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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 081 «Право»  
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад «Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» 
Криворізький економічний інститут  

Кафедра правового регулювання економіки 

Кафедра цивільного та трудового права 

Ступінь вищої освіти і 

назва мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Освітня кваліфікація: магістр права 

Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 

Право 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС / 

термін навчання 1 рік 6 місяців (денна форма 

навчання), 1 рік 8 місяців (заочна форма навчання), 120 



кредитів ЄКТС, 1 рік 10 місяців. 

Наявність акредитації  немає 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, QF-EHEA – другий цикл, EQF-

LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність у осіб освітнього ступеня «бакалавр». 

Мови викладання Українська 

Термін дії освітньо-

професійної програми 

До закінчення повного циклу навчання  

Інтернет адреса 

розміщення опису 

освітньо-професійної 

програми 

http://www.kneu.dp.ua/ 

2 - Мета освітньо-професійної програми 

Мета програми полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі знань 

08 Право за спеціальністю 081 Право, що передбачає створення у них нових 

цілісних знань та професійних навичок шляхом формування і розвитку   

компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем  у майбутній 
професійній діяльності; оволодіння студентами основних знань, вмінь і навичок  у 

сфері юриспруденції. 

3 - Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

08 Право 
081 Право  

Об’єкт вивчення: проблемні аспекти правотворчості 

та правозастосування, філософії права та реалізації 

принципів верховенства права, європейського права і 

галузей вітчизняної правової системи та юридичної 

науки загалом, а також специфіки викладання 

юридичних дисциплін. 

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих 

фахівців у сфері юриспруденції, формування 

компетентностей, необхідних для розуміння природи і 

функцій права, змісту його основних правових 

інститутів, застосування права, а також меж правового 

регулювання різних суспільних відносин.  

Теоретичний зміст предметної області : Поняття, 

концепції, принципи юридичних наук, застосування 
концепцій, теорій та наукових методів юридичних 

наук для захисту прав та свобод людини, у тому числі 

у стосунках з органами державної влади і місцевого 

самоврядування.  

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; інформаційно-

комунікативні технології. 

Інструменти та обладнання: здатність володіти 

сучасним інформаційно-комунікативним обладнанням, 



інформаційними ресурсами та програмними 

продуктами, що застосовуються в правовій діяльності. 

Орієнтація освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна програма прикладної орієнтації. 

Основний фокус 

освітньо-професійної 

програми та 

спеціалізації 

Загальна освіта в галузі знань 08 Право спеціальність 

081 Право 

Ключові слова: юриспруденція, судовий розгляд, 

юридична відповідальність, медіація, фінансова 

безпека, правове регулювання. 

Особливості програми Освітньо-професійна програма практично-орієнтована, 

її особливістю є поєднання глибокої теоретичної та 

спеціальної навчальної підготовки з формуванням 
навичок науково-дослідної, педагогічної та практичної 

юридичної роботи. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Освітня кваліфікація: магістр права. 

Випускники програми можуть займати посади: 
242 Професіонали в галузі правознавства, 

прокурорського нагляду, правосуддя та 

правоохоронної діяльності   

2446.2 Фахівець (з допомоги неблагополучним 

родинам і т. ін.)  

2421 Професіонали в галузі правознавства та 

прокурорського нагляду  

2421.1 Наукові співробітники (правознавство)  

2421.2 Адвокати та прокурори  

2422  Судді  

2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності  

2424 Професіонали кримінально-виконавчої служби  

2429 Інші професіонали в галузі правознавства  

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, 
економічних, юридичних та адміністративних 

підрозділів та інші керівники  

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових 

відносин  

1475.1 Менеджери (управителі) з права  

Подальше навчання Подальше продовження освіти за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти.  

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, творчі підходи до 

навчання, креативність освіти, творчі лабораторії. 

Оцінювання Письмові екзамени,заліки, курсові роботи, звіт 

практики переддипломної, захист кваліфікаційної 

магістерької роботи, науково-дослідницькі роботи, 

презентації, проектні роботи тощо. 

