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Ӏ. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
Тип диплому та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 

4 місяці  

Вищий навчальний заклад 

(заклади) 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 

Україна 

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine 

Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти  

Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років  

Сертифікат про акредитацію: НД № 0289329, 21.08.2017 р., 

термін дії – 10 років. 

Рівень програми (рівень вищої 

освіти) 

 

Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень) 

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 

QF EHEA (Third cycle),  

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж 

життя EQF LLL (level 8) 

Рівень освіти – другий (магістерський) 

Обмеження щодо форм навчання немає 

Освітня кваліфікація Магістр права 

Кваліфікація в дипломі Магістр права 

Опис предметної області 
Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення 

права та його джерел ґрунтується на правових цінностях та 

принципах, в основі яких покладені людська гідність, 

верховенство права і права та основоположні свободи 

людини. 

Цілі навчання: 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. 

Теоретичний зміст предметної області складає 

формування поглиблених знань про: основи правомірної 

поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його 

тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а 

також природу і зміст правових інститутів, етичні стандарти 

правничої професії. 

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; інформаційно-

комунікативні технології. 

     Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 

програмні продукти, що застосовуються у діяльності в сфері 

права для виконання складних професійних правничих 
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завдань та вирішення проблем в умовах комплексності та 

невизначеності 

Академічні права випускників 
Право продовжити навчання  за програмою третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

А  

МЕТА ПРОГРАМИ 

 Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння 

природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також 

механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення 

конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних 

наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності. 

В ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

1 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

спеціальна 

4 Орієнтація програми          освітньо-професійна 

5 Особливості програми       Можливість: поглибленого вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін; участі у внутрішньої і міжнародної 

академічної мобільності; проходження практики на базі 

юридичної клініки факультету. 

С ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ 

1 Працевлаштування Вимогами до посад є наявність завершеного навчання за 

магістерським рівнем вищої освіти зі спеціальності 081 

“Право”. 

Відповідно до  

- Класифікатора професій ДК 003:2010:  

-  

242  Професіонали в галузі правознавства, 

прокурорського нагляду, правосуддя та 

правоохоронної діяльності  

2421  Професіонали в галузі правознавства та 

прокурорського нагляду  

2421.1

  

Наукові співробітники (правознавство)  

2421.2

  

Адвокати та прокурори  

2422  Судді  

2423  Професіонали в галузі правоохоронної 

діяльності  

2424  Професіонали кримінально-виконавчої служби  

2429  Інші професіонали в галузі правознавства  
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- International Standard Classification of Occupations 

2008 (ISCO-08) 

 

1111 Legislators 

1112 Senior Government Officials  

1113 Traditional Chiefs and Heads of Villages 

1114 Senior Officials of Special-interest Organizations 

 

1120 Managing Directors and Chief Executives 

2310 University and Higher Education Teachers 

2611 Lawyers 

2612 Judges 

2619 Legal Professionals 
 

 

D СТИЛЬ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, 

проблемно- та професійно-орієнтоване навчання, 

самонавчання, самостійні оригінальні наукові дослідження 

тощо. 

Методи викладання і навчання: проблемні лекції, 

мультимедійні лекції, інтерактивні заняття, робота у 

юридичній клініці, семінарські і практичні заняття, 

самостійна робота, індивідуальні тематичні дослідження 

тощо. 

2 Система оцінювання Визначається відповідно до Порядку оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти у Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса. 

E  

Програмні компетентності 

1. Інтегральна компетентність 

(ІК) 

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. 

2. 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. 
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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. 

3. Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

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 
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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. 

F.                                       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. 
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Комунікація ПРН 5. Володіти іноземною мовою (однією 

з офіційних мов Ради Європи), правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

ПРН 6. Володіти навичками усного та 

письмового мовлення, демонструючи здатність 

обґрунтовано формувати свої позицію, вміння 

опонувати та наводити переконливі аргументи. 

