
 

  

 
 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

зі спеціальності 081  Право 
 

 

1. Загальна інформація 
Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу і 

факультету 

Національний транспортний університет  

Факультет економіки та права 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

 

  Магістр          

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

081 Право 

Тип диплома та 

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому – другий ступінь,  

обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання один рік чотири місяці. 
Наявність 

акредитації 
Первинна  

Цикл / рівень 

програми 
НРК України – 7 рівень,  

FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень. 
Передумови Наявність освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
Мова(и) 

викладання  
Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
Програма впроваджена в 2017 році, діє до наступного 

оновлення. 
Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://vstup.ntu.edu.ua/ 
 

 

2. Мета освітньої-професійної програми 

Метою освітньо-професійної програми є здобуття магістром поглиблених 

теоретичних і практичних знань, умінь і навичок загальних засад практичної 

юридичної діяльності, інших компетентностей за спеціальністю 081 Право, 

достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру 

відповідного рівня професійної діяльності. Освітньо-професійна програма 

вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 081 Право  має 

своїм завданням забезпечення розуміння студентом права як соціального 

http://vstup.ntu.edu.ua/


 

  

явища, атрибутивно пов’язаного з людиною. Вивчення студентами-магістрами 

права та його джерел ґрунтується на європейських правових цінностях, 

стандартах і принципах, в основу яких покладено верховенство права, права та 

основоположні свободи людини, плюралістичну демократію. 

3. Характеристика освітньої-професійної програми 
Предметна галузь 

(галузь знань/ 

спеціальність / 

спеціалізація (за 

наявності) 

Галузь знань - 08  Право 

Спеціальність - 081  Право 

 

Предметна 

область 
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 

завдань та вирішення проблем в умовах комплексності та 

невизначеності. 

 
Орієнтація Орієнтація освітньої програми – освітньо-професійна. 



 

  

освітньої програми Спрямованість програми – академічна, прикладна, 

практична.  

Структура  програми  передбачає динамічне та інтерактивне 

навчання. Програма пропонує комплексний підхід до 

вирішення сучасних правових проблем на локальному, 

регіональному та національному рівнях.   

Навчальні дисципліни, що входять до профілю програми 

засновані  на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з 

практичними навичками. 
Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Акцент програми робиться на вивченні проблемних питань 

галузей матеріального та процесуального права. Програма 

базується на загальновизнаних наукових результатах із 

урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку 

правової системи України. 
Особливості 

програми 
Програма базується на загальновизнаних наукових 

результатах із урахуванням сучасного стану та перспектив 

розвитку правової системи України. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Професійна діяльність випускників відповідно до кодів 

«Класифікатора професій»:  

242Професіонали 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  
Подальше 

навчання 
Продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) 

рівні чи науковому рівні вищої освіти у навчальних закладах 

відповідного рівня акредитації. 

5. Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Основний підхід: проблемно-орієнтоване 

студентоцентроване навчання з елементами самонавчання. 

Методи викладання: лекції,  практичні заняття, семінари, 

індивідуальні заняття, робота в малих групах,  проходження  

практики,  консультацій  з викладачами, самостійної роботи 

студентів. Освітньою програмою передбачене використання 

наступних освітніх технологій: інтерактивні, технології 

інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових 

моделей, технології рівневої диференціації навчання, 

https://jobs.ua/classifier/profession/code-2421/
https://jobs.ua/classifier/profession/code-2421/
https://jobs.ua/classifier/profession/code-2422/
https://jobs.ua/classifier/profession/code-2423/
https://jobs.ua/classifier/profession/code-2424/
https://jobs.ua/classifier/profession/code-2429/


 

  

технологія модульно-блочного навчання, технологія 

корпоративного навчання, технологія розвитку критичного 

мислення, технологія навчання як дослідження, технологія 

проектного навчання. 
Оцінювання Методи оцінювання (екзамени, тести, практика, контрольні, 

курсові та магістерські роботи, есе, презентації тощо). 

Формативні (вхідне тестування та поточний контроль): 

тестування знань або умінь; усні презентації; аналіз текстів 

або даних; звіти про практику; письмові есе або звіти 

(можуть бути частини дипломної роботи: огляд літератури; 

критичний аналіз публікацій тощо). Сумативні (підсумковий 

контроль): екзамен (усний або письмовий з подальшим 

усним опитуванням); залік. 

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 

компетенції (ЗК) 
ЗК1 Здатність розв'язувати комплексні задачі та практичні 

проблеми юридичної діяльності, виявляти порушення прав і 

свобод людини згідно з національними та міжнародними 

актами 

ЗК2 Здатність  розуміти політичні, соціальні, економічні, 

історичні, особистісні та психологічні явища, беручи їх до 

уваги в створенні, тлумаченні та застосуванні закону 

ЗК3 Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з 

різних нормативних джерел 

ЗК4  Здатність аналізу опанування методології дослідження 

державно-правових явищ, проблем прав і свобод людини, 

поняття правової держави та громадянського суспільства, 

процесу нормотворення і тлумачення нормативно-правових 

актів, системи законодавства і права, правових форм 

діяльності держави 

ЗК5 Здатність використовувати отриманні знання щодо 

конституційного захисту прав і свобод людини і громадянина 

ЗК6  Здатність до здійснення дослідницької діяльності на 

основі знання та критичного аналізу правових проблем 

конституційного права та процесу 

ЗК7 Здатність  застосувати  принципи організації та 

структури цивільного захисту  України,  правових, 

нормативно-технічних  та організаційних  основ  цивільного 

захисту  населення  в  спільній системі безпеки держави.  



 

  

 

ЗК8 Здатність аналізувати законодавство у сфері охорони 

праці та приймати відповідні рішення 

ЗК9 Здатність поставити завдання та організувати наукові 

дослідження з визначення та роз’яснення проблем у сфері 

житлового права 

ЗК10 Здатність використовувати сучасні методи дослідження 

ЗК11 Здатність до визначення фундаментальних 

філософських категорій, аналізу змісту основних 

першоджерел з філософії права 

ЗК12 Здатність  застосовувати положення  законодавства 

України  про  інтелектуальну власність  при  визначенні  та 

оцінюванні об’єктів та суб’єктів права  інтелектуальної  

власності, оформленні прав інтелектуальної власності. 

