




Профіль магістерської програми зі спеціальності 081 «Право», 

освітня програма «Право» 
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет», 

факультет суспільних наук 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр права 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

«Права людини» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра,одиничний диплом, 90 кредитів ЄКТС, 1,5 роки термін 

навчання. 

Наявність 

акредитації 

Програма акредитована у 2018 році 

Цикл/рівень FQEHEA – другий цикл,  

QFLLL – 7 рівень,  

НРК України – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» або 293 

(082) «Міжнародне право» 

Мова(и) 

викладання 

Українська (65% курсів); англійська (35 % курсів) 

Термін дії 

освітньої 

програми 

До 2023 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

 

2 – Мета освітньої програми 

 Підготувати випускника повністю адаптованого до самостійної 

практичної роботи у сфері права, який має належне розуміння ціннісної 

складової правничої професії. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Право, а також навчальні дисципліни спрямовані на розуміння 

правових цінностей та розвиток м’яких навичок, необхідних для 

професійної діяльності у сфері права. Крім того, студенти мають 

можливість проходити за власним вибором окремі курси, розроблені в 

рамках інших освітніх програм Українського католицького 

університету, наприклад, управління проектами, розвиток 

підприємницького мислення тощо.  

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Програма професійного спрямування. Практична підготовка до 

роботи у сфері права. Зорієнтована на формування прикладних навиків, 

необхідних для юридичної роботи, в першу чергу вмінню формувати та 

аргументувати правові позиції. 

Основний фокус 

освітньої 

Акцент на системному та критичному аналізі правових норм та 

інститутів з позиції захисту прав людини. 



програми та 

спеціалізації 

Особливості 

програми 

Програма сфокусована на формуванні практичних навичок 

комплексного застосування норм різних галузей національного права та 

міжнародно-правових норм до типових та нетипових правових 

ситуацій; навчання на програмі передбачає професійне стажування та 

практичну роботу з реальними справами у Юридичній клініці Школи 

права УКУ; велика увага приділяється формуванню м’яких навичок 

необхідних для успішної юридичної кар’єри; кожну другу навчальну 

дисципліну студенти обирають самостійно відповідно до своїх 

професійних пріоритетів; 35% навчальних дисциплін викладаються 

англійською мовою. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуван

ня 

Індивідуальна юридична практика, юридичні компанії (молодший 

юрист, старший юрист, помічник адвоката), юрисконсульт 

підприємства, установи, організації різних форм власності (in-house); 

менеджер проектів юридичного спрямування у громадських та 

міжнародних організаціях. Наявність диплома магістра права, за 

виконання інших умов передбачених законодавством, дає підстави для 

зайняття адвокатською, нотаріальною діяльністю, зайняття посади 

судді, прокурора тощо (відповідно до Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують 

наявності вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»). 

Подальше 

навчання 

Можливість навчатися за програмами третього циклу в Україні та 

закордоном 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Наявність високо кваліфікованого професорсько-викладацького 

складу, зокрема, більшість викладачів мають успішний практичний 

досвід у сфері права. 

Індивідуальна робота викладачів з кожним студентом, оскільки 

навчання відбувається в малих групах. 

Прикладна складова навчання забезпечується широким 

використанням таких методів як навчальні кейси, модельні судові 

засідання, навчання через практику, можливість студентів практикувати 

під наглядом досвідчених юристів впродовж всього навчання. 

Врахування професійних пріоритетів студентів відбувається шляхом 

надання можливості студентам самостійно обирати кожну другу 

навчальну дисципліну з великого та різноманітного переліку 

вибіркових курсів. 

Заняття зі студентами відбуваються у формі лекцій-дискусій, 

практичних занять, презентації студентських проектів тощо. У першому 

семестрі студенти проходять основні фундаментальні дисципліни, які є 

обов’язковими. У другому семестрі більшість дисциплін студенти 

обирають самостійно відповідно до своїх професійних пріоритетів. Під 

час третього семестру значна частина часу присвячується виробничій 

практиці та підготовці до єдиного державного кваліфікаційного іспиту. 

Оцінювання Система оцінювання навчальних досягнень студентів програми 

базується на аналізі знань та компетентностей, здійснюється за 100-

бальною рейтинговою системою. Критерії оцінювання знань з кожної 

дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів 

на першому занятті. 