ПРН 7. Брати продуктивну участь в 

обговоренні складних правових проблем і 

формувати власний внесок у кінцеві висновки 

такого обговорення. 

Професійна самоорганізація та 

використання інформаційних 

технологій 

ПРН 8. Ефективно опрацьовувати та 

використовувати інформацію, отриману з 

достовірних джерел для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності. 

ПРН 9. Демонструвати здатність генерувати 

нові ідеї та використовувати сучасні технології 

у наданні правничих послуг. 

Праворозуміння ПРН 10. 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 11. Демонструвати розуміння 

методології тлумачення та особливостей 

застосування інститутів публічного, 

приватного та кримінального права. 

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий 

аналіз окремих інститутів права різних 

правових систем, включаючи взаємозв’язок 

системи права Європейського Союзу з 

правовою системою України. 

 

Правозастосування ПРН 13. Показувати поглиблені знання 

практики застосування окремих правових 

інститутів. 

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію 

на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Демонструвати базові навички з 

виконання процесуальних функцій судді, 
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прокурора, адвоката, правового радника та 

нотаріуса. 

ПРН 16. Брати продуктивну участь у 

розробці проектів нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 

прийняття, прогнозувати результати їх впливу 

на відповідні суспільні відносини. 

ПРН 17. Самостійно готувати проекти актів 

правозастосування у різних сферах професійної 

діяльності. 

 

 

G РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми 

включає науково-педагогічних викладачів кафедри 

цивільного права і процесу, кафедри господарського права, 

кафедри теорії та історії держави і права та 

адміністративного права, кафедри конституційного, 

міжнародного і кримінального права, які відповідають 

вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності та володіють досвідом і компетентностями, що 

дозволять сформувати програмні результати навчання за 

освітніми компонентами цієї освітньо-професійної 

програми.  

Гарант, члени проектної групи і група забезпечення 

відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними 

умовами провадження освітньої діяльності.  

2.  Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю 

забезпечити освітній процес за освітньо-професійною 

програмою, стан приміщень відповідає санітарно-

технічними нормам та діючим нормативним актам.  

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя 

Стуса включає навчальні корпуси, бібліотеку, навчальні 

аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-

навчальні лабораторії.  

3. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення  

 

Інформаційний пакет.  

Інформаційне забезпечення включає доступ до:  

- онлайн-бібліотеки університету,  

- електронної бази наукових журналів, 

- бази електронних бібліотечних ресурсів світу.  

Навчально-методичне забезпечення:  

- робочі програми навчальних дисциплін, практики;  

- навчальні посібники, навчально-методичні посібники, 

конспекти лекцій;  

- методичні матеріали для проведення атестації здобувачів;  

- методичні рекомендації до написання магістерських робіт,  

практичних занять і самостійної роботи студентів;  

- інші навчально-методичні матеріали.  
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Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовані на 

порталі факультету, дистанційній платформі Moodle.  

H АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

1 Національна кредитна 

мобільність 

реалізується учасниками освітнього процесу Університету 

у Закладах-партнерах  на території України, а також 

вітчизняними учасниками освітнього процесу Закладів-

партнерів в Університеті; 

 

2 Міжнародна кредитна 

мобільність 

реалізується учасниками освітнього процесу Університету 

у Закладах-партнерах поза територією України, а також 

іноземними учасниками освітнього процесу в Університеті. 

 

3 Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

реалізується  за узгодженими між Закладами-партнерами 

освітніми та освітньо-науковими програмами, що 

включають програми академічної мобільності; може 

передбачати отримання випускниками документа про вищу 

освіту Закладу-партнера, а також спільних або подвійних 

документів про вищу освіту Закладів-партнерів. 