. 
Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1 Здатність аналізувати специфіку нормативно-правового 

регулювання безпеки дорожнього руху 

ФК2 Здатність виявляти відповідні правові питання з 

великого обсягу фактичних обставин достатніх для 

прийняття правового рішення у сфері безпеки дорожнього 

руху 

ФК3 Здатність аналізувати ДТП і складати його схему  

ФК4  Здатність визначати види експертиз та особливості їх 

проведення при ДТП 

ФК5 Здатність аналізувати та виявляти правові проблеми 

переміщення товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України 

ФК6 Здатність визначати підстави юридичної 

відповідальності за порушення митних правил 

ФК7 Здатність надавати правовому допомогу та консультації 

з практичних питань діяльності митних органів 

ФК8 Здатність виявляти і передбачати сучасні дискусійні 

питання проблем транспортного права 

ФК9 Здатність до систематизації транспортного 

законодавства 

ФК10 Здатність аналізувати специфіку нормативно-

правового регулювання адміністративно-правових відносин 

ФК11 Здатність аналізувати проблеми державного 

управління, державної служби, адміністративної 

відповідальності та інших інститутів адміністративного 

права 

ФК12 Здатність розробляти рекомендації щодо 

удосконалення нормативно-правового регулювання 

адміністративно-правових відносин  

ФК13 Здатність вирішувати проблемні питання, які 



 

  

виникають під час реалізації норм процесуального права 

ФК14 Здатність аналізувати теоретико-методологічні засади 

проблем адміністративного процесу. Знати специфіку 

здійснення адміністративної юрисдикції 

ФК15 Здатність визначати специфіку діяльності прокуратури. 

ФК16 Здатність давати кваліфіковані висновки й консультації 

в конкретних сферах юридичної діяльності 

ФК17  Здатність вирішувати правові ситуації у сфері 

діяльності прокуратури,  аналізувати й тлумачити норми 

діючого законодавства, правильно документувати 

результати. 

ФК18 Здатність приймати обґрунтовані та ефективні 

управлінські рішення 

ФК19 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї 

майбутньої професії 

ФК20  Здатність управляти комплексними діями або 

проектами 

ФК21 Здатність розробляти бізнес-плани підприємницької 

діяльності юридичних підприємств, оцінювати їх 

ефективність з урахуванням всіх ризиків 

ФК22 Здатність застосовувати набутті знання, вміння й 

навички на практиці, здатність розробляти різноманітні 

нормативно-правові акти 

ФК23 Здатність аналізувати проблеми правової системи 

України, робити власні висновки та науково-обгрунтованні 

пропозиції 

ФК24 Здатність давати кваліфіковані висновки й консультації 

у сфері господарського процесу 

ФК25 Здатність застосовувати норми матеріального і 

процесуального права 

ФК26 Здатність використовувати отриманні знання у сфері 

господарського процесу 

ФК27 Здатність тлумачити чинне господарське та 

господарське процесуальне законодавство й правильно 

застосувати його при вирішенні практичних завдань, 

аргументуючи власну точку зору щодо прийнятого рішення 

та спираючись на сучасне теоретичне обґрунтування. 

 

7. Програмні результати навчання 

       Уміння магістра визначаються за видами навчальної 

діяльності як конкретизація загальних і професійних 

компетентностей в програмах навчальних дисциплін, 

практик, індивідуальних завдань і застосовуються як критерії 

відбору необхідних і достатніх знань (змістових модулів), які 

можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 



 

  

     Зв'язок освітньої програми з програмами підготовки за 

видами навчальної діяльності забезпечує якість вищої освіти 

на стадії проектування. 

     Фахівець повинен мати високий рівень професійної 

підготовки, яка передбачає широку гуманітарну освіту, що 

включає оволодіння необхідними знаннями у галузі 

філософії та правових основ освіти; забезпечує необхідний 

для фахівця рівень комунікації у сферах професійного та 

ситуативного спілкування іноземною мовою; формує 

інтелектуальну, творчу особистість, яка має свій 

оригінальний ораторський стиль, володіє мистецтвом 

переконуючого слова. 

     Цикл професійної, гуманітарної, соціально-економічної та 

практичної підготовки передбачає ознайомлення магістрів з 

теоретичними та практичними проблемами сучасного 

адміністративного права, процесу, господарського процесу; 

основами моделювання освітньої та професійної підготовки 

майбутнього фахівця, а також моделі особистості фахівця; 

розширюють знання з міжнародного захисту прав людини, 

проблем правової системи України; поглиблюють знання з 

правових основ конституційного ладу України, правового 

статусу особи; формують уміння та навички професійної 

діяльності в умовах вищого навчального закладу; оволодіння 

навичками критичного аналізу явищ і процесів, розвитку 

аналітичних умінь, здатності до теоретичних узагальнень. 

Випускники повинні демонструвати наступні результати 

навчання: 
 

1. Програмні результати навчання 

ПРН 1. Знати основні положення нормативно-правових 

актів у сфері захисту прав людини на міжнародному рівні, 

практику та принципи діяльності відповідних правозахисних 

міжнародних інституцій.  

ПРН 2. Знати зміст основних правових понять у межах тем 

курсу (правотворчість, система джерел; права, 

правозастосування, правотлумачення, правовий вплив, 

правова система); основні властивості основних правових 

явищ, що вивчаються; закономірності функціонування та 

тенденції розвитку відповідних правових явищ; основні 

сучасні проблеми функціонування і розвитку правових явищ 

та шляхи їх вирішення.  

Вміти аналізувати відповідні правові явища; виявляти 

проблеми функціонування та розвитку правових явищ у 

межах тематики курсу; пропонувати шляхи та способи їх 

розв’язання; обґрунтовувати свою позицію, спираючись на 



 

  

наукові аргументи. 

