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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 081 «Право» 

(за спеціалізацією «Право») 

 

 

 

1 - Загальна інформація 

 
Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Вінницький торговельно-економічний інститут  

Київського національного торговельно-економічного університету 

Кафедра права 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти магістр 

спеціальність «Право» 

 

 
Офіційна назва 

освітньої програми 

«Право» 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Одиничний ступінь  

(надається на базі одного навчального закладу),  

другий рівень програми 

90 кредитів ЄКТС 

Термін навчання – 1 рік 4 міс. 

Наявність акредитації Програма впроваджена у 2018 р. 

Цикл/рівень НРК України - 8 рівень 

FQ-EHEA – другий цикл 

EQF – LLL – 7 рівень  

Передумови Наявність ступеня бакалавра  

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

- 

Інтернет - адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.vtei.com.ua 

2 - Мета освітньої програми 

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері права з глибоким розумінням природи, завдання і змісту його основних правових інститутів, а 

також меж правового регулювання різних суспільних відносин в умовах комплексності та 

невизначеності. 

 

 

 

3 - Характеристика освітньої програми 
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Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 08  «Право»   

Спеціальність 081 «Право» 

Обов’язкові компоненти ОП – 58%; 

Вибіркові компоненти  ОП –  33%; 

Практична підготовка – 10%; 

Атестація -13,3%. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Вища юридична освіта, спеціалізація «Право». 

Ключові слова: фінансовий контроль; бюджет; комерційна діяльність; 

трудові спори; системи захисту прав людини; міжнародний договір. 

Особливості програми Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для 

правового забезпечення фахової діяльності; практична підготовка в юридичних 

підрозділах державних і недержавних органів, установ, підприємств та 

організацій. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

 
Придатність до 

діяльності магістра 

права 

є:працевлаштування 

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної 

діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами 

професійної  

К. 69.1 – діяльність у сфері права; 

К. 70.22 – консультації з питань комерційної діяльності й керування;  

К. 80.30 – проведення розслідувань; 

К. 84.11 – управління у сферах фінансової та податкової діяльності; 

К. 84.23 – діяльність у сфері юстиції та правосуддя; 

К. 84.24 – діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки; 

К. 84.30 – діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування.  

працівники апарату органів судової влади; 

      1232 – керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;  

        231– викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 

   242 – професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, 

правосуддя та правоохоронної діяльності;  

      2421.1 – наукові співробітники (правознавство);  

      2421.2 помічник юриста (інші види юриспруденції). 

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 магістр 

права здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати 

такі первинні посади:  

      1229.2 – керівні – адвокати та прокурори;  

      2422 – судді; 

      2424 –  професіонали кримінально-виконавчої служби;  

 2429 – юрисконсульт; 

 3436.9 – помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник нотаріуса 

державного. 
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Подальше навчання Навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) з метою здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Підготовка магістрів у ВТЕІ КНТЕУ – це інтелектуальна, творча 

діяльність, яка провадиться через систему передових науково-методичних і 

педагогічних заходів; здійснюється на засадах проблемно-орієнтованого 

підходу з використанням сучасних освітніх технологій і методик, 

акцентована на індивідуальну взаємодію викладача і студента; передбачає 

збалансоване поєднання теоретичної і практичної підготовки; орієнтована 

на глибоке засвоєння студентом знань, вмінь і навичок, необхідних для 

ефективного здійснення професійної діяльності; має на меті формування 

усебічно розвинутої, гармонійної особистості з високим рівнем особистої 

культури, громадянської свідомості та соціальної відповідальності. 

Оцінювання Поточний контроль; підсумковий контроль (контрольна робота, 

тестування, розв’язання ситуаційних завдань (кейсів), ділові ігри тощо); 

виробнича переддипломна практика; підсумковий семестровий контроль 

(екзамен); підсумкова атестація (захист випускної кваліфікаційної 

роботи). Всі види поточного оцінювання знань протягом виконання 

навчального плану. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування правових доктрин, правових принципів, норм 

права, що передбачає проведення досліджень і впровадження інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до критичного осмислення суспільних та галузевих 

процесів та явищ. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, в тому числі іноземних. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність усно та письмово спілкуватися іноземною мовою, у тому 

числі у професійній сфері. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

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

діяльності). 