 

II. КАТАЛОГ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІКО-

СТРУКТУРНА СХЕМА 

 

Код Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ОК1 Етичні стандарти професійної діяльності 

правників 

3 іспит 

ОК2 Іноземна мова правника 3 залік 

ОК3 Теорія і практика конституціоналізму 3 іспит 

ОК4 Корпоративне право 4 іспит 

ОК5 Здійснення і захист цивільних прав та 

інтересів 

5 іспит 

ОК6 Теорія і практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування 

5 іспит 
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ОК7 Міжнародне право та право 

Європейського Союзу: теорія і практика 

застосування 

5,5 іспит 

ОК8 Адміністративні процедури: теорія і 

практика застосування 

3 іспит 

ОК9 Податкове право України та ЄС 3 іспит 

ОК10 Організація наукових досліджень 3 іспит 

ОК11 Практика 30  

Загальний обсяг дисциплін професійної та 

практичної підготовки 

67,5 

 Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти 

ОК12 Дисципліна за вибором з переліку 1 3 залік 

ОК13 Дисципліна за вибором з переліку 1 3 залік 

ОК14 Дисципліна за вибором з переліку 2 4 залік 

ОК15 Дисципліна за вибором з переліку 2 4 залік 

ОК16 Дисципліна за вибором з переліку 2 4 залік 

ОК17 Дисципліна за вибором з переліку 2 4,5 залік 

    

Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача 

вищої освіти 

22,5 

Загальний обсяг освітньої програми 90 

 

Визначення компонентів відповідно до  програмних компетентностей та результатів 

навчання 

 

Програмні 

компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання 

Найменування компонент: навчальних 

дисциплін, практик 

 

І. Цикл професійної та практичної підготовки  

ЗК1. Здатність до 

критичного осмислення 

суспільних та галузевих 

процесів та явищ. 

ПРН-1 

ПРН-2 

ПРН-7 

ПРН-8 

ПРН-11 

ПРН-12 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 
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ПРН-13 

ПРН-14 

ПРН-16 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Практика (ОК11) 

ЗК-2.Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

 

ПРН-1 

ПРН-2 

ПРН-6 

ПРН-8 

ПРН-9 

ПРН-11 

ПРН-13 

ПРН-14 

ПРН-15 

ПРН-17 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право (ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Практика (ОК11) 

ЗК3. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

 

ПРН-2 

ПРН-4 

ПРН-6 

ПРН-8 

ПРН-12 

 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право (ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 
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Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

ЗК4. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел, в тому числі 

іноземних. 

 

ПРН-2 

ПРН-4 

ПРН-5 

ПРН-6 

ПРН-8 

ПРН-9 

ПРН-12 

ПРН-15 

ПРН-17 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

 

ЗК5. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації.  

 

ПРН-1 

ПРН-5 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-9 

ПРН-10 

ПРН-16 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право (ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 
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Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Практика (ОК11) 

ЗК6. Здатність усно та 

письмово спілкуватися 

іноземною мовою, у тому 

числі у професійній сфері. 

 

ПРН-5 

ПРН-6 

ПРН-9 

ПРН-12 

ПРН-14 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право (ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

 

ЗК7. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

 

ПРН-2 

ПРН-4 

ПРН-9 

ПРН-16 

ПРН-17 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 
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Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

ЗК8. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

 

ПРН-1 

ПРН-2 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-13 

ПРН-14 

ПРН-15 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

ЗК9. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ПРН-2 

ПРН-4 

ПРН-7 

ПРН-10 

ПРН-14 

ПРН-15 

ПРН-16 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 
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Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

ЗК10. Здатність 

працювати в 

міжнародному контексті. 

 

ПРН-1 

ПРН-2 

ПРН-5 

ПРН-7 

ПРН-8 

ПРН-10 

ПРН-13 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

ЗК11. Здатність 

розробляти проекти та 

управляти ними. 

 

ПРН-2 

ПРН-4 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-9 

  ПРН-14 

 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 
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Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

ЗК12. Здатність 

організовувати та керувати 

професійним розвитком 

осіб та груп 

ПРН-2 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-9 

ПРН-14 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

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.  

