
 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

ПЕРЕДМОВА  

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», розроблена 

відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, 

«Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами, внесеними згідно із 

Законами); Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341 (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ № 509 від 12.06.2019, № 519 від 

25.06.2020 р.), «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами внесеними згідно з 

Постановами КМУ № 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р., №365 від 

24.03.2021 р.), стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Освітньо-професійна програма 

визначає передумови доступу до навчання, обсяг кредитів ЄКТС, перелік 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, зміст підготовки фахівця, 

сформульований у термінах результатів навчання, та вимоги до контролю 

якості вищої освіти.   

 

 

РОЗРОБЛЕНО робочою групою навчально-методичної комісії 

спеціальності 081 «Право» Національного транспортного університету у складі: 

1. Шатіло Володимир Анатолійович, професор кафедри конституційного 

та адміністративного права, професор, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України. 

2. Ярова Руслана Василівна, доцент кафедри конституційного та 

адміністративного права, заступник факультету економіки та права, кандидат 

юридичних наук. 

3. Чебан Олеся Михайлівна  – доцент кафедри конституційного та 

адміністративного права, кандидат юридичних наук. 

4. Гелич Юлія Юлександрівна  – доцент кафедри конституційного та 

адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент. 

5. Задорожній Юрій Анатолійович – доцент кафедри конституційного та 

адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент. 

6. Константий Олександр Володимирович – професор кафедри 

конституційного та адміністративного права, доктор юридичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник, Заслужений юрист України. 

7. Здобувач 2-го курсу Марущак Крістіна Валентинівна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Проект освітньо-професійної програми обговорений та схвалений на 

засіданні Вченої ради Національного транспортного університету. 

 

Протокол  від 30 червня 2021 р. №7 

 

 

Голова Вченої ради НТУ _________________ М.Ф. Дмитриченко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

 

 

Наказом ректора Національного транспортного університету 

Від 02 липня  2021 р. №353 

 

Ця освітньо-професійна програма (ОПП) не може бути повністю або 

частково відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національного 

транспортного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Рецензії – відгуки зовнішніх стейкголдерів: 

1. Голосніченко Іван Пантелійович – доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України, проректор Київського інституту 

інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська 

юридична академія». 

2. Діденко Олег Миколайович – Голова Центральної виборчої комісії, 

Заслужений юрист України 

3. Вахненко Максим Вікторович – директор та Засновник ТОВ 

«Адвокатська компанія «Ледже Артіс»». 

4. Шабатіна Інна – головний спеціаліст (юрист) Північного 

міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Державна служба України 

з безпеки на транспорті в особі Північного міжрегіонального управління 

Укртрансбезпеки. 

5. Ковенко Людмила Дмитрівна – керівник Адвокатського бюро «Ковенко і 

партнери», адвокат. 

6. Бабюк Алла Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

політичних наук і права Київського національного університету 

будівництва та архітектури. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Профіль освітньо-професійної програми «Правознавство»  

зі спеціальності 081 Право 

 

1. Загальна інформація 
Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Національний транспортний університет  

Факультет економіки та права 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

  Магістр 

Магістр права 

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

Правознавство 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому – одиничний ступінь 

обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС 

термін навчання 1 рік і 4 місяці  
Наявність 

акредитації 
Акредитація первинна 

Цикл / рівень 

програми 
НРК України – 7 рівень 

FQ-EHEA- другий цикл  

QF-LLL - 7 рівень 
Передумови Прийом на навчання здійснюється на базі першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 081 

«Право» та 293 «Міжнародне право» за результатами 

Єдиного фахового вступного випробування 

Мова викладання  Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
Програма впроваджена в 2017 році, діє до наступного 

оновлення. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.ntu.edu.ua 

 

2. Мета освітньої програми 

          Метою ОПП «Правознавство» є надання студентам фундаментальної 

освіти з широким доступом до працевлаштування. Магістерська програма 

покликана забезпечити підготовку фахівців у галузі «Право», професійний і 

науковий потенціал яких буде сприяти розбудові правової держави, зміцненню 

законності та правопорядку в Україні, сприяти забезпеченню дотримання прав, 

свобод і законних інтересів людини і громадянина з акцентом на сучасних 

особливостях правового регулювання транспортної галузі України (зокрема 



 

  

автомобільного транспорту). Програма покликана забезпечити теоретичну та 

практичну підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з 

права, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та 

практичними навичками, здатними задовольнити потреби в тому числі 

транспортно-дорожнього комплексу України.  