ЗК10. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК11. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

ЗК12. Здатність організовувати та керувати професійним розвитком 

осіб та груп.  
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Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

 СК1. Концептуальне і нормативне розуміння сутності верховенства 

права як однієї з основоположних цінностей демократичної держави. 

Здатність застосовувати принципи верховенства права, в тому числі, у 

ситуаціях законодавчої невизначеності.  

СК2. Розуміння системи права Європейського Союзу та її 

співвідношення з правовою системою України. 

СК3. Розуміння впливу 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. Розуміння взаємодії міжнародного права та міжнародних 

правових систем і правової системи України. 

СК5. Поглиблене розуміння методології тлумачення та особливостей 

застосування інститутів публічного,  приватного та кримінального права.  

СК6. Здатність проведення порівняльно-правових досліджень окремих 

інститутів права.   

СК7. Розуміння концептуальних засад реалізації судової влади та 

особливостей здійснення правосуддя в Україні. 

СК8. Здатність застосовувати інструменти позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів. 

СК9. Здатність застосування міждисциплінарного підходу в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення правових норм, а 

також знання практики їх застосування. 

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва та 

захисту прав та інтересів клієнтів і підвищувати рівень своєї професійної 

діяльності, включаючи визначення напрямку для підвищення кваліфікації 

та професійного навчання впродовж життя.  

СК12. Розуміння стандартів професійної незалежності та 

відповідальності правника та здатність утверджувати етичні стандарти 

правничої діяльності.   

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації.  

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, включаючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та мотивованості.  
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7 - Програмні результати навчання 

Соціально-гуманітарна 

ерудованість 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. 

ПРН 2. Демонструвати глибоке розуміння сучасної системи 

цивілізаційних цінностей та їх взаємозв’язок з правовими цінностями, 

принципами та професійними етичними стандартами.  

ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, 

включаючи цифрові, статистичні, тестові,  та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

 
Дослідницькі навички ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

ПРН 5. Здатність визначати актуальну практичну чи наукову проблему, 

проводити дослідження на її вирішення, включаючи самостійне 

формування структури такого дослідження, його методології  та 

необхідних джерел. 

 

Комунікація ПРН 6. Володіти іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради 

Європи), правильно вживаючи правничу термінологію. 

ПРН 7. Володіти навичками усного та письмового мовлення, 

демонструючи здатність обґрунтовано формувати свої позицію, вміння 

опонувати та наводити переконливі аргументи. 

ПРН 8.  Брати продуктивну участь в обговоренні складних правових 

проблем і формувати власний внесок у кінцеві висновки такого 

обговорення. 

ПРН 9. Володіти методикою викладання окремих правових дисциплін 

чи окремих тем з правової проблематики, включаючи застосування 

інтерактивних методів.  

Професійна 

самоорганізація та 

використання 

інформаційних 

технологій 

ПРН 10. Ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію, 

отриману з достовірних джерел для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності. 

ПРН 11. Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та 

використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. 

Праворозуміння ПРН 12. Демонструвати знання основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права у контексті взаємодії 

міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою 

України. 

ПРН 13. Демонструвати розуміння методології тлумачення та 

особливостей застосування інститутів публічного, приватного та 

кримінального права. 

ПРН 14. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів 

права різних правових систем, включаючи взаємозв’язок системи права 

Європейського Союзу з правовою системою України. 
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Правозастосування ПРН 15. Показувати поглиблені знання практики застосування окремих 

правових інститутів. 

ПРН 16. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

ПРН 17. Демонструвати базові навички з виконання процесуальних 

функцій судді, прокурора, адвоката, правового радника та нотаріуса. 