6 - Програмні компетентності  

Інтегральна Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 



компетентність (ІК) юридичної науки, що передбачає проведення 

досліджень й здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; наявність правових та 

інших спеціальних знань, навичок та вмінь, 

професійного досвіду, які набуваються внаслідок 

професійної підготовки та здійснення професійної 

діяльності; вміння компетентно вести юридичні 

справи, що складаються з розслідування і аналізу 

фактичної інформації, правових елементів проблеми, 

застосування необхідних методів і процедур, 

адекватної підготовки, що відповідають стандартам 

професійної діяльності; поєднання здатності до 
творчого розв’язання проблем і наявності професійних 

умінь; прояв творчості та індивідуальності, що 

супроводжується інтелектуально-творчою ініціативою, 

почуттям новизни, прагненням до поглиблення своїх 

знань, самовираженням особистості в професії та 

актуалізацією творчих можливостей індивіда 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

(ЗК1) Здатність до абстрактного, логічного та 

критичного мислення, до творчого мислення і 

генерування нових ідей, до аналізу і синтезу. 
(ЗК2) Знання і розуміння природи етичних стандартів, 

у тому числі етичних стандартів правничої професії та 

здатність діяти на їх основі. 

(ЗК3) Уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, приймати неупереджені і мотивовані 

рішення. 

(ЗК4) 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. 

(ЗК5) Здатність вчитися та  здійснювати  дослідницьку 

діяльність на основі знання та критичного аналізу 

правових проблем, вміння обирати оптимальні методи  

дослідження, обробляти результати досліджень, 
аналізувати їх з  урахуванням актуальних наукових і 

практичних джерел. 

(ЗК6) Здатність грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій 

професійній дискусії. 

(ЗК7) Вміння працювати самостійно, проявляти 

добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та 

відповідальність, а також працювати у команді колег за 

фахом. 

 (ЗК8) Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 



громадського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

(ЗК9) Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети; зрозуміло і тактично доносити власні 

думки (обґрунтування, пояснення, розмірковування, 

узагальнення) до фахівців і нефахівців. 

(ЗК10) Здатність приймати неупереджені і мотивовані 

рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших 

осіб, примирювати сторони з протилежними 

інтересами. 

Фахові компетентності 

(ФК) 

 

(ФК1) Уміння застосовувати набуті знання, вміння й 

навички на практиці,  здатність розробляти 

різноманітні нормативно-правові акти. 

 (ФК2) Здатність кваліфіковано застосовувати 

нормативно-правові акти в різних  сферах юридичної 

діяльності, вміння реалізовувати норми матеріального 

й процесуального права в професійній діяльності. 

(ФК3) Здатність забезпечуват изаконність та 

правопорядок, безпеку особистості, суспільства, 

держави в межах виконання своїх посадових 
обов’язків. 

(ФК4) Здатність виявляти, припиняти, розкривати 

правопорушення, виявляти й усувати причини й  

умови, що сприяють їхньому здійсненню.  

(ФК5) Здатність кваліфіковано тлумачити 

нормативно-правові акти. 

(ФК6) Здатність аналізувати сучасний стан та 

перспективи розвитку процесуального впливу на  

фінансову діяльність суб’єктів господарювання; 

уміння вирішувати питання правового, нормативного 

і ресурсного функціонування системи фінансової 

безпеки. 

(ФК7) Здатність захищати  права та законні інтереси 

суб’єктів господарювання всіма доступними в законі 

засобами. 
(ФК8) Здатність  консультувати з юридичних питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

(ФК9) Здатність приймати обгрунтовані та ефективні 

управлінські рішення. 

(ФК10) Уміння збору інформації, аналізу юридичної 

проблеми, побудови юридичної аргументації. 

(ФК11) 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. 

(ФК12) Здатність висловити невербальним способом 

та закріпити у процесуальній формі фактичні 

обставини, здатність викладати та відстоювати в 

процесуальному документі власну правову позицію. 

(ФК13) Здатність аналізувати юридичні ситуації, їх 

вірно кваліфікувати та обрати форми і способу 
захисту залежно від фактичних обставин. 

(ФК14) Визначеність і наполегливість у постановці 

професійних завдань та  здатність взяти на себе 

відповідальність. 

(ФК15) Здатність викладати юридичні дисципліни на 

високому теоретичному й  методичному рівні. 

7 - Програмні результати навчання 

 (ПРН1) Визначати вагомість та переконливість 

аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

(ПРН2) Здійснювати синтез відповідних концепцій і 

доктринальних положень публічної політики у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

(ПРН3) Уміння надавати правову оцінку; вирішувати 

правові спори; здійснювати правове супроводження 

діяльності підприємства. 