3. Характеристика освітньої програми 
Предметна область 

(галузь знань/ 

спеціальність / 

спеціалізація (за 

наявності) 

Галузь знань 08  Право 

Спеціальність 081  Право 

Освітньо-професійна програма «Правознавство» 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та особливості 

його застосування, що ґрунтуються на правових цінностях 

та принципах, в основі яких покладені людська гідність та 

верховенство права.  

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні 

задачі та проблеми у сфері правотворчості і 

правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Теоретичний зміст предметної області: правові 

доктрини, цінності та принципи на яких базується творення 

права, його тлумачення та особливості застосування. 

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; цифрові технології, 

методи оцінювання та аналізу інформації, методи доведення. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 

спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються у 

діяльності в сфері права. 
Орієнтація 

освітньої програми 
Освітньо-професійна програма магістра 

Основна зорієнтованість програми – наукова, викладацька та 

практична професійна діяльність. Спрямованість програми – 

академічна, прикладна, практична. 

Програма передбачає теоретичну та професійну підготовку 

фахівців в галузі права, закріплення теоретичних знань на 

практиці під час проходження практики (виробничої та 

передкваліфікаційної) в кількості 30 кредитів та набуття 

практичного досвіду шляхом надання консультацій в 

Юридичній клініці факультету економіки та права під 

керівництвом викладачів-кураторів кафедри 

конституційного та адміністративного права. 
Основний фокус 

освітньої програми 
Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі права. 

Акцент програми робиться на вивченні проблемних питань 



 

  

та спеціалізації галузей матеріального та процесуального права. Програма 

базується на загальновизнаних наукових результатах із 

урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку 

правової системи України. 

Ключові слова:  право, нормативно-правовий акт, 

правовідносини, правопорушення, відповідальність. 
Особливості 

програми 
Програма розкриває глибокі знання і критичний підхід до 

програми національного права та практики його 

застосування.  

Програма реалізує підготовку фахівців юридичного профілю 

з урахуванням особливостей функціонування транспортно-

дорожнього комплексу України, характеризується 

практичним спрямуванням теоретичного навчання, зокрема 

збільшенням кількості кредитів на виробничу практику. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Працевлаштування на посади відповідно до Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право», зокрема:  

1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, 

менеджери (управителі);  

12 Керівники підприємств, установ та організацій;  

13 Керівники малих підприємств без апарату управління;  

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, 

організацій та їх підрозділів;  

2 Професіонали;  

23 Викладачі;  

24 Інші професіонали;  

241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, 

бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, 

ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та 

інтелектуальної власності;  

2419.3 Професіонали державної служби;  

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;  

2421.2 Юрист;  

2422 Суддя;  

2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності;  

2424 Професіонали кримінально-виконавчої служби;  

2429 Інші професіонали в галузі правознавства;  



 

  

2429 Інспектор праці (правовий);  

2429 Нотаріус;  

2429 Радник;  

2429 Слідчий;  

2429 Судовий експерт;  

2429 Юрисконсульт та інші, згідно Класифікатора професій.  
Подальше 

навчання 
Випускники другого (магістерського) рівня вищої освіти 

можуть продовжувати навчання на третьому рівні вищої 

освіти (доктор філософії) у навчальних закладах 

відповідного рівня акредитації. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

5. Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання з 

елементами самонавчання, яке проводиться у формі лекцій, 

практичних занять, консультацій, практики, самостійного 

вивчення, виконання курсових робіт, кваліфікаційної 

магістерської роботи. Самостійне навчання  здійснюється на 

основі підручників, посібників, конспектів, періодичних 

наукових видань, нормативно-правових актів, використання 

мережі Інтернет, консультації з викладачами, підготовка 

кваліфікаційної роботи магістра.  
Оцінювання 

 
Підсумкове оцінювання результатів навчання в Університеті 

здійснюється за єдиною 100-бальною шкалою.  

Види контролю: діагностичний, поточний та підсумковий 

контроль. 