Система оцінювання включає: 

- Поточний контроль - оцінюється робота в аудиторії (готовність та 



активна участь в дискусіях, представлення презентацій, розв’язок кейсів 

тощо), виконання індивідуальних письмових завдань (відгуків на 

прочитану літературу, есе, індивідуальні та групові проекти, 

презентації, узагальнення судової практики, розв’язок кейсів, 

підготовка проектів процесуальних та інших документів, розробка 

тактики захисту прав людини в окремих видах проваджень, аналіз 

законопроектів тощо). 

- Підсумковий контрольздійснюється у формі усних, письмових 

заліків/іспитів. 

- Оцінку ефективності роботи студента в під час проходження 

виробничої практики, здійснюється на основі деталізованого відгуку 

керівника практики від бази практики та звіту про проходження 

практики. 

-  

- Атестація здобувачів здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері права. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

щовключаєздатність до пошуку, оброблення та аналізуінформації з 

різнихджерел. 

− Здатність вчитися самостійно та на постійній основі, проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

− Здатність працювати з великою кількістю правових джерел, 

узагальнювати та систематизувати, викладені в них юридичні 

аргументи та правові позиції. 

− Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

− Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

− Здатність застосовувати знання в складних та нестандартних 

практичних ситуаціях, в тому числі, виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми та приймати обґрунтовані рішення. 

− Здатність ефективно комунікувати, в тому числі іноземною 

мовою у професійній сфері, як усно, так і письмово, а також з 

представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

− Здатність розробляти проекти та управляти ними,  здатність 

працювати в команді. 

− Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні)  

компетентності 

(СК) 

− Здатність знаходити рішення для нестандартних юридичних 

ситуацій, зважувати юридичні аргументи, прогнозувати юридичні 

наслідки, застосовувати принцип верховенства права, у тому числі, у 

ситуаціях правової невизначеності. 

− Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України. 

− 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. 

− Поглиблене знання та розуміння базових засад, понять, 

ключових концепцій національної правової системи та міжнародного 

правопорядку, здатність оцінювати взаємодію міжнародного права з 

правовою системою України. 



− Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та правозастосуванні інститутів публічного, 

приватного права та кримінальної юстиції. 

− Здатність приймати обґрунтовані та мотивовані правові рішення, 

давати розгорнуту юридичну аргументацію. 

− Розуміти та уміти застосовувати основні засади (принципи) та 

процедури судочинства в Україні. 

− Здатність пропонувати альтернативні способи вирішення 

правових проблем, в тому числі застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового вирішення правових спорів. 

− Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

− Здатність виокремлювати юридично значущі факти з великого 

масиву несистематизованої інформації та давати їм обґрунтовану 

юридичну оцінку, ухвалювати рішення в ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 

також розуміння особливостей практики їх застосування. 

− Уміння вирізняти питання захисту прав людини у різних 

правових проблемах та правових ситуаціях, критично оцінювати 

ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів 

клієнтів. 

− Здатність розуміти, розвивати та утверджувати етичні стандарти 

діяльності правника, правові цінності, стандарти професійної 

незалежності та відповідальності правника. 

− Уміння доносити до фахівців та нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією. 

− Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати їх соціальну значимість, складати прогноз їх 

впливу на суспільні відносини. 

− Уміння самостійно готувати проекти правозастосовних актів 

відповідно до вимог їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

7 – Програмні результати навчання 

 Після завершення навчання студент здатен: 

‒ Розуміти та 

самостійновідстежуватисистемнізв’язкиокремихелементівправовоїсисте

миміж собою, та з економікою, політикою, культурою, 

окремимиісторичнимиподіями. 

‒ Сформувати та 

чітковисловлювативласнупозиціющодорізногорівняправових проблем 

на основі критичного аналізурізногалузевоїінформації з 

великоїкількостіджерел. 

‒ Діятиетично, в тому числірозумітиетичніпідстави, причини та 

наслідкиприйнятихправовихрішень. 

‒ Демонструватипоглибленізнання і 

розумінняосновнихправовихінститутів та процедур національного 

права, основ міжнародного права.  

‒ Сформувати правову позицію та дати їїрозгорнуту юридичну 

аргументацію, опонувати протилежній позиції. 

‒ Здійснюватисистемнийаналіззаконодавства, 

робитиузагальненнясудової практики з конкретнихпитань та 

підготуватиписьмовийюридичнийвисновок за результатами 

проведеного дослідження. 