 

ПРН 3. Знати еволюцію, сучасний стан й основні тенденції 

розвитку конституційного права та процесу в Україні; 

проблемні питання предмету і методу конституційно-

правового регулювання та основні джерела конституційного 

права та процесу України; основні конституційно-правові 

поняття й терміни; проблематику сутності і змісту засад 

конституційного ладу України; конституційно-правових 

засад статусу людини і громадянина в Україні, інститутів 

громадянського суспільства; проблемні питання реалізації 

конституційних форм безпосередньої демократії в Україні, 

зміст їх правового регулювання; проблематику 

конституційно-правового статусу органів державної влади та 

місцевого самоврядування в Україні; проблемні питання 

державного та адміністративно-територіального устрою 

України. Знати найважливіші конституційно-правові факти, 

концепції, принципи і теорії. 

Вміти узагальнювати нормативний склад конституційного 

права та процесу України; правильно застосувати норми 

конституційного права та процесу України; аналізувати 

норми конституційного законодавства України, правильно 

документувати результати; мати навички самостійної роботи 

з конституційно-правовими актами; вирішення правових 

ситуацій у конституційно-правовій сфері.  

 

ПРН 4. Знати про загальні закономірності  виникнення і 

розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, 

можливий вплив на життя і здоров’я людини, основні 

положення з організації охорони праці. 

Вміти аналізувати і оцінювати потенційні небезпеки, 

визначати шляхи запобігання та усунення їх дії на людину, 

вміти розслідувати нещасні випадки на виробництві; 

оцінювати стійкість роботи об'єктів господарської діяльності 

в умовах НС, розробляти та впроваджувати систему заходів і 

засоби захисту працівників, населення та територій від 

наслідків природних та техногенних НС.  

 

ПРН 5. Знати основні проблеми законопроектної роботи з 

питань реформування конституційного та адміністративного 

законодавства; структуру та зміст конституційного та 

адміністративного права як галузей права, місце 

конституційного та адміністративного права в правовій 

системі України; основні роз’яснення вищих cудових органів 

з питань застосування та тлумачення конституційного та 



 

  

адміністративного законодавства. 

Вміти аналізувати діюче законодавство, правильно 

тлумачити і застосовувати норми конституційного та 

адміністративного права; готувати позови, відзиви і 

обґрунтування та інші процесуальні документи, необхідні 

для судового розгляду адміністративних спорів; давати 

необхідні роз’яснення з питань конституційного та 

адміністративного законодавства; надавати пропозиції щодо 

внесення змін і доповнень до чинних законів та інших 

нормативно-правових документів, які регулюють 

конституційні та адміністративні правовідносини.  

 

ПРН 6. Знати основні наукові проблеми філософії права; 

предмет і завдання філософії права; зв’язок філософії права з 

гуманітарними, соціально-економічними та 

загальноюридичними дисциплінами; основні наукові 

проблеми філософії права; предмет і завдань філософії права; 

зв’язок філософії права з гуманітарними, соціально-

економічними та загальноюридичними дисциплінами; 

природні і соціальні витоки права; методологію пізнання 

правової реальності та методологію юридичної практики; 

сутність правового суб’єктивізму, правового об’єктивізму та 

правового інтерсуб’єктивізму. 

Вміти використовувати філософсько-правовий аналіз у 

практичній діяльності; орієнтуватися у початкових 

онтологічних, антропологічних, аксіологічних засадах 

сутності, походження та цивілізаційного призначення права; 

спираючись на основні філософсько-правові підходи, 

аналізувати джерела права; визначати базові філософсько-

правові підходи, на основі яких здійснюється тлумачення та 

застосування норм і принципів права; на основі філософсько-

правових знань прогнозувати розвиток суспільно-політичних 

змін, правосвідомості та правового життя в Україні.  

 

 ПРН 7. Знати основні поняття та категорії у сфері правового 

регулювання інтелектуальної власності; основні нормативно-

правові акти у сфері правового регулювання інтелектуальної 

власності; роль і значення результатів інтелектуальної 

діяльності і засобів індивідуалізації в сучасному суспільстві, 

особливості використання інтелектуальної власності у 

цивільному обігу; основні інститути права інтелектуальної 

власності: авторські та суміжні права; патентне право; 

законодавство про захист прав на результати інтелектуальної 

власності; основні способи використання інтелектуальної 

діяльності. 



 

  

Вміти оперувати поняттями і категоріями права на 

результати інтелектуальної діяльності та засоби 

індивідуалізації; аналізувати юридичні факти, що вимагають 

захисту прав на результати інтелектуальної діяльності і 

засобів індивідуалізації; застосовувати правові акти та 

документи у сфері захисту результатів інтелектуальної 

діяльності; встановлювати наявність правопорушення у сфері 

охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності; 

визначати загальні підстави притягнення до цивільно-

правової, адміністративної та кримінальної відповідальності 

за порушення законодавства про інтелектуальну власність.  

 

ПРН 8. Знати правові основи адміністративної 

відповідальності; складання протоків про адміністративні 

правопорушення; визначення складу адміністративного 

проступку та загальні правила накладення адміністративного 

стягнення. 

Вміти тлумачити та застосовувати чинне законодавство щодо 

адміністративної відповідальності особи; готувати проекти 

протоколів, постанов та інших актів щодо адміністративних 

проступків. 

 

ПРН 9. Знати сутність митної політики, основні цілі, 

завдання, функції та принципи митної справи; проблемні 

питання переміщення через митний кордон товарів та 

транспортних засобів; основи митного законодавства та 

реформування управління у митній сфері. 

Вміти правильно застосовувати правові норми до конкретної 

ситуації при виконанні службових обов’язків; дискутувати, 

аргументовано обстоювати свої думки та переконання, 

правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з 

різних джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки.  