 (ПРН4) Давати короткий висновок щодоокремих 

проблем з достатньою обґрунтованістю. 
(ПРН5) Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для засвоєння складних питань з певної теми. 

(ПРН6) Вільно володіти письмовою та усною 

державною мовою, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

(ПРН7) Вільно використовувати для професійної 

діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

(ПРН8) Демонструвати знання і розуміння щодо 

визначення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

(ПРН9) Розуміння найважливіших фактів, концепцій, 

принципів і теорій права; вміння застосовувати ці 

знання для розв’язання практичних завдань. 
(ПРН10) Здатність виявляти, припиняти, розкривати 

правопорушення, виявляти й усувати причини й  



умови, що сприяють їхньому здійсненню. 

 (ПРН11) Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки 

(ПРН12) Розуміння правових  аспектів інтелектуальної 

власності; вміння використовувати отримані знання в 

процесах управління проектами. 

(ПРН13) Уміння діагностувати практичну ситуацію, 

давати їй адекватну юридичну оцінку та формувати 

концепцію юридично коректного вирішення 

економічних спорів. 

 (ПРН14) Уміння виявляти факти, які сприяють 
порушенню  законодавства та застосовувати необхідні 

заходи захисту прав людини і громадянина згідно 

європейських стандартів. 

(ПРН15) Володіння методологією проведення наукових 

досліджень використовуючи наукову термінологію й 

вміння її вірно інтерпретувати. 

(ПРН16) Уміння надавати правову оцінку суспільним 

відносинам з позицій людиноцентризму. 

(ПРН17) Розуміння теоретичних і практичних засад 

юридичної відповідальності за економічні 

правопорушення у взаємозв'язку з проблемними 

питаннями кваліфікації цих правопорушень.  

(ПРН18) Уміння вивчати, аналізувати і узагальнювати 

результати розгляду претензій і судових справ, а також 
вивчати практику укладання і виконання договорів з 

метою розробки відповідних пропозицій для усунення 

виявлених недоліків і поліпшення господарсько-

фінансової діяльності підприємства. 

(ПРН19) Володіння навичками вивчення і 

використання актів законодавства ЄС, розв’язання 

проблем, що виникають в процесі його застосування 

при здійсненні захисту інтересів вітчизняних суб’єктів 

господарювання в іноземних судах.  

(ПРН20) Розуміння механізмів здійснення окремих 

видів і форм вирішення судами господарських спорів. 

Вміння застосовувати ці знання для розв’язання 

практичних завдань. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення передбачає, що 100% 

навчальних дисциплін викладатимуть особи із 

науковим ступенем кандидата / доктора наук, наукові 

праці яких відповідають дисциплінам, що 

викладаються. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Особливостями матеріально-технічного забезпечення 

освітньо-професійної програми є наявність у 

навчального закладу необхідних об’єктів навчального 



та соціально-побутового призначення у відповідності 

до ліцензійних вимог. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення освітнього процесу 

передбачає можливість студентів використовувати 

модуль активного навчання у об’єктно-орієнтованому 

середовищі (Moodle) та наявність відповідних 

ліцензованих, публічних комп’ютерних програм для 
проведення практичних та творчих занять. 

Навчально-методичне забезпечення передбачає 

наявність навчально-методичних комплексів з усіх 

дисциплін навчального плану, методичних 

рекомендацій для виконання курсових, магістерських 

дипломних робіт та практики. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Може здійснюватись на основі двосторонніх договорів 

між Криворізьким економічним інститутом ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» та закладами вищої освіти 

України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Може здійснюватись у рамках програми ЄС Еразмус+ 

на основі двосторонніх договорів між Криворізьким 
економічним інститутом ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» та закладами вищої освіти країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Може здійснюватися відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові (проекти) роботи, 
практика, магістерська дипломна робота ) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 
контролю 

Обов’язкові компоненти 

ОК.1 Загальнотеоретична юриспруденція 5 екзамен 

ОК.2 Філософія права 4 екзамен 

ОК.3 Методологія наукових досліджень 3 залік 

ОК.4 Адаптація трудового законодавства до європейських 
стандартів 

8 
залік 

екзамен 

ОК.5 Іноземна мова професійного спрямування 3 залік 

ОК.6 Врегулювання конфліктів та медіація 4 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 27  