‒ Презентувати своє дослідження з правової теми, аргументувати 



власні висновки. 

‒ Датизваженуоцінку перспективам звернення до ЄСПЛ, 

підготуватизаяву, а такожзабезпечитиюридичнийсупровідпід час 

розглядусправи в ЄСПЛ, виконаннярішення в Україні. 

‒ Відшуковувати, інтерпретувати та 

використовуватиправовіпозиції ЄСПЛ для захисту прав людини в 

Україні в різних видах проваджень. 

‒ Вибудовуватистратегіюадвокації прав людини на регіональному 

та загальнодержавномурівні, тактику захисту прав людини в 

окремомупровадженні. 

‒ Комплексно застосовуватинаціональні та міжнародністандарти 

прав людини у практичнихситуаціях. 

‒ Ефективнокомунікуватиукраїнською та англійською 

мовами(однією з офіційних мов Ради Європи) на 

міжособистісномурівні та в публічномупросторі як з юристами, так і з 

нефахівцями в галузі права усно, письмовочи з 

використаннямсучаснихкомунікаційнихтехнологій. 

‒ Самостійнопідготуватипроектипроцесуальнихдокументів, 

актівзастосування права, необхідних у різнихправовихситуаціях. 

‒ Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 

наданні правових послуг. 

‒ Брати продуктивну участь у розробці проекти нормативно-

правових актів, обґрунтовувати їх соціальну значимість, складати 

прогноз їх впливу на суспільні відносини. 

‒ Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою системою України, проводити 

порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових 

систем. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

 забезпечення 

Серед викладачів є провідні фахівці у своїй галузі в Україні та світі, 
більшість з яких мають досвід практичної роботи. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного 

та навчально-

методичного 

забезпечення 

Безоплатний доступ до однієї з кращих в світі міжнародних баз 
правових досліджень Heinonline, використання системи Moodle 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Укладені договори про академічну мобільність в межах УКУ 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних громадян 

пов’язані із загальними засадами освітнього процесу, визначеними 

правилами МОН. 



освіти 

 

  



МОДУЛЬНО-КРЕДИТНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

 
 Навчальні дисципліни, практики (змістові модулі) 

Кредити 

ЄКТС 

 1. НОРМАТИВНІ (ОБОВ'ЯЗКОВІ) НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

 1.1. Цикл загальної підготовки 

1 Соціальне вчення Церкви 3 

1.2. Цикл професійної підготовки 

2 Теорія та історія прав людини 4 

3 Юридичне письмо 3 

4 Верховенство права: теорія та практика (анг. мовою) 3 

5 Захист права власності 4 

6 Порівняльне конституційне право (анг. мовою) 4 

7 Українська модель кримінальної юстиції 4 

8 Захист прав людини у Європейському суді з прав людини(анг. мовою) 4 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Цикл загальної підготовки 

9 Дисципліна вільного вибору університету 3 

 2.2. Цикл професійної підготовки  

10 Адвокація прав людини (анг. мовою) 3 

11 Порівняльні конституційні права (анг.мовою) 3 

12 Права людини і довкілля (анг.мовою) 3 

13 Договори у сфері інтелектуальної власності 3 

14 Медичне право України 3 

15 Міжнародна торгівля і права людини (анг. мовою) 3 

16 Міжнародне кримінальне право (анг. мовою) 3 

17 Християнська антропологія прав людини 3 

18 Права людини в інформаційному суспільстві 3 

19 Корупційні ризики в юридичній діяльності 3 

20 Свобода від катувань, жорстокого та такого, що принижує гідність поводження: міжнародні 

стандарти 

3 

21 Публічні комунікації для юристів 3 

22 Зловживання кримінальним правом 3 

23 Захист прав платників податків в Україні 3 

24 Корпоративні відносини у господарських товариствах 3 

25 Права людини в надзвичайних ситуаціях (анг. мовою) 3 

26 Перехідне правосуддя (анг. мовою) 3 

27 Етика і право 3 

28 Застосування ЄКПЛ у кримінальних провадженнях в Україні 3 

 Практична підготовка  

 Виробнича практика 24 

 Юридична клініка 7 

 Державна атестація  

 Єдиний державний кваліфікаційний іспит 6 

 