 

ПРН-2 

ПРН-4 

ПРН-8 

ПРН-8 

ПРН-10 

ПРН-14 

ПРН-15 

ПРН-16 

ПРН-17 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право (ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 
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Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Практика (ОК11) 

СК2. Розуміння 

системи права 

Європейського Союзу та її 

співвідношення з 

правовою системою 

України. 

 

ПРН-2 

ПРН-5 

ПРН-8 

ПРН-10 

ПРН-12 

ПРН-15 

ПРН-16 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

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. 

 

ПРН-1 

ПРН-2 

ПРН-5 

ПРН-8 

ПРН-10 

ПРН-11 

ПРН-12 

ПРН-13 

ПРН-14 

ПРН-15 

ПРН-16 

ПРН-17 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 
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Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

СК4. Розуміння 

взаємодії міжнародного 

права та міжнародних 

правових систем і правової 

системи України. 

ПРН-1 

ПРН-2 

ПРН-5 

ПРН-8 

ПРН-10 

ПРН-16 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

СК5. Поглиблене 

розуміння методології 

тлумачення та 

особливостей 

застосування інститутів 

публічного,  приватного та 

кримінального права.  

 

ПРН-1 

ПРН-4 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-8 

ПРН-11 

ПРН-13 

ПРН-14 

ПРН-15 

ПРН-16 

ПРН-17 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 
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Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

СК6. Здатність 

проведення порівняльно-

правових досліджень 

окремих інститутів права.   

 

ПРН-1 

ПРН-2 

ПРН-4 

ПРН-5 

ПРН-8 

ПРН-10 

ПРН-12 

 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

СК7. Розуміння 

концептуальних засад 

реалізації судової влади та 

особливостей здійснення 

правосуддя в Україні. 

 

ПРН-2 

ПРН-14 

ПРН-15 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Практика (ОК11) 

СК8. Здатність 

застосовувати інструменти 

позасудового розгляду та 

ПРН-1 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-8 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 
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вирішення правових 

спорів. 

 

ПРН-9 

ПРН-11 

ПРН-13 

ПРН-14 

ПРН-15 

 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Практика (ОК11) 

СК9. Здатність 

застосування 

міждисциплінарного 

підходу в оцінці правових 

явищ та правозастосовній 

діяльності 

ПРН-1 

ПРН-2 

ПРН-4 

ПРН-7 

ПРН-8 

ПРН-11 

ПРН-12 

ПРН-14 

ПРН-15 

ПРН-17 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

СК10. Здатність 

ухвалювати рішення у 

ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та 

функціонального 

тлумачення правових 

ПРН-1 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-8 

ПРН-11 

ПРН-13 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 
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норм, а також знання 

практики їх застосування. 

 

ПРН-14 

ПРН-15 

 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

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.  

 

ПРН-7 

ПРН-8 

ПРН-9 

ПРН-13 

ПРН-15 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

СК12. Розуміння 

стандартів професійної 

незалежності та 

відповідальності правника 

та здатність утверджувати 

ПРН-2 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-9 

ПРН-10 

ПРН-14 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 
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етичні стандарти 

правничої діяльності.   

 

ПРН-15 

 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Практика (ОК11) 

СК13. Здатність 

доносити до фахівців і 

нефахівців у сфері права 

інформації, ідей, проблем, 

рішень, власного досвіду 

та аргументації.  

 

ПРН-4 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-9 

ПРН-14 

ПРН-15 

ПРН-16 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

СК14. Здатність 

самостійно готувати 

проекти нормативно-

правових актів, 

обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх 

прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на 

ПРН-1 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-12 

ПРН-13 

ПРН-15 

ПРН-16 

 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 
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відповідні суспільні 

відносини. 

