

із

застосуванням

методик

максимальної активізації студентів під час занять шляхом організації ділових
ігор, виконання творчих завдань, підготовки презентацій, рефератів,
доповідей і повідомлень. До викладання залучаються висококваліфіковані
викладачі та фахівці в галузі юриспруденції. Під час навчання акцентується
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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. Педагогічні навички набуваються
під час проходження відповідного виду практики після вивчення навчальних
дисциплін, що формують фахові компетентності викладача вищої школи.
Навички наукових досліджень закріплюються під час виконання дипломної
магістерської роботи.
Методи оцінювання, якими визначається рівень засвоєння знань з того
чи іншого модуля застосовуються такі:
поточне оцінювання здійснюється шляхом виконання тестових завдань,
контрольних та курсових робіт, індивідуальних навчально-дослідних завдань,
усного та письмового опитування;
підсумкове оцінювання здійснюється на підставі результатів поточного
контролю та підсумкової роботи (якщо передбачено програмою навчальної
дисципліни) за національною системою та системою ЕCТS (залік, екзамен),
дипломної роботи за 5-бальною національною системою оцінок та системою
ЕCТS, проходження практик за національною системою диференційованого
заліку та системою ЕCТS.
Форми атестації здобувачів вищої освіти.
Кожен

із

трьох

семестрів

закінчується

складанням

заліково-

екзаменаційної сесії, яка містить визначений навчальним планом перелік
заліків та екзаменів із ключових дисциплін. Педагогічна практика
закінчується захистом із виставленням відповідної оцінки.
З метою визначення відповідності рівня засвоєння знань випускників
другому

освітньому

(магістерському)

рівню

проводиться

підсумкова

атестація, що передбачає:
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1. атестаційний екзамен за фахом, програма якого складається з трьох
дисциплін: Проблеми теорії держави і права, Актуальні питання цивільного
права, Актуальні питання прокурорської діяльності;
2. виконання та захист дипломної магістерської роботи.
Дипломна магістерська робота виконується в період проходження
практики. Вона повинна бути самостійною і логічно завершеною, пов'язаною
з вирішенням науково-дослідних завдань того виду діяльності, до якого
готується магістр.
Під час виконання дипломної магістерської роботи студенти повинні
продемонструвати 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.

Декан
юридичного факультету

Т.Є. Кагановська
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