 

ПРН 10. Знати систему транспортного законодавства 

України; систему, функції та компетенцію органів державної 

влади України у транспортній сфері; загальний стан 

юридичної практики у сфері застосування транспортного 

законодавства; підстави виникнення, припинення та зміни 

транспортних правовідносин; перспективи розвитку 

транспортного права України.  

Вміти вирішувати проблемні питання теоретичного рівня і 

акумулювати їх у рефератах, виступах на семінарських 

заняттях та в практичній повсякденній діяльності; надавати 

письмові та усні консультації щодо правильного 



 

  

застосування діючого законодавства; грамотно, лаконічно, 

обґрунтовано і відповідно до вимог законодавства складати 

юридичні документи; аналізувати та узагальнювати судову 

практику.  

 

ПРН 11. Знати сутність актуальних проблем сучасного 

адміністративного права, його зв’язок з державним 

управлінням та публічним адмініструванням; діюче 

адміністративне законодавство; поняття, функції та 

принципи публічного управління; систему виконавчої влади, 

правове положення суб’єктів, що її здійснюють; проблеми 

діяльності публічної адміністрації; проблемні питання видів 

та діяльності публічної служби в України, визначити 

проблемні питання поділу державної служби на цивільну та 

мілітаризовану; можливість удосконалення форм та методів 

публічного управління; правові підстави надання публічною 

адміністрацією адміністративних послуг; організацію 

діяльності по наданню адміністративних послуг юридичним 

та фізичним особам публічною адміністрацією; поняття 

адміністративних процедур та можливості їх здійснення як в 

Україні, так і в іноземних державах. 

Вміти тлумачити та застосовувати чинне адміністративне 

законодавство; правильно використовувати в практичній 

діяльності методи публічного управління; орієнтуватися та 

вміти визначити вид конкретної в форми публічної 

адміністрації; готувати проекти актів публічного управління 

та приймати управлінські, юрисдикційні та інші рішення; 

ситуативно відобразити процес надання адміністративних 

послуг; розкрити зміст та на прикладі показати діяльність 

публічної адміністрації щодо адміністративної процедури.  

 

ПРН 12. Знати сутність адміністративного процесу; 

елементи та ознаки адміністративного процесу; мету, 

завдання, функції та принципи адміністративного процесу; 

функції, компетенцію та повноваження суб’єктів 

адміністративного процесу; правові акти що регулюють 

адміністративний процес; специфіку адміністративно-

процесуальних норм та відносин; особливості здійснення 

окремих видів юрисдикційних (в справах про адміністративні 

проступки, по скаргам громадян та ін.) та неюрисдикційних 

(нормотворчі, правозастосовчі, установчі та ін.) проваджень. 

Вміти вірно визначати мету та завдання адміністративного 

процесу та його окремих проваджень; застосовувати правові 

акти у сфері адміністративного процесу та спрямовувати свою 

діяльність у відповідності до їх вимог; правильно 



 

  

застосовувати нормативні адміністративно-процесуальні 

акти до конкретних правових ситуацій при виконанні 

службових обов’язків; дискутувати, аргументовано 

обстоювати свої думки та переконання, правильно 

оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних 

джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки; 

використовувати знання про статус, функції, компетенцію та 

повноваження суб’єктів адміністративного процесу та 

особливості окремих проваджень.  

 

ПРН 13. Знати моделі прокуратури, шляхи оптимізації 

функцій прокуратури, удосконалення правового статусу 

прокурорів, організаційно-правовий статус прокурора, 

гарантії незалежності прокурора; поняття та зміст правових 

основ діяльності прокуратури. 

Вміти застосовувати теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань, правильно застосовує норми чинного 

законодавства; самостійно працювати з нормативно-

правовими актами; вирішувати правові ситуації у сфері 

діяльності прокуратури; аналізувати й тлумачити норми 

діючого законодавства, правильно документувати 

результати.  

 

ПРН 14. Знати цілі, зміст, етапи, прийоми і методи бізнес-

планування юридичної діяльності; процес планування 

юридичної діяльності; методи оцінки проектів. 

Вміти розробляти бізнес-плани підприємницької діяльності 

юридичних підприємств; оцінювати ефективність проектів з 

урахуванням їх ризиків; робити презентації проектів, бізнес-

планів.  

 

ПРН 15. Знати методологію наукового розуміння проблем 

правової системи, її позивних та негативних рис, тенденцій в 

процесі функціонування; положення основних 

концептуальних документів щодо реформ, які тривають в 

державі, актуальні питання законотворення і 

правозастосування. 

Вміти самостійно виявляти існуючі при реалізації 

вітчизняного права проблеми, аналізувати норми 

законодавства в розумінні комплексної системи, 

пропонувати власні бачення шляхів та способів 

удосконалення вітчизняного публічно – і приватноправового 

регулювання; робити самостійні узагальнення щодо правової 

ситуації в державі, користуватися сучасною науковою і 



 

  

спеціальною літературою, електронними юридичними 

базами даних, іншими інформаційними джерелами.  

 

ПРН 16. Знати основні поняття, інститути, джерела та 

положення господарського процесуального законодавства 

України, актуальні проблеми його розвитку; принципи 

господарського судочинства та чинники, які впливають на 

його ефективність; шляхи вдосконалення господарського та 

господарського процесуального законодавства України, 

тенденції та перспективи його розвитку за умов ринкової 

економіки та становлення громадянського суспільства; 

основні проблеми та особливості при розгляді судами різних 

категорій господарських справ. 