 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 

СК15. Здатність 

самостійно готувати 

проекти актів 

правозастосування, 

включаючи вимоги щодо 

їх законності, 

обґрунтованості та 

мотивованості 

ПРН-1 

ПРН-6 

ПРН-7 

ПРН-8 

ПРН-11 

ПРН-13 

ПРН-14 

ПРН-17 

Етичні стандарти професійної діяльності 

правників (ОК1) 

Іноземна мова правника (ОК2) 

Теорія і практика застосування 

конституційних норм (ОК3) 

Корпоративне право(ОК4) 

Здійснення та захист цивільних прав та 

інтересів (ОК5) 

Теорія та практика кримінально-правової 

кваліфікації та доказування (ОК6) 

Міжнародне право та право Європейського 

Союзу: теорія і практика застосування 

(ОК7) 

Адміністративні процедури: теорія та 

практика застосування (ОК8) 

Податкове право України та ЄС (ОК9) 

Організація науково-дослідної роботи 

(ОК10) 

Практика (ОК11) 



 

ЛОГІКО-СТРУКТУРНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Корпоративне право 

Етичні стандарти професійної 

діяльності правників 

Іноземна мова правника 

Теорія і практика 

конституціоналізму 

Організація наукових 

досліджень 

Практика 

Здійснення та захист цивільних прав та інтересів 

Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації та 

доказування 

Міжнародне право та право Європейського союзу: теорія і практика 

застосування 

Адміністративні процедури: 

теорія та практика застосування 
Податкове право України та ЄС 

Практика Практика 



 

 

  

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ТА АТЕСТАЦІЇ 

 

1 Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту (іспитів) за 

спеціальністю в установленому порядку. 

 

2 Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту (іспитів) 

Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(іспитів) встановлюються законодавством. 

 

 

 

IV. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Процедура і заходи забезпечення якості 

освіти 

В Університеті затверджені “Положення 

про систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти у Донецькому 

національному університеті імені Василя 

Стуса” та “Система заходів внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти у 

Донецькому національному університеті 

імені Василя Стуса”. 

Моніторинг та періодичний перегляд 

освітніх програм 

Визначено відповідно до «Положення про 

організацію освітньої діяльності у 

Донецькому національному університеті 

імені Василя Стуса», «Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти», «Система заходів 

внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти».  

Моніторинг освітньо-професійних програм 

проводиться на локальному і 

загальноуніверситетському рівнях.  

Локальний моніторинг здійснюється, як 

правило, членами проектної групи за участі 

провідних фахівців профільних кафедр із 

залученням представників студентського 

самоврядування та роботодавців. 

Результати локального моніторингу не 
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менше як один раз на рік обговорюються на 

Навчально-методичній комісії та Вченій 

раді факультету.  

Загальноуніверситетський моніторинг 

проводиться з метою узагальнення та 

поширення кращих практик у межах 

Університету та своєчасного виявлення 

негативних тенденцій  

Оцінювання здобувачів вищої освіти Оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти здійснюється 

згідно із «Порядком оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти у Донецькому 

національному університеті імені Василя 

Стуса».  

Оцінювання знань здобувачів з дисциплін, 

в яких за навчальним планом передбачено 

іспит, здійснюється на основі результатів 

поточного та підсумкового контролю 

знань, з навчальних дисциплін, формою 

контролю в яких є залік - на основі 

результатів поточного модульного 

контролю.  

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників 

Систематичне підвищення кваліфікації та 

стажування викладачів здійснюється 

відповідно до «Положення про підвищення 

кваліфікації та стажування науково-

педагогічних і педагогічних працівників у 

Донецькому національному університеті 

імені Василя Стуса».  

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників здійснюється не 

менше одного разу на 5 років  

Наявність інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім 

процесом 

Освітній процес в Університеті 

забезпечується:  

- комп’ютерною технікою та пакетами 

прикладних комп’ютерних програм  

- безперебійним доступом до мережі 

«Internet»  

- використанням хмарних технологій  

- хмарний інтернет-сервіс Офіс-365  
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- платформою дистанційного навчання 

Moodle  

- програмно-технологічним комплексом 

управління навчальним процесом АС 

«Деканат».  