Діагностичний контроль проводиться у формі вхідного 

контролю з дисципліни. Поточний контроль здійснюється 

під час проведення практичних занять, має на меті перевірку 

рівня підготовленості здобувача освіти до виконання 

конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з 

метою оцінювання результатів навчання на певному рівні 

вищої освіти або на окремих його завершених етапах. 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та 

атестацію здобувачів освіти. Семестровий контроль 

проводиться у формі іспиту або заліку із конкретної 

навчальної дисципліни. Атестація здобувачів освіти 

здійснюється екзаменаційною комісією після завершення 

навчання на певному освітньому рівні або його етапі з 

метою встановлення фактичної відповідності рівня та обсягу 

знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

освіти та Освітньої програми. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, 

презентації, реферати, доповіді, есе, захист індивідуальних 

робіт, заліки, іспити, захист звітів з практики, захист 

кваліфікаційної роботи магістра. 



 

  

6. Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні 

компетенції (ЗК) 
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5 Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній 

сфері як усно, так і письмово. 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8 Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10 Здатність розробляти проекти та управляти ними. 
Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1 Здатність застосовувати принципи верховенства права 

для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у 

ситуаціях правової невизначеності. 
СК2 Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 

системи Європейського Союзу на правову систему України.  

СК3 Здатність аналізувати та оцінювати вплив 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 Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою 

України.  

СК5 Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування 

інститутів публічного і приватного права, а також 

кримінальної юстиції.  

СК6 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

СК7 Здатність застосовувати знання та розуміння основних 

засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.  

СК8 Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

СК9 Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в 

оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.  

СК10 Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 



 

  

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування. 

СК11 Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

СК12 Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 

правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 

відповідальності правника.  

СК13 Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері 

права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією. 

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, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 
Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності за 

ОП 

 

СК16 Здатність використовувати отриманні знання щодо 

конституційного захисту прав і свобод людини і 

громадянина. 

СК17 Здатність до здійснення дослідницької діяльності на 

основі знання та критичного аналізу правових проблем 

конституційного права. 

СК18 Здатність аналізувати специфіку нормативно-правового 

регулювання безпеки дорожнього руху. 

СК19 Здатність аналізувати ДТП та складати його схему. 

СК20 Здатність виявляти і передбачати сучасні дискусійні 

питання проблем транспортного права. 

СК21 Здатність до систематизації транспортного 

законодавства. 

СК22 Здатність аналізувати проблеми публічного управління, 

державної служби, адміністративної відповідальності та 

інших інститутів адміністративного права. 

СК23 Здатність вирішувати проблемні питання під час  

реалізації кримінально-процесуальних норм. 

7. Програмні результати навчання  

ПРН1 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 

регулювання.  

ПРН2 Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними 

етичними стандартами.  

ПРН3 Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та 



 

  

професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, 

тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження. 

ПРН4 Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової 

інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з 

цього дослідження, аргументувати висновки. 

ПРН5 Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з 

офіційних мов Ради Європи) усно і письмово. 

ПРН6 Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 

аргументи.  

ПРН7 Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

ПРН8 Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію 

для проведення наукових досліджень та практичної 

діяльності.  

ПРН9 Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг.  

ПРН10 Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правових  систем з правовою системою України на основі 

усвідомлення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права. 

ПРН11 Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного 

та приватного права і кримінальної юстиції. 

ПРН12 Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів 

права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок 

правової системи України з правовими системами Ради 

Європи та Європейського Союзу 

ПРН13 Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів. 
ПРН14 Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування. 
ПРН15 Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів 

правозастосування. 
ПРН16 Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 

прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні 

суспільні відносини. 
ПРН17 Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 



 

  

ПРН за ОП 

ПРН18 Уміти правильно аналізувати, застосовувати норми 

конституційного права України, правильно документувати 

результати, вирішувати правові ситуації у конституційно-

правовій сфері. 

ПРН19 Уміти аналізувати специфіку нормативно-правового 

регулювання безпеки дорожнього руху. 

ПРН20 Знати правові основи розслідування та експертизи ДТП, 

уміти застосовувати теоретичні навички на практиці. 

ПРН21 Знати систему транспортного законодавства; загальний стан 

юридичної практики у сфері застосування транспортного 

законодавства та перспективи розвитку транспортного права 

України. 

ПРН22 Знати тенденції розвитку антикорупційного законодавства та 

практики його застосування. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 
Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно 

з діючим законодавством України (Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 

грудня 2015 р. № 1187 (з наступними змінами та 

доповненнями). До реалізації програми залучаються науково-

педагогічні працівники з науковими ступенями та/або 

вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти.  