Вміти давати сучасну правову і економічну оцінку 

юридичним конструкціям, знати та ефективно користуватися 

правами за виконувати обов’язки представника сторони при 

розгляді справ в господарських судах, складати господарські 

процесуальні документи належним чином; самостійно 

розв’язувати ситуаційні завдання, що виникають при 

застосуванні норм права до конкретних практичних ситуацій, 

та складати відповідні юридичні документи, спираючись на 

здобуті теоретичні та практичні знання, вміння та навички; 

своєчасно визначати проблеми правового регулювання 

господарсько-правових відносин в Україні, складати 

кваліфіковані юридичні висновки, документи та ефективно 

забезпечувати захист прав суб’єктів господарювання, 

керуючись нормами процесуального права; тлумачити чинне 

господарське та господарське процесуальне законодавство й 

правильно застосувати його при вирішенні практичних 

завдань, аргументуючи власну точку зору щодо прийнятого 

рішення та спираючись на сучасне теоретичне 

обґрунтування. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Науково – педагогічні працівники, задіяні до викладання 

професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені 

та вчені звання, залучаються юристи - практики провідних 

установ та організацій фахового профілю. 
Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним 

нормам, повне забезпечення гуртожитками відповідно до 

потреби, забезпеченість комп’ютерними робочими місцями 

та прикладними комп’ютерними програмами достатнє для  

виконання навчальних планів, соціальна інфраструктура, що 

включає спортивний комплекс, пункти харчування, 

медпункт, зони відпочинку. 



 

  

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

 

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 

посібниками, вітчизняними і закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до 

джерел Інтернет, авторські розробки навчальних, навчально-

методичних та наукових праць професорсько-викладацького 

складу. 

9. Академічна мобільність 
Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним 

транспортним університетом та університетами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним 

транспортним університетом та закладами вищої освіти 

зарубіжних країн-партнерів. 
Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

 

 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

1.1. Перелік компонент ОП 

  

Номер 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

роботи, практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів  

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3  

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Міжнародний захист прав людини 3 залік 

ОК 2 Актуальні проблеми теорії права 4,5 іспит 

ОК 3 Сучасні теоретико-практичні 

проблеми конституційного права 

та процесу 

3 іспит 

ОК 4 Охорона праці в галузі і цивільний 

захист 

3 залік 

ОК 5 Правові основи розслідування та 

експертизи ДТП 

3 іспит 

ОК 6 Митне право 4,5 іспит 

ОК 7 Транспортне право 4,5 іспит 

ОК 8 Проблеми адміністративного права 4,5 залік 

ОК 9 Проблеми адміністративного 

процесу 

4,5 залік 

ОК 10 Виробнича практика 6 іспит 

ОК 11 Науково-дослідницька практика 6 іспит 

ОК 12 Магістерська робота 18 Підсумкова 



 

  

атестація 

Загальний обсяг обов’язкових 

компонентів  

64,5  

Вибіркові компоненти    

ВБ 1 Житлове право 3 залік 

ВБ 2 Проблеми філософії права 4,5 іспит 

ВБ 3 Право інтелектуальної власності  4,5 іспит 

ВБ 4 Актуальні проблеми діяльності 

прокуратури на досудовій та 

судовій стадіях кримінального 

процесу 

3 залік 

ВБ 5 Бізнес-планування юридичної 

діяльності 

3 залік 

ВБ 6 Проблеми правової системи 

України 

4,5 іспит 

ВБ 7 Проблеми господарського процесу 3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 25,5  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

90  

 

Структурно-логічна схема ОП 

  

 

1 семестр  

1. Проблеми правової системи України 

2. Транспортне право 

3. Митне право 

4. Право інтелектуальної власності 

5. Житлове право 

6. Міжнародний захист прав людини 

7. Бізнес-планування юридичної діяльності 

8. Охорона праці в галузі і цивільний захист 

2 семестр 

1. Актуальні проблеми теорії права 

2. Проблеми філософії права 

3. Сучасні теоретико-практичні проблеми конституційного права та 

процесу 

4. Проблеми адміністративного права 

5. Проблеми адміністративного процесу 

6. Актуальні проблеми діяльності прокуратури на досудовій та судовій 

стадіях кримінального процесу 

7. Правові основи розслідування та експертизи ДТП 

8. Проблеми господарського процесу 

 



 

  

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Право» 

спеціальності 081 «Право» проводиться у формі захисту магістерської 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: 

Магістр права. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ 

ОСВІТНЬОПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

№ Вид навчальної діяльності Компетентності 

 2 3 

1. Міжнародний захист прав людини ЗК1 

2. Актуальні проблеми теорії права ЗК2-  - ЗК4 

3. Сучасні теоретико-практичні проблеми конституційного права і процесу ЗК5- - ЗК6 

4. Охорона праці в галузі і цивільний захист ЗК7- - ЗК8 

5. Актуальні проблеми житлового права ЗК9 

6. Проблеми філософії права ЗК10- - ЗК11 

7. Право інтелектуальної власності ЗК12 

8. Правові основи розслідування та експертизи ДТП ПК1  - ПК4 

9. Актуальні проблеми митного права ПК5  - ПК7 

10. Актуальні проблеми транспортного права ПК8  - ПК9 

11. Проблеми адміністративного права ПК10  - ПК12 

12. Проблеми адміністративного процесу  ПК13  - ПК14 

13. Актуальні проблеми діяльності прокурори на досудовій та судовій стадіях 

кримінального процесу 
ПК15  - ПК17 

14. Бізнес-планування юридичної діяльності ПК18  - ПК21 

15. Проблеми правової системи України ПК22  - ПК23 

16. Актуальні проблеми господарського процесу ПК24  - ПК27 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Компетентності Результати навчання 

Код Опис Опис  

Загальні 

ЗК1 Здатність розв'язувати 

комплексні задачі та 

практичні проблеми 

юридичної діяльності, 

виявляти порушення прав і 

свобод людини згідно з 

національними та 

міжнародними актами 

Здатність розв'язувати комплексні задачі та практичні проблеми юридичної 

діяльності, виявляти порушення прав і свобод людини згідно з національними 

та міжнародними актами. 

 

Вміти застосовувати на практиці засвоєнні знання, зокрема у разі потреби вміти 

використовувати засоби міжнародних механізмів захисту прав людини, 

прецеденти Європейського суду з прав людини та інших організацій  в 

правозастосовній роботі.   