ПРН 18. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

ПРН 19. Самостійно готувати проекти актів правозастосування у різних 

сферах професійної діяльності.  

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробниками є штатні співробітники  ВТЕІ КНТЕУ, практики. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 

один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. за кордоном. 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання комп’ютерних та спеціалізованих аудиторій Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання Системи управління навчанням MOODLE Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ та авторських розробок 

науково-педагогічних працівників 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

- 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Міжнародна академічна мобільність здійснюється за міжнародними 

програмами і проектами в рамках Еразмус+, КА 2-«WeCan» («Допомога в 

інтеграції новоприбулим жінкам-переселенкам через підприємництво»), 

2019-1-SE01-KA204-060421. 

«SEE-ME» («Балтійська співпраця з попередження дострокового 

припинення навчання»), 10055/2017. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

- 
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2. Перелік компонент освітньої 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 

1 2 3 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Податкове право 6 

ОК 2. Юридична компаративістика 6 

ОК 3. Медіація 6 

ОК 4. Комерційне право 9 

ОК 5. Нормотворча діяльність 6 

ОК 6. Захист прав в Європейському Суді з прав 

людини 

6 

ОК 7. ІТ-право 6 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:        45 

2. Вибіркові компоненти ОП  

ВК 1.  Вибіркова компонента* 6 

ВК 2.  Вибіркова компонента* 6 

ВК 3.   Вибіркова компонента* 6 

ВК 4.  Вибіркова компонента * 6 

Загальний обсяг вибіркових компонент:        24 

3. Практична підготовка 

Виробнича (переддипломна) практика 9 

4. Атестація  

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист 12 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ        90 

 

Для всіх компонентів освітньої програми формою підсумкового контролю є  екзамен. 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 081 «Право» 

проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. 

Атестація здійснюється атестаційною комісією. Атестація здійснюється 

відкрито і гласно. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на відповідність вимогам 

академічної доброчесності. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

Інтегральна + + + + + + + 

ЗК 1   +     +     
ЗК 2     +     +   
ЗК 3   +     +     
ЗК 4 +   +     + + 
ЗК 5     +   
ЗК 6  + + +  + + 
ЗК 7  + + + +  + 
ЗК 8  + + + +   +  
ЗК 9 +      + 
ЗК 10  +   +  +  
ЗК 11    +   + 
ЗК 12   + +    
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      +  
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

ПРН 1      +   

ПРН 2   + +   + + 

ПРН 3 + + + + + + + 

ПРН4 + + + + + + + 

ПРН 5       +   

ПРН 6.  + + +  + + 

ПРН 7 + + + + + + + 

ПРН 8. + + + + + +  

ПРН 9 +   +    

ПРН10 + + + + + + + 

ПРН 11 + + + + + + + 

ПРН 12  +++++ +    +  

ПРН 13 + + +       

ПРН 14 + + + +  +  

ПРН 15 +    +    

ПРН 16 + + + +  +  

ПРН 17    +     

ПРН 18 + +   + +  

ПРН 19  + +  + +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I курс 1 семестр I курс 2 семестр II курс 3 семестр 

ОК 1. Податкове право 

ОК 2. Юридична 

компаративістика  

Підготовка випускної 

кваліфікаційної роботи 

та захист 

ОК 3. Медіація  

ВК 4. Вибіркова компонента 

 
ВК 1. Вибіркова компонента 

ента 

 
ВК 2. Вибіркова компонента 

ОК 7. ІТ- право 

ОК 6. Захист прав у 

Європейському Суді з прав 

людини 

ВК 3. Вибіркова компонента 

Виробнича (переддипломна) 

практика 

ОК 5. Комерційне право  

 

ОК 6. Нормотворча діяльність  
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Аркуш реєстрації змін 

№ 

пор. 
Дата 

Пункти, до 

яких 

вносяться 

зміни  

Ініціатор  

зміни 

Прізвище, ініціали 

особи, що відповідає 

за внесення змін 

Підпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


