ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ): 081 «ПРАВО»
Код і назва спеціальності (напряму): 081 «Право»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 08 «Право»
Кваліфікація: магістр права¸ юрист
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
відповідає сьомому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї освіти за освітньою програмою бакалавра за відповідною спеціальністю.
За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеня сформованості компетентностей. Форма атестації – захист магістерської
роботи.
Програмні результати навчання: передбачає здобуття особою поглиблених
теоретичних та практичних знань, умінь, навичок, а саме: розвиток здатності до абстрактного,
логічного та критичного мислення, до творчого мислення і генерування нових ідей, до аналізу і
синтезу; уміння планувати, організовувати і контролювати свою діяльність; знання і розуміння
природи етичних стандартів, у тому числі етичних стандартів правничої професії та здатність
діяти на їх основі; знання державної мови та однієї з офіційних мов Ради Європи на рівні, що
забезпечує можливість як усного, так і письмового їх застосування у тому числі у професійній
сфері; вміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх
обґрунтовувати; навички збору і аналізу інформації; вміння працювати самостійно, працювати у
команді колег за фахом, а також із залученням експертів з інших галузей знань; здатність
приймати неупереджені і мотивовані рішення; здатність визначати інтереси і мотиви поведінки
інших осіб; вміння примирювати сторони з протилежними інтересами; здатність
учитися; прагнення до утвердження академічної доброчесності.
Здатність до працевлаштування: Посади, які може займати магістр права, визначаються
«Єдиною державною класифікацією професій усіх категорій працівників на підставі
міжнародних стандартів». Магістр спеціальності 081 «Право» є
висококваліфікованим
фахівцем у сфері юриспруденції, який володіє системою знань у галузі права, знайомий з
сучасними науковими досягненнями цієї галузі, може критично оцінювати та застосовувати на
практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатен до постійного навчання і
самовдосконалення. Може займати посади фахівця, спеціаліста, державного службовця
категорій "А" (вищий корпус державної служби), "Б","В", патронатної служби всіх рівнів
ієрархічної структури органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів,
установ та організацій, підприємств усіх форм власності та сфер господарювання; можливість
мати самостійну юридичну практику, пов’язану з наданням юридичних послуг у якості
консультанта, адвоката тощо; можливість брати участь у наукових дослідженнях в науково дослідних установах та закладах освіти, займатися правотворчою, правозастосовною,
експертно-консультаційною та організаційно- управлінською діяльністю.
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 081 «Право» може
продовжувати навчання за третім освітньо-науковим рівнем (доктор філософії) 081 «Право»
Випускна кафедра: кафедра правознавства
Інститут/факультет: юридичний
Керівник освітньої програми: професор, доктор юридичних наук Розовський Б.Г.; р. т.
095-052-49-68.