 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК4 

Здатність  розуміти 

політичні, соціальні, 

економічні, історичні, 

особистісні та психологічні 

явища, беручи їх до уваги в 

Знати зміст основних правових понять у межах тем курсу (правотворчість, 

система джерел; права, правозастосування, правотлумачення, правовий вплив, 

правова система); основні властивості основних правових явищ, що 

вивчаються; закономірності функціонування та тенденції розвитку відповідних 

правових явищ; основні сучасні проблеми функціонування і розвитку правових 

явищ та шляхи їх вирішення.  

 



 

  

створенні, тлумаченні та 

застосуванні закону. 

Здатність до пошуку, 

обробки та аналізу 

інформації з різних 

нормативних джерел. 

Здатність аналізу 

опанування методології 

дослідження державно-

правових явищ, проблем 

прав і свобод людини, 

поняття правової держави 

та громадянського 

суспільства, процесу 

нормотворення і 

тлумачення нормативно-

правових актів, системи 

законодавства і права, 

правових форм діяльності 

держави 

 

Вміти аналізувати відповідні правові явища; виявляти проблеми 

функціонування та розвитку правових явищ у межах тематики курсу; 

пропонувати шляхи та способи їх розв’язання;обґрунтовувати свою позицію, 

спираючись на наукові аргументи. 

 



 

  

ЗК5 

ЗК6 
Здатність використовувати 

отриманні знання щодо 

конституційного захисту 

прав і свобод людини і 

громадянина. 

Здатність до здійснення 

дослідницької діяльності 

на основі знання та 

критичного аналізу 

правових проблем 

конституційного права та 

процесу 

Знати еволюцію, сучасний стан й основні тенденції розвитку 

конституційного права та процесу в Україні; проблемні питання предмету і 

методу конституційно-правового регулювання та основні джерела 

конституційного права та процесу України; основні конституційно-правові 

поняття й терміни; проблематику сутності і змісту засад конституційного ладу 

України; конституційно-правових засад статусу людини і громадянина в 

Україні, інститутів громадянського суспільства; проблемні питання реалізації 

конституційних форм безпосередньої демократії в Україні, зміст їх правового 

регулювання; проблематику конституційно-правового статусу органів 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні; проблемні питання 

державного та адміністративно-територіального устрою України. Знати 

найважливіші конституційно-правові факти, концепції, принципи і теорії. 

 

Уміти узагальнювати нормативний склад конституційного права та процесу 

України; правильно застосувати норми конституційного права та процесу 

України; аналізувати норми конституційного законодавства України, правильно 

документувати результати; мати навички самостійної роботи з конституційно-

правовими актами; вирішення правових ситуацій у конституційно-правовій 

сфері. 

 

ЗК7 

ЗК8 

Здатність  застосувати  

принципи організації та 

структури цивільного 

Знати про загальні закономірності  виникнення і розвитку небезпек, 

надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я 

людини, основні положення з організації охорони праці. 

 



 

  

захисту  України,  

правових, нормативно-

технічних  та 

організаційних  основ  

цивільного захисту  

населення  в  спільній 

системі безпеки держави. 

Здатність аналізувати 

законодавство у сфері 

охорони праці та приймати 

відповідні рішення 

Уміти аналізувати і оцінювати потенційні небезпеки, визначати шляхи 

запобігання та усунення їх дії на людину, вміти розслідувати нещасні випадки 

на виробництві; оцінювати стійкість роботи об'єктів господарської діяльності в 

умовах НС, розробляти та впроваджувати систему заходів і засоби захисту 

працівників, населення та територій від наслідків природних та техногенних 

НС. 

 

ЗК9 Здатність поставити 

завдання та організувати 

наукові дослідження з 

визначення та роз’яснення 

проблем у сфері житлового 

права 

Знати основні проблеми законопроектної роботи з питань реформування 

житлового законодавства; структуру та зміст житлового права як галузі права, 

місце житлового права в правовій системі України; основні роз’яснення вищих 

cудових органів з питань застосування та тлумачення житлового законодавства. 

 

Уміти аналізувати діюче законодавство, правильно тлумачити і застосовувати 

норми житлового права; готувати позови, відзиви і обґрунтування та інші 

процесуальні документи, необхідні для судового розгляду житлових спорів; 

давати необхідні роз’яснення з питань житлового законодавства; надавати 

пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинних законів та інших 

нормативно-правових документів, які регулюють житлові правовідносини. 

 

ЗК10 

ЗК11 
Здатність використовувати 

сучасні методи 

дослідження. 

Здатність до визначення 

фундаментальних 

філософських категорій, 

аналізу змісту основних 

Знати основні наукові проблеми філософії права; предмет і завдання філософії 

права; зв’язок філософії права з гуманітарними, соціально-економічними та 

загальноюридичними дисциплінами; основні наукові проблеми філософії права; 

предмет і завдань філософії права; зв’язок філософії права з гуманітарними, 

соціально-економічними та загальноюридичними дисциплінами; природні і 

соціальні витоки права; методологію пізнання правової реальності та 

методологію юридичної практики; сутность правового суб’єктивізму, правового 

об’єктивізму та правового інтерсуб’єктивізму 

 



 

  

першоджерел з філософії 

права. 
Вміти використовувати філософсько-правовий аналіз у практичній діяльності; 

орієнтуватися у початкових онтологічних, антропологічних, аксіологічних 

засадах сутності, походження та цивілізаційного призначення права; 

спираючись на основні філософсько-правові підходи, аналізувати джерела 

права; визначати базові філософсько-правові підходи, на основі яких 

здійснюється тлумачення та застосування норм і принципів права; на основі 

філософсько-правових знань прогнозувати розвиток суспільно-політичних змін, 

правосвідомості та правового життя в Україні. 

 

ЗК12 Здатність  застосовувати 

положення  законодавства 

України  про  

інтелектуальну власність  

при  визначенні  та 

оцінюванні об’єктів та 

суб’єктів права  

інтелектуальної  власності, 

оформленні прав 

інтелектуальної власності. 

