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І. Профіль освітньої програми зі спеціальності 081 «Право» 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного підрозділу 

Хмельницький національний університет 
факультет міжнародних відносин 
кафедра права 

Ступінь вищої освіти  Магістр 

Назва освітньої 
кваліфікації 

магістр права 
 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма «Право» 

Тип диплому та  
обсяг освітньої програми 

Тип диплому – одиничний, обсяг освітньої програми – 90  кредитів 
ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці  

Наявність акредитації Первинна акредитація планується у 2026 році 

Цикл/рівень Національна рамка кваліфікацій – 7 рівень; 

FQ-EHEA – другий цикл;  

EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
зі спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»  за 

результатами Єдиного фахового вступного випробування  
 

Мова(и) викладання українська  

Термін дії освітньої 
програми 

5 років 

Інтернет адреса 
постійного розміщення 
освітньої програми 

https://www.khnu/km/ua|root|page.aspx?1-&r=50  

 

2. Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних і фахових компетентностей з права із поглибленими 

теоретичними знаннями і практичними уміннями і навичками, здатного 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. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація(за 
наявності)) 

08 «Право», 081 «Право» 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма передбачає формування у магістрів 

соціально-особистісних, загальних та фахових компетентностей, 

достатніх для отримання ними поглиблених теоретичних знань і 

практичних умінь та навичок за обраною спеціальністю для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру в сфері 

суспільних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області: правові доктрини, цінності та 

принципи на яких базується творення права, його тлумачення та 

особливості застосування.  

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі 08 «Право» за спеціальністю 081 
«Право». Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування знань та 
розвиток креативних навичок їх застосування на практиці. У тому 
числі розвиток навичок здійснення науково-дослідницької, 
педагогічної, викладацької діяльності. Значна увага приділяється 

https://www.khnu/km/ua|root|page.aspx?1-&r=50


особливостям його застосування, що ґрунтується на правових 
цінностях та принципах, в основі яких покладені людська гідність 
та верховенство права. 
Методи, методики та технології: інструменти та обладнання: 
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні 
ресурси та спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються 
у діяльності в сфері права. . 
Ключові слова: національна правова система, правові інститути, правові 

доктрини, правозастосування, правові явища, верховенство права, права 

та свободи людини, матеріальне і процесуальне право. 

Особливості програми Підготовка професіоналів, які здатні на високому професійному 

рівні застосовувати на практиці методики з правової оцінки поведінки 

чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової 

проблеми та її вирішення на основі принципів права; забезпечувати 

законність та правопорядок, проводити наукові дослідження в 

галузі права із застосуванням цифрових технологій, методів 

оцінювання та аналізу інформації, методи її доведення.  

Унікальність програми зумовлена комплексним характером 

досліджень бізнесправових питань в міжнародних  економічних 

відносинах, при цьому враховуються останні тенденції розвитку 

законодавства України та норм міжнародного права.  

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»: 
112 Вищі державні службовці 

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2421.1 Наукові працівники (правознавство) 

2421.2 Адвокати та прокурори 

2422 Судді 

2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності 

2424 Професіонали кримінально-виконавчої служби  

3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване, професійно-орієнтоване, комунікативно-

спрямоване. Використання комбінацій різних видів лекцій, 

семінарів, практикумів, самостійної та науково-дослідницької 

роботи, комбінування самостійної, практичної та науково-

дослідницької роботи, поєднання аудиторної роботи з роботою в 

науково-дослідних гуртках та Юридичній клініці університету.  

Оцінювання Усні та письмові екзамени, атестації, заліки, захист практики, 
презентації тощо 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність  

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 
характеру у сфері права.  

Загальні компетентності 
(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. 

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті супроводження 

діяльності бізнеструктур. 

Спеціальні (фахові, 
предметні)компетентності 
(ФК) 

ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

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

правової невизначеності. 

 ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України.  

ФК3. 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. 

 ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою України. 

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів 

публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції. 

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 

давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення 

правових спорів.  

ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, 

а також розуміння особливостей практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.  

ФК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 

правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 

відповідальності правника. 

 ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією.  

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-  

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 

прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні 

суспільні відносини.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 



обґрунтованості та вмотивованості.  