Інформаційний пакет по освітній програмі 

розміщений на сайті університету. 

Публічність інформації про освітні 

програми, ступні вищої освіти та 

кваліфікації 

Забезпечується розміщенням відповідної 

інформації про освітню програму на сайті 

університету www.donnu.edu.ua та на сайті 

юридичного факультету. 

Забезпечення дотримання академічної 

доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, 

у тому числі запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

Підготовка здобувачів здійснюється на 

основі принципів академічної 

доброчесності та корпоративної етики, 

визначених в “Кодексі академічної 

доброчесності та корпоративної етики 

Донецького національного університету 

імені Василя Стуса”.  

 

 

 

 

 

 

. 

http://www.donnu.edu.ua/
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Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей/ результатів навчання дескрипторам НРК 
 

Класифікація 

компетентностей 

(результатів 

навчання) за НРК 

Знання 

Зн1 Спеціалізовані концептуальні 

знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері 

професійної діяльності або галузі 

знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення 

досліджень 

Зн2 Критичне осмислення проблем 

у галузі та на межі галузей знань 

Уміння/навички 

Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для 

проведення досліджень 

та/або провадження 

інноваційної діяльності з 

метою розвитку нових знань 

та процедур 

Ум2 Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати 

складні задачі у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах 

Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або 

незнайомих середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

Комунікація 

К1 Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних знань, 

висновків та аргументації до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема, до осіб, які 

навчаються 

Відповідальність та 

автономія 

АВ1 Управління робочими 

або навчальними 

процесами, які є складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів 

АВ2 Відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд та 

колективів 

АВ3 Здатність продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн2  К1 АВ2 

ЗК2 Зн1 Ум2  АВ2 

ЗК3 Зн2 Ум1 К1 АВ2 

ЗК4 Зн1   АВ3 
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ЗК5  Ум3  АВ1 

ЗК6  Ум1 К1 АВ3 

ЗК7 Зн1 Ум1  АВ1 

ЗК8  Ум2  АВ1 

ЗК9 Зн2 Ум2 К1 АВ2 

ЗК10 Зн2  К1 АВ2 

ЗК11  Ум3 К1  АВ1 

ЗК12   К1 АВ1 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1 Зн2 Ум2 К1 АВ2 

СК2 Зн2    

СК3 Зн1 Ум2  АВ3 

СК4 Зн2  К1 АВ3 

СК5 Зн1 Ум2 К1  

СК6 Зн1   АВ3 

СК7 Зн1 Ум2 К1 АВ1 

СК8  Ум2 К1 АВ1 

СК9 Зн2 Ум2 К1 АВ2 

СК10 Зн1 Ум2 К1 АВ2 

СК11 Зн2  К1 АВ3 

СК12  Ум3 К1 АВ2 



32 

 

СК13 Зн1 Ум3 К1 АВ2 

СК14 Зн1 Ум3 К1 АВ2 

СК15 Зн2 Ум2 К1 АВ2 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні результати навчання 
Ін

те
гр

ал
ьн

а 

ко
м

п
ет

е
н

тн
іс

ть
 Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

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 
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СК 

10 

СК 

11 

СК 

12 

СК 

13 

СК 

14 

СК 

15 

СК 

16 

СК 

17 

СК 

18 

СК 

19 

С
о

ц
іа

л
ьн

о
-г

ум
ан

іт
ар

н
а 
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уд

о
ва

н
іс

ть
 

1. Оцінювати природу та 

характер суспільних процесів і 

явищ, і виявляти розуміння 

меж та механізмів їх 

правового регулювання. 