 

Знати основні поняття та категорії у сфері правового регулювання 

інтелектуальної власності; основні нормативно-правові акти у сфері правового 

регулювання інтелектуальної власності; роль і значення результатів 

інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації в сучасному суспільстві, 

особливості використання інтелектуальної власності у цивільному обігу; 

основні інститути права інтелектуальної власності: авторські та суміжні права; 

патентне право; законодавство про захист прав на результати інтелектуальної 

власності; основні способи використання інтелектуальної діяльності. 

 

Уміти оперувати поняттями і категоріями права на результати інтелектуальної 

діяльності та засоби індивідуалізації; аналізувати юридичні факти, що 

вимагають захисту прав на результати інтелектуальної діяльності і засобів 

індивідуалізації; застосовувати правові акти та документи у сфері захисту 

результатів інтелектуальної діяльності; встновлювати наявність 

правопорушення у сфері охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності; 

визначати загальні підстави притягнення до цивільно-правової, 

адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства 

про інтелектуальну власність. 

 

Професійні  

ФК1 

ФК2 

ФК3 

Здатність аналізувати 

специфіку нормативно-

Знати правові основи розслідування та експертизи ДТП; залежність безпеки 

руху від різних факторів; шляхи удосконалення організації дорожнього руху; 

процес розслідування та експертизи ДТП.  

 



 

  

ФК4 

 

правового регулювання 

безпеки дорожнього руху. 

Здатність виявляти 

відповідні правові питання 

з великого обсягу 

фактичних обставин 

достатніх для прийняття 

правового рішення у сфері 

безпеки дорожнього руху. 

Здатність аналізувати ДТП 

і складати його схему. 

Здатність визначати види 

експертиз та особливості їх 

проведення при ДТП. 

Уміти застосовувати теоретичні навички на практиці; оформляти схему ДТП; 

оцінювати фактори безпеки дорожнього руху; враховувати дорожні умови і 

принципи організації дорожнього руху; керуватися нормативно-правовими 

актами, що регулюють безпеку дорожнього руху та порядок проведення 

експертизи. 

 

ФК5 

ФК6 

ФК7 

Здатність аналізувати та 

виявляти правові проблеми 

переміщення товарів і 

транспортних засобів через 

митний кордон України. 

Здатність визначати 

підстави юридичної 

відповідальності за 

порушення митних правил. 

Здатність надавати 

правовому допомогу та 

консультації з практичних 

питань діяльності митних 

органів. 

Знати сутність митної політики, основні цілі, завдання, функції та принципи 

митної справи; проблемні питання переміщення через митний кордон товарів та 

транспортних засобів; основи митного законодавства та реформування 

управління у митній сфері. 

 

Уміти правильно застосовувати правові норми до конкретної ситуації при 

виконанні службових обов’язків; дискутувати, аргументовано обстоювати свої 

думки та переконання, правильно оцінювати, вибирати та аналізувати 

інформацію з різних джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки. 

 



 

  

ФК8 

ФК9 
Здатність виявляти і 

передбачати сучасні 

дискусійні питання 

проблем транспортного 

права. 

Здатність до систематизації 

транспортного 

законодавства. 

Знати систему транспортного законодавства України; систему, функції та 

компетенцію органів державної влади України у транспортній сфері; загальний 

стан юридичної практики у сфері застосування транспортного законодавства; 

підстави виникнення, припинення та зміни транспортних правовідносин; 

перспективи розвитку транспортного права України.  

 

РН102. Уміти вирішувати проблемні питання теоретичного рівня і акумулювати 

їх у рефератах, виступах на семінарських заняттях та в практичній повсякденній 

діяльності; надавати письмові та усні консультації щодо правильного 

застосування діючого законодавства; грамотно, лаконічно, обґрунтовано і 

відповідно до вимог законодавства складати юридичні документи; аналізувати 

та узагальнювати судову практику. 

 

ФК10 

ФК11 

ФК12 

Здатність аналізувати 

специфіку нормативно-

правового регулювання 

адміністративно-правових 

відносин. 

Здатність аналізувати 

проблеми державного 

управління, державної 

служби, адміністративної 

відповідальності та інших 

інститутів 

адміністративного права. 

Знати сутність актуальних проблем сучасного адміністративного права, його 

зв’язок з державним управлінням та публічним адмініструванням; діюче 

адміністративне законодавство; поняття, функції та принципи публічного 

управління; систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її 

здійснюють; проблеми діяльності публічної адміністрації; проблемні питання 

видів та діяльності публічної служби в України, визначити проблемні питання 

поділу державної служби на цивільну та мілітаризовану; можливість 

удосконалення форм та методів публічного управління; правові підстави 

надання публічною адміністрацією адміністративних послуг; організація 

діяльності по наданню адміністративних послуг юридичним та фізичним 

особам публічною адміністрацією; Поняття адміністративних процедур та 

можливості їх здійснення як в Україні, так і в іноземних державах. 

 

 



 

  

Здатність розробляти 

рекомендації щодо 

удосконалення 

нормативно-правового 

регулювання 

адміністративно-правових 

відносин. 

Уміти тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство; 

правильно використовувати в практичній діяльності методи публічного 

управління; орієнтуватися та вміти визначити вид конкретної в форми 

публічної адміністрації; готувати проекти актів публічного управління та 

приймати управлінські, юрисдикційні та інші рішення; ситуативно відобразити 

процес надання адміністративних послуг; розкрити зміст та на прикладі 

показати діяльність публічної адміністрації щодо адміністративної процедури 

 

ФК13 

ФК14 
Здатність вирішувати 

проблемні питання, які 

виникають під час 

реалізації норм 

процесуального права. 

Здатність аналізувати 

теоретико-методологічні 

засади проблем 

адміністративного процесу. 