ФК 16. Здатність надавати з урахуванням особливостей обставин 

конкретних справ правильну оцінку окремим доказам, фактам, 

правовим нормам та іншим елементам. 

7. Програмні результати навчання (ПРН) 

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

механізмів їх правового регулювання. 

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та 

професійними етичними стандартами.  
ПРН 3. 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.  

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та 

прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, 

аргументувати висновки.  

ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і 

письмово. 

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи. 

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та 

використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.  

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг 

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою 

системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права.  

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування 

інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.  

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, 

враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу. 
ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій 

суб’єктів правозастосування.  

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. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах 

професійної діяльності. 

ПРН 18. Застосовувати в процесі супроводження діяльності безнесструктур прецедентну 

практику  міжнародних, єпропейських та вітчизняних судів. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення відповідає ліцензійним вимогам 

провадження освітньої діяльності. Підготовку магістрів права 

забезпечують один доктор юридичних наук, сім кандидатів 

юридичних наук, що відповідають спеціальності 081 «Право». 

Крім цього, проведення лекцій та практичних заняття з 

навчальних дисциплін, що забезпечують формування 

професійних компетентностей, здійснюється науково-

педагогічними працівниками, які мають рівень практичної, 

наукової та професійної активності, що засвідчується 

виконанням не менше чотирьох видів та результатів ліцензійних 

вимог. Викладачі постійно підвищують кваліфікацію, працюють 

над виконанням Міжнародних грантових проектів. Для 



організації зв’язку з практикою до викладання деяких дисциплін 

залучаються фахівці з реального юридичного сектору. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Наявні документи, що засвідчують право власності 

університету на приміщення для здійснення навчально-

виховного процесу. Навчальні корпуси університету 

відповідають показникам нормованої площі. 100 % 

забезпеченість потребі освітньої програми: навчальні аудиторії, 

необхідне устаткування 5 кабінетів. Повне забезпечення 

робочими комп'ютерними місцями здобувачів. Наявність 

сучасної бібліотеки. Наявність інфраструктури для відпочинку 

та оздоровлення (їдальня, спортивний майданчик, тренажерна 

зала, університетський рослинний парк). Інфраструктура 

університету забезпечує навчання здобувачів з особливими 

потребами. 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Наявність: 

- українських та закордонних фахових періодичних видань 

відповідного спеціальності профілю у бібліотеці (у тому числі в 

електронному вигляді);  

- офіційного веб-сайту ХНУ, на якому розміщена основна 

інформація про організацію навчального процесу; 

- модульного середовища для навчання MOODLE; 

- електронної бібліотеки університету; 

- освітньої програми, навчального плану, робочих програм з 

усіх навчальних дисциплін навчального плану;  

- програм з усіх видів практичної підготовки та підсумкової 

атестації; 

- методичних вказівок до семінарських та практичних занять, 

магістерської роботи. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Забезпечується на основі договорів між Хмельницьким 

національним університетом та Національною академією ДПС 

України і Львівським національним університетом ім. І.Франко 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність забезпечується  на основі 
двосторонніх договорів між Хмельницьким національним 
університетом з  Познанським і Білостоцьким університетами 
(Польша). 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонентів освітньої програми 

 
 

Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю С
ем

ес
тр

 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 
Дисципліни загальної підготовки (ОЗП) 

ОЗП.01 
Методологія та організація наукових правових 
досліджень 

5 залік 1 

ОЗП.02 Філософія права 5 іспит 2 
Дисципліни професійної підготовки (ОПП) 

ОПП.01 Господарcьке право зарубіжних країн 
5 іспит 2 

ОПП 02 Господарське право зарубіжних країн 1 курсова робота 2 
ОПП.03 Інвестиційне  право України 5 залік 1 
ОПП.04 Комерційне право України 5 іспит 1 
ОПП.05 Міжнародне економічне право 5 іспит 1 
ОПП.06 Деліктне право 5 іспит 3 
ОПП 07 Навчальна практика  9 залік 1 
ОПП 08 Виробнича практика 13 залік 2 
ОПП 09 Практика- стажування 8 залік 3 

ОПП 10 
Єдиний державний кваліфікаційний іспит  кваліфікаційний 

іспит 
3 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66   
Вибіркові компоненти освітньої програми 

