
 
освітньо-професійної програми «Право» 

спеціальність 081 «Право» 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Тип диплому та обсяг 
програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС за 1 рік 6 місяців 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 
Період акредитації Термін дії сенртифікату про освітню діяльність до 1 липня 

2019 р. 

Рівень програми ЕQF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Рівень вищої освіти Другий 
Освітньо-професійна 
кваліфікація 

Магістр з права 

А Ціль програми 

 Забезпечити компетентінсно-орієнтовану підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері 
юриспруденції, які володіють системою знань у галузі права, знайомі з сучасними 
науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на 
практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і 
самовдосконалення, здатні викладати повний цикл правових дисциплін у вищій школі 
на високому методичному та професійному рівні, спираючись на найсучасніші техніки 
та методики навчального процесу, брати участь у наукових дослідженнях, здатні 
займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та 
організаційно-управлінською діяльністю. 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

область, напрям 

Право 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна програма: «Право». 

Передбачено поглиблені знання в галузі права. 

3 Орієнтація 

програми 

Структура програми формує комплекс знань, умінь та навичок у 
сфері правового забезпечення субєктів господарської діяльності. 
Програма дає змогу оволодіти практичними навичками щодо 
юридичного консалтингу, надання консультацій у сфері госпо-
дарського права, дотримання юридичної етики у практичній 
діяльності юриста, впровадження європейських стандартів 
надання юридичних послуг. Набуття навиків наукового аналізу 
чинного законодавства, його тлумачення. Формування новітніх 
правових поглядів та ідей, застосування іноваційних технологій у 
галузі юридичної діяльності. 

4 Особливості 

програми 

Поглиблене вивчення професійно орієнтованих правових 
дисциплін. Передбачає отримання актуальних знань теоретичних 
досягнень науковців провідних галузей права; набуття досвіду 
самостійної дослідницької діяльності під час написання 
дипломної (магістерської) роботи. Принципом і особливістю 
підготовки магістрів права є поєднання глибокої теоретичної та 
спеціальної навчальної підготовки з формуванням навичок 
науково-дослідної та практичної юридичної роботи. 

С Працевлаштування та продовження освіти 



1 Працевлаштування Випускники магістерських програм з права на високому 

професійному рівні надають юридичні послуги найрізно-

манітнішим підприємствам, установам та організаціям або 

успішно працюють в органах державної влади. 

Випускники можуть працювати на посадах: юрисконсульта, 

начальника юридичного відділу тощо; займати посади наукових 

та педагогічних працівників у дослідницьких установах та вищих 

навчальних закладах; займати посади у органах юстиції, 

державній виконавчій службі, внутрішніх справ, кримінально-

виконавчої чи митної служби; працювати на суддівських або 

прокурорських посадах (після проходження додаткової підго-

товки); надавати консалтингові і представницькі послуги, 

зокрема, у якості адвоката тощо. 

2 Продовження 

освіти 

Можливість навчання за програмою третього освітньо-наукового 

рівня для здобуття ступеня доктора філософії. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекційні 

курси поєднуються з семінарами, диспутами, лабораторними 

заняттями. Навчання відбувається в невеликих групах, що 

дозволяє практикувати студентсько-центроване навчання. У 

навчальному процесі застосовуються такі методи: організації та 

здійснення, стимулювання й мотивації, контролю, корекції 

ефективності навчально-пізнавальної діяльності, проблемно-

пошукові. Самопідготовка на основі дистанційних курсів, 

підручників та конспектів лекцій, консультації із викладачами 

визначається як особистісно-орієнтована педагогічна взаємодія 

суб’єктів навчання. Використовуються сучасні інформаційно-

комунікативні технології. 

2 Система 

оцінювання 

Поточне оцінювання здійснюється за результатами участі в роботі 

на лекціях, семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 

(опитування, дискусії, презентації усні і письмові, контрольні 

роботи), виконання тестових завдань, контрольних та курсових 

робіт, звіти про практику, написання есе, рефератів, виконання 

індивідуальних навчально-дослідних завдань тощо. Підсумкове 

оцінювання здійснюється на підставі результатів поточного 

контролю, підсумкової роботи (якщо така передбачена), захисту 

дипломної (магістерської) роботи за національною системою 

«зараховано»/«не зараховано» та системою оцінок ECTS, на 

підставі екзаменів (з урахуванням результатів поточного оціню-

вання), результатів проходження практик за національною 

системою диференційного заліку та системою оцінок ECTS. 