Знати специфіку 

здійснення 

адміністративної 

юрисдикції 

Знати сутність адміністративного процесу; елементи та ознаки 

адміністративного процесу; мету, завдання, функції та принципи 

адміністративного процесу; функції, компетенцію та повноваження суб’єктів 

адміністративного процесу; правові акти що регулюють адміністративний 

процес; специфіку адміністративно-процесуальних норм та відносин; 

особливості здійснення окремих видів юрисдикційних (в справах про 

адміністративні проступки, по скаргам громадян та ін.) та неюрисдикційних 

(нормотворчі, правозастосовчі, установчі та ін.) проваджень. 

 

Уміти вірно визначати мету та завдання адміністративного процесу та його 

окремих проваджень; застосовувати правові акти у сфері адміністративного 

процесу та спрямовувати свою діяльність у відповідності до їх вимог; правильно 

застосовувати нормативні адміністративно-процесуальні акти до конкретних 

правових ситуацій при виконанні службових обов’язків; дискутувати, 

аргументовано обстоювати свої думки та переконання, правильно оцінювати, 

вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, робити правильні та 

обґрунтовані висновки; використовувати знання про статус, функції, 

компетенцію та повноваження суб’єктів адміністративного процесу та 

особливості окремих проваджень. 

 

ФК15 

ФК16 

ФК17 

Здатність визначати 

специфіку діяльності 

прокуратури. 

Здатність давати 

Знати моделі прокуратури, шляхи оптимізації функцій прокуратури, 

удосконалення правового статусу прокурорів, організаційно-правовий статус 

прокурора, гарантії незалежності прокурора; поняття та зміст правових основ 

діяльності прокуратури. 

 



 

  

кваліфіковані висновки й 

консультації в конкретних 

сферах юридичної 

діяльності. 

Здатність вирішувати 

правові ситуації у сфері 

діяльності прокуратури,  

аналізувати й тлумачити 

норми діючого 

законодавства, правильно 

документувати результати. 

Вміти застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних завдань, 

правильно застосовує норми чинного законодавства; самостійно працювати з 

нормативно-правовими актами; вирішувати правові ситуації у сфері діяльності 

прокуратури; аналізувати й тлумачити норми діючого законодавства, правильно 

документувати результати. 

 

ФК18 

ФК19 

ФК20 

ФК21 

Здатність приймати 

обґрунтовані та ефективні 

управлінські рішення. 

Здатність усвідомлювати 

соціальну значущість своєї 

майбутньої професії. 

Здатність управляти 

комплексними діями або 

проектами. 

Здатність розробляти 

бізнес-плани 

підприємницької 

діяльності юридичних 

підприємств, оцінювати їх 

ефективність з 

урахуванням всіх ризиків. 

Знати цілі, зміст, етапи, прийоми і методи бізнес-планування юридичної 

діяльності; процес планування юридичної діяльності; методи оцінки проектів. 

 

Уміти розробляти бізнес-плани підприємницької діяльності юридичних 

підприємств; оцінювати ефективність проектів з урахуванням їх ризиків; 

робити презентації проектів, бізнес-планів. 

 



 

  

ФК22 

ФК23 
Здатність застосовувати 

набутті знання, вміння й 

навички на практиці, 

здатність розробляти 

різноманітні нормативно-

правові акти. 

Здатність аналізувати 

проблеми правової системи 

України, робити власні 

висновки та науково-

обгрунтованні пропозиції 

Знати методологію наукового розуміння проблем правової системи, її позивних 

та негативних рис, тенденцій в процесі функціонування; положення основних 

концептуальних документів щодо реформ, які тривають в державі, актуальні 

питання законотворення і правозастосування. 

 

Вміти самостійно виявляти існуючі при реалізації вітчизняного права проблеми, 

аналізувати норми законодавства в розумінні комплексної системи, 

пропонувати власні бачення шляхів та способів удосконалення вітчизняного 

публічно - і приватноправового регулювання; робити самостійні узагальнення 

щодо правової ситуації в державі, користуватися сучасною науковою і 

спеціальною літературою, електронними юридичними базами даних, іншими 

інформаційними джерелами. 

 

ФК24 

ФК25 

ФК26 

ФК27 

Здатність давати 

кваліфіковані висновки й 

консультації у сфері 

господарського процесу. 

Здатність застосовувати 

норми матеріального і 

процесуального права. 

Знати основні поняття, інститути, джерела та положення господарського 

процесуального законодавства України, актуальні проблеми його розвитку; 

принципи господарського судочинства та чинники, які впливають на його 

ефективність; шляхи вдосконалення господарського та господарського 

процесуального законодавства України, тенденції та перспективи його розвитку 

за умов ринкової економіки та становлення громадянського суспільства; 

основні проблеми та особливості при розгляді судами різних категорій 

господарських справ. 

 



 

  

Здатність використовувати 

отриманні знання у сфері 

господарського процесу. 

Здатність тлумачити чинне 

господарське та 

господарське процесуальне 

законодавство й правильно 

застосувати його при 

вирішенні практичних 

завдань, аргументуючи 

власну точку зору щодо 

прийнятого рішення та 

спираючись на сучасне 

теоретичне обґрунтування. 

Вміти давати сучасну правову і економічну оцінку юридичним конструкціям, 

знати та ефективно користуватися правами за виконувати обов’язки 

представника сторони при розгляді справ в господарських судах, складати 

господарські процесуальні документи належним чином; самостійно 

розв’язувати ситуаційні завдання, що виникають при застосуванні норм права 

до конкретних практичних ситуацій, та складати відповідні юридичні 

документи, спираючись на здобуті теоретичні та практичні знання, вміння та 

навички; своєчасно визначати проблеми правового регулювання господарсько-

правових відносин в Україні, складати кваліфіковані юридичні висновки, 

документи та ефективно забезпечувати захист прав суб’єктів господарювання, 

керуючись нормами процесуального права; тлумачити чинне господарське та 

господарське процесуальне законодавство й правильно застосувати його при 

вирішенні практичних завдань, аргументуючи власну точку зору щодо 

прийнятого рішення та спираючись на сучасне теоретичне обґрунтування. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 