 Вибіркові дисципліни 2 семестру 8 залік 2 
 Вибіркові дисципліни 3 семестру 16 залік 3 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24   
Загальний обсяг освітньої програми 90   

*Примітка: кількість заліків залежить віл вибору студентом дисциплін вільного вибору 

Описи навчальних дисциплін наведені у Додатку А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 



Структурно-логічна схема підготовки визначає науково-методичне структурування 

процесу  реалізації освітньої програми, тобто короткий опис логічної послідовності вивчення 

компонент освітньої програми. Структурно-логічна схема представлена у вигляді графіка. 
Структурно-логічна схема  
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ІІІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 081 «Право» здійснюється у 

формі атестаційного екзамену та завершується видачею диплома встановленого зразка про 

присудження особі ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр з права».  

Захист магістерської роботи має передбачати оцінювання досягнення результатів 

навчання, визначених проектом Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі 

знань 08 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти та цією освітньо-

професійною програмою. 

 

IV. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) в університеті відповідає вимогам Європейських 

стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 чинного 

Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами). Система внутрішнього забезпечення якості 

функціонує в університеті на п’яти організаційних рівнях відповідно до Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у 

Хмельницькому національному університеті, що розміщене в рубриці «Публічна інформація» 

(http://khnu.km.ua/root/files/01/06/03/024.pdf).   

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення таких процедур і 

заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками університету та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату;  

9) інших процедур і заходів. 
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V. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

представлена в Додатку Б. 

 

VІ. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми представлена в Додатку В. 
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Матриця відповідності програмних компетентностейкомпонентам освітньої програми 
Обов’язкові дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОЗП 01 

 

ОЗП 02 

 

ОПП 01 

 

ОПП02 

 

ОПП 03 

 

ОПП 04 

 

ОПП 05 

 

ОПП 06 

 

ОПП 07 

 

ОПП 08 

 

ОПП09 

 

ОПП 10 

ЗК 1    + + + + +    + 

ЗК 2 + +  + + + + +     

ЗК 3 +  + + + + +  + + + + 

ЗК 4 + + +  +  + + + + +  

ЗК5  + +     +     

ЗК 6  + + + + + + + + + + + 

ЗК 7 + + +    + + + + + + 

ЗК 8   +  + + + + + + +  

ЗК 9  + +  + + + +     

ЗК 10  +  + +  + + + + +  

ЗК 11 +   +    + + + +  

ФК 1 +  + +  + + +     

ФК 2  + + + +  + +    + 

ФК 3  +  + +  +     + 

ФК 4  + + + +  + + + + + + 

ФК 5 +  + +  + + + + + + + 

ФК 6 +  + + + + + + + + + + 

ФК 7   + + + + + +     

ФК 8    + + + + +     

ФК 9 +  +    + + + + + + 

ФК 10 +    + + + + + + + + 

ФК 11     + + + + + + +  

ФК 12      + + + + + +  

ФК 13   +  + + + + + + +  

ФК 14 +  +  + + + + + + +  

ФК 15   +  + + + + + + +  

ФК 16 +  +          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
Обовязкові дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОЗП 01 

 

ОЗП 02 

 

ОПП 01 

 

ОПП 02 

 

ОПП0 3 

 

ОПП 04 

 

ОПП 05 

 

ОПП 06 

 

ОПП07 

 

ОПП 08 

 

ОПП09 

 

ОПП 10 

ПРН 1 +    + + + +     

ПРН  2 + +    + + +     

ПРН 3 +  + + +    + + +  

ПРН 4 +   +         

ПРН 5 +  +  + + + +     

ПРН 6  + + + +  + + + + + + 

ПРН 7  + +  + + + + + + + + 

ПРН 8 + + + + + + + + + + + + 

ПРН 9 + +  +  + + + + + + + 

ПРН 10 + + + + + + + +    + 

ПРН 11 +   + + + + + + + + + 

ПРН 12 +  + + +  + +    + 

ПРН 13 +  + + +  + +     

ПРН 14 + + + + +  + + + + +  

ПРН 15   +  + +   + + +  

ПРН 16   +  + + + + + + +  

ПРН 17    + + + + + + + +  

ПРН 18 +  +  + + + + + + +  