Реалізація освітньої програми забезпечується науково 

педагогічними працівниками НТУ, а також особами, що 

залучаються до реалізації ОП на умовах трудового договору. 

До викладання можуть залучатися досвідчені практики, фах 

яких відповідає напряму програми.  

Кадровий склад, система підбору кадрів, їх використання, 

підвищення кваліфікації, динаміка змін у складі науково-

педагогічних кадрів достатні для забезпечення якісної 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення Національного 

транспортного університету дозволяє проводити підготовку 

здобувачів вищої освіти та відповідає нормативним вимогам. 

Для забезпечення навчального процесу використовуються 

навчальні аудиторії, спеціалізована аудиторія «Зал судових 

засідань», комп’ютерні класи, читальні зали бібліотеки. Усі 

приміщення відповідають будівельним та санітарним 

нормам, гуртожитками забезпечені усі, хто цього потребує. 

Наявна соціальна інфраструктура, яка включає спортивний 



 

  

комплекс, пункти харчування, актовий зал, центр 

студентської творчості та дозвілля. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Фонд бібліотеки налічує 550 тис. примірників навчальних, 

наукових та літературно-художніх видань, які повністю 

задовольняють потреби студентів. Функціонує 

автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС), 

яка відповідає міжнародним стандартам. Доступні 

електронні версії підручників та навчально-методичних 

посібників професорсько-викладацького складу 

університету, обсяг власних баз даних складає понад 149 

тисячі записів. Забезпеченість навчального процесу 

літературою відповідає діючим нормативам забезпеченості 

контингенту студентів за спеціальністю. Є сучасне 

поліграфічне обладнання, яке дозволяє оперативно 

забезпечувати потреби університету у навчально-

методичних матеріалах. 

Електронне інформаційно-освітнє середовище НТУ здатне 

забезпечувати: 

- доступ до навчальних планів, робочих програм дисциплін, 

практик, до видань електронних бібліотечних систем і 

електронних освітніх ресурсів; 

- фіксацію перебігу освітнього процесу, результатів 

проміжної атестації; 

- взаємодію між учасниками освітнього процесу за 

допомогою мережі Інтернет. 

9. Академічна мобільність 
Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним 

транспортним університетом та університетами України. 

Можливість навчання за кількома спеціальностями або 

кількома освітніми програмами, за різними формами 

здобуття освіти (денна, заочна) або у кількох закладах вищої 

освіти одночасно визначається законодавством України. 
Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Здійснюється на підставі угод між Університетом та групою 

вищих навчальних закладів різних країн за узгодженими та 

затвердженими у встновленому порядку індивідуальними 

навчальними планами студентів та програмами навчальних 

дисциплін, а також в рамках міжурядових угод про 

співробітництво в галузі освіти, міжнародних проектів, в 

яких Університет приймає участь, грантів тощо. 
Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

- 

 

 



 

  

2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

  

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

роботи, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів  

Форма 

підсумкового 

контролю 

 

1 2 3  

Обов’язкові компоненти ОП 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОКЗ 1 Ділова іноземна мова 4 екзамен 

ОКЗ 2 Сучасні проблеми 

кримінального процесу  

4 залік 

ОКЗ 3 Актуальні проблеми 

конституційного права 

4 екзамен 

ОКЗ 4 Актуальні проблеми 

адміністративного права і 

процесу 

4 залік 

Разом за циклом загальної підготовки 16 

1.2. Цикл професійної підготовки  

ОКП 1 Запобігання та протидія корупції 3 залік 

ОКП 2 Правові основи розслідування та 

експертизи ДТП 

3 екзамен 

ОКП 3 Транспортне право 4 екзамен 

ОКП 4 Проблеми кримінології   4 залік 

Разом за циклом професійної  підготовки 14 

Практична підготовка  

ВП Виробнича практика  6 екзамен 

ПКП Передкваліфікаційна практика  24 екзамен 

Державна атестація  

ДА Виконання та захист 

кваліфікаційної роботи магістра 

6 екзамен 

Разом за циклом 1 обов’язкові компоненти 

ОП 

66 

 

 Вибіркові компоненти ОП* 

2.1. Каталог ОП * 
ВК 1 Вибірковий компонент каталогу 

ОП 
4,0 залік 

ВК 2 Вибірковий компонент каталогу 4,0 залік 



 

  