Зд
ат

н
іс

ть
 р

о
зв

’
яз

ув
ат

и
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к
л
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н
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 т
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м

п
л

е
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н
іс

тю
 т

а 
н

е
ви
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е
н

іс
тю
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м

о
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+ +   +   +  +     + + + +  + + +    + +    + 

2 Демонструвати глибоке 

розуміння сучасної системи 

цивілізаційних цінностей та їх 

взаємозв’язок з правовими 

цінностями, принципами та 

професійними етичними 

стандартами.  

+ + + +   + + + + + + + + + +  + +  +   +         

 3. Проводити збір і 

інтегрований аналіз матеріалів 

з різних джерел, включаючи 

цифрові, статистичні тестові, та 

перевіряти їх на достовірність 

    +                +           

Д о
с л
і

д
н

и
ц ьк і н
а

ви чк и
 4. Здійснювати презентацію 

свого дослідження з правової 
  + +   +  +  +      + +   +    + +  + + + + 
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теми, застосовуючи 

першоджерела та прийоми 

правової інтерпретації 

складних комплексних 

проблем, що постають з цього 

дослідження. 

 5. Володіти іноземною мовою 

(однією з таких мов: 

англійська, іспанська, 

німецька, французька/однією 

з офіційних мов Ради Європи), 

правильно вживаючи 

правничу термінологію. 

   + + +    +    + + +  +          + + + + 

6. Володіти навичками усного 

та письмового мовлення, 

демонструючи здатність 

обґрунтовано формувати свої 

позицію, вміння опонувати та 

наводити переконливі 

аргументи. 

 + + + + +  +   + +     +   +  +  + + + +  + + + 

7. Брати продуктивну участь в 

обговоренні складних 

правових проблем і 

формувати власний внесок у 

кінцеві висновки такого 

обговорення. 

+    +   + + + + +     +   + + + + + + + +  + + + 

П
р

о
ф
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ій

н
а 

са
м

о
о
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га

н
із

ац
ія

 

та
 в

и
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р
и
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ан

н
я 

ін
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р

м
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ій
н

и
х 

те
хн

о
л

о
гі

й
 

8. Ефективно опрацьовувати 

та використовувати 

інформацію, отриману з 

достовірних джерел для 

проведення наукових 

досліджень та практичної 

діяльності. 

+ + + +      +   + + + + + +  + + + +    + + + +  
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9. Демонструвати здатність 

генерувати нові ідеї та 

використовувати сучасні 

технології у наданні правничих 

послуг. 

 +  + + + +    + +        +   + + +       

П
р

ав
о

р
о

зу
м

ін
н

я 

10. Демонструвати знання 

основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та 

принципів функціонування 

права у контексті взаємодії 

міжнародного права та 

міжнародно-правових систем 

з правовою системою України. 

    +    + +   + + + +  +      +     +  + 

11. Демонструвати розуміння 

методології тлумачення та 

особливостей застосування 

інститутів публічного, 

приватного та кримінального 

права. 

+ +             +  +   + + +     + +    

12. Проводити порівняльно-

правовий аналіз окремих 

інститутів права різних 

правових систем, включаючи 

взаємозв’язок системи права 

Європейського Союзу з 

правовою системою України. 

+  + +  +    +    + +   +   +     +  + +  + 

П
р

ав
о

за
ст

о
су

ва
н

н

я
 

13. Показувати поглиблені 

знання практики застосування 

окремих правових інститутів. 
+ +      +       +  +   +  + +   + +   +  

14. Обґрунтовувати правову 

позицію на різних стадіях 

правозастосування 

+ +    +  + +  + + +  +  +  + + + +  + +  +   +  
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15. Демонструвати базові 

навички з виконання 

процесуальних функцій судді, 

прокурора, адвоката, 

правового радника та 

нотаріуса. 

 +  +    + +    + + +  +  + + + + + + + +      

16. Брати продуктивну участь 

у розробці проектів 

нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні 

відносини. 

+    +  +  +    + + + + +        + +      

17. Самостійно готувати 

проекти актів 

правозастосування у різних 

сферах професійної 

діяльності. 

 +  +   +      +  +  +    +      +     
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