Е Програмні компетентності 

1 Інтегральна 

компетентність 

ІК – здатність і готовність особи розв’язувати задачі і проблеми у 

галузі права із поглибленим рівнем знань та вмінь, достатніх для 

вирішення проблемних професійних завдань. 

2 Загальні Загальнокультурні компетентності: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної галузі, усвідомлення 

соціальної значущості своєї майбутньої професії. 

ЗК 2. Здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки, діяти 

відповідно до етичних мотивів. 

ЗК 3. Володіння навичками ділового спілкування рідною та 

іноземними мовами на високому професійному рівні, знання та 

розуміння наукової правничої термінології. 

ЗК 4. Здатність в умовах розвитку науки і державної політики 



вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загально-

культурний рівень, уміння набувати нові знання, використовуючи 

сучасні інформаційно-освітні термінології. 

ЗК 5. Здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі 

знання та критичного аналізу правових проблем, вміння обирати 

оптимальні методи дослідження, обробляти результати дослід-

жень, аналізувати їх з урахуванням актуальних наукових і 

правничих джерел. 

3 Фахові Когнітивні: 

ФК 1. Здатність використовувати професійно-профільовані 

знання й практичні навички з неюридичних дисциплін (філософії, 

методології наук, психології) при вирішенні правових питань. 

ФК 2. Розвиток критичного мислення щодо основних юридичних 

проблем і доктринальних концептів, формування власної 

обґрунтованої позиції щодо проблематичних та неоднозначних 

тверджень у юридичній науці та практиці. 

ФК 3. Педагогічні знання, уміння та навички, зокрема щодо 

підготовки лекцій та ведення семінарських занять, підготовки 

робочих тематичних планів тощо. 

ФК 4. Навички комунікації зі студентами в якості викладача. 

Практичні: 

ФК 5. Здатність займатись науково-дослідницькою діяльністю на 

належному рівні із використанням широкого масиву джерельної 

бази, зокрема авторитетних джерел європейської правової 

традиції, а також із застосуванням ефективних методів 

осмислення й обробки інформації, аналізу її істинності та 

прийнятності до застосування в конкретних доктринальних чи 

фахово-прикладних умовах. 

ФК 6. Здатність до нормотворчої діяльності – з огляду на навички 

правозастосування й використання принципу верховенства права, 

а також захисту прав і свобод людини і громадянина. 

ФК 7. Потенційна ефективність роботи у сферах цивільного, 

господарського, корпоративного та контрактного права, а також в 

органах публічної адміністрації. 

ФК 8. Знання особливостей вивчення та використання на 

практиці господарських відносин. 

ФК 9. Знання методів дослідження нормативних документів у 

вказаній сфері. 

ФК 10. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й 

консультації в конкретних сферах юридичної діяльності. 

ФК 11. Здатність виявляти, давати оцінку й сприяти припиненню 

корупційної поведінки. 

ФК 12. Здатність ефективно здійснювати правове виховання. 

F Програмні результати навчання 

 РН 1. Знання історії державотворення, становлення вітчизняної системи права. 

РН 2. Знання історії та змісту основних напрямків філософської правової думки. 

РН 3. Знання сутності та закономірності розвитку соціальних відносин, сфери 

застосування та методів соціологічних досліджень. 

РН 4. Знання правових вітчизняних історичних пам’яток; історичних та культурних 

пам'яток різних країн світу, їх змісту, соціальної цінності. 

РН 5. Знання методології проведення наукових досліджень. 

РН 6. Знання методики та психології викладання у вищій школі. 

РН 7. Знання загальнотеоретичних правових понять і категорій, концепцій правової 

держави та шляхів розбудови в Україні. 



 

 
 