ОП 

ВК 3 Вибірковий компонент каталогу 

ОП 
5,0 екзамен 

ВК4 Вибірковий компонент каталогу 

ОП 
5,0 екзамен 

2.2. Факультетський каталог ** 
ВКФ 1 Вибірковий компонент каталогу 

факультету 
3,0 залік 

ВКФ 2 Вибірковий компонент каталогу 

факультету 
3,0 екзамен 

Разом за циклом 2 вибіркові компоненти ОП 24 

ЗАГАЛОМ  90 

 

 Вибіркові компоненти обираються з переліку дисциплін: 

* каталогу ОП для магістерського рівня вищої освіти, набір 2021 року, 

розміщених на сайті за посиланням https://sites.google.com/ntu.edu.ua/law у 

кількості 2-ох (по 4 кредити) та 2-ох (по 5 кредитів);  

** за каталогом факультету економіки та права, розміщених на сайті за 

посиланням http://www.ntu.edu.ua/studentam/vibirkovi-distsiplini/ у кількості 

2-ох (по 3 кредити) за виключенням дисциплін, які повторюють дисципліни 

каталогу для даної ОП для магістерського рівня вищої освіти. 

Якщо запропонований перелік дисциплін не задовольняє запитів 

здобувачів, вони мають право вибирати навчальні дисципліни, що 

пропонуються для інших рівнів вищої освіти з Загальноуніверситетського 

каталогу http://www.ntu.edu.ua/studentam/vibirkovi-distsiplini/ за погодженням з 

деканом факультету економіки та права. 

 

2.2. Форма атестації здобувачів вищої освіти  

Атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (іспитів) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року №497 

«Про атестацію здобувачів ступеня фахової перед вищої освіти та ступенів 

вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях 

у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» затверджено Порядок 

атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої 

освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який набирає чинності з 1 

січня 2022 року. До набрання чинності даного нормативно-правового акту 

атестація випускників освітньо-професійної програми «Правознавство» 

спеціальності 081 «Право» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи 

магістра та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр права. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

https://sites.google.com/ntu.edu.ua/law
http://www.ntu.edu.ua/studentam/vibirkovi-distsiplini/
http://www.ntu.edu.ua/studentam/vibirkovi-distsiplini/


 

  

 

 

 



 

  
 



 

  

3. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

Шиф
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Назва 
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1. Обов’язкові компоненти ОП 

1.1. Цикл загальної підготовки 
ОКЗ1 Ділова іноземна 

мова 

  + + + +                            

ОКЗ2 Сучасні 

проблеми 

кримінального 

процесу 

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

ОКЗ3 Актуальні 

проблеми 

конституційного 

права 

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

ОКЗ4 Актуальні 

проблеми 

адміністративног

о права і процесу 

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

1.2. Цикл професійної підготовки 
ОКП1 Запобігання та 

протидія корупції 

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

ОКП2 Правові основи 

розслідування та 

експертизи ДТП 

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

ОКП3 Транспортне 

право 

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

ОКП4 Проблеми 

кримінології   

+ + + +    +   +    +    +   + + +          



 

  

Практична підготовка 
ВП Виробнича 

практика 

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

ПКП Передкваліфікаці

йна практика 

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

Державна атестація 
ДА  Кваліфікаційна 

робота магістра  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньо-професійної 

програми 
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1. Обов’язкові компоненти ОП 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОКЗ1 Ділова іноземна мова   +  +                  

ОКЗ2 Сучасні проблеми 

кримінального процесу 

+ + + +   + +  + +   + +  +      

ОКЗ3 Актуальні проблеми 

конституційного права 

+ + + +   + +  +  +    + + +     

ОКЗ4 Актуальні проблеми 

адміністративного 

права і процесу 

+ + + +   + +  + +     + +  +    

1.2. Цикл професійної підготовки 

ОКП1 Запобігання та 

протидія корупції 

+ + + +  +  + +    + +   +     + 

ОКП2 Правові основи 

розслідування та 

експертизи ДТП 

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

ОКП3 Транспортне право + + + +  +  + + +   +    +    +  

ОКП4 Проблеми кримінології  + + + +  + + +         +      

Практична підготовка 

ВП Виробнича практика + + + +  + + + + + + + + + + + +      



 

  

ПКП Передкваліфікаційна 

практика 

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

Державна атестація 

ДА  Кваліфікаційна робота 

магістра  

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

 

 