Вибіркові компоненти 

Магістерська програма „Господарське судочинство”  

ВК.1 Юридична відповідальність за правопорушення у 

сфері економіки 
7 

екзамен, 

курсова робота 

ВК.2 Договірне право 6 екзамен 

ВК.3 Конкурентне право 5 залік 

ВК.4 Судовий розгляд адміністративних справ окремих 
категорій 

5 
екзамен 

ВК.5 Вирішення господарських спорів 5 залік 

ВК.6 Недоговірні зобов’язання суб’єктів господарювання 5 залік 

Магістерська програма „Правове регулювання економіки”  
ВК.1 Юридична відповідальність за правопорушення у 

сфері економіки 
7 

екзамен, 

курсова робота 

ВК.2 Договірне право 6 екзамен 

ВК.3 Конкурентне право 5 залік 

ВК.4 Судовий розгляд адміністративних справ окремих 

категорій 
5 

екзамен 

ВК.7 ІТ- право 5 залік 

ВК.8 Правове регулювання фінансової безпеки 5 залік 

Магістерська програма „Право у сфері громадської і політичної діяльності”  

ВК.9 
Правовий статус об'єднань громадян 7 

екзамен, 
курсова робота 

ВК.2 Договірне право 6 екзамен 

  ВК.10 Історія України в сучасному медіа-просторі 5 залік 

ВК.4 Судовий розгляд адміністративних справ окремих 

категорій 
5 

екзамен 

ВК.11 Соціальна відповідальність 5 залік  

ВК.12 Правові механізми захисту прав людини 5 залік  

Загальний обсяг вибіркових компонент  33  

Практична підготовка 

ОК.7 Міжпредметний тренінг 3 залік 

ОК.8 Практика переддипломна 15 звіт 

ОК.9 Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської 

роботи 
12 

захист 

Загальний обсяг практичної підготовки 30  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
90 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОПП 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра на базі 

освітнього степеня «бакалавр» становить 90 кредитів ЄКТС. Освітньо-
професійна програма включає: 

-  обов’язкову компоненту підготовки обсягом 27 кредитів ЄКТС, яка 
включає цикл загальної підготовки (обсягом 12 кредитів ЄКТС) та цикл 

професійної підготовки (обсягом 15 кредитів ЄКТС);  
- вибіркову компоненту програми загальним обсягом 33 кредити 

ЄКТС, яка складається з дисциплін професійної спрямованості та представлена 

3 магістерськими програмами: «Господарське судочинство», «Правове 
регулювання економіки», «Право у сфері громадської і політичної діяльності»; 

- практичну підготовку загальним обсягом 30 кредитів ЄКТС. 
Освітньо-професійна програма побудована із врахуванням основних 

елементів підготовки фахівця з права, а саме – вдосконалення правничої 
(юридичної) освіти для фахової підготовки правника (юриста) відповідно до 

європейських стандартів вищої освіти та правничої (юридичної) професії; 
становленню в Україні правничої (юридичної) освіти як системи стандартів 

змісту та методики викладання правничих (юридичних) дисциплін, базованих 
на формуванні правничих (юридичних) навиків, обізнаності щодо питань етики 

та прав людини, розумінні фундаментальної ролі правника (юриста) в 
утвердженні верховенства права через захист прав і свобод особи, а також 

стандартів доступу до правничої (юридичної) професії; для належного 
опанування студентами знань про доктрини, принципи, правові інститути і 
юридичні конструкції, а також набуття належних юридичних вмінь і навиків  

послідовно та неухильно запроваджувати новітні методики викладання; 
спроможність правника (юриста) ефективно представляти інтереси клієнта та 

забезпечувати захист прав особи у вирішальній мірі залежить від набуття ним у 
вищій правничій (юридичній) школі практичних навиків інтерв’ювання, 

дебатування, представлення інтересів інших сторін та відстоювання власної 
позиції, медіації; вільний науковий пошук і передання знань шляхом поєднання 

наукових досліджень та навчання тощо. Зазначені елементи присутні як в циклі 
загальної, так і в циклі професійної підготовки, вибудовані за принципом 

логічного розгортання та взаємозв’язку між дисциплінами.  
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» на підставі освітньо-
професійної програми за спеціальністю 081 Право розробляє навчальний план, 
який визначає: 

1. Перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС; 
2. Послідовність вивчення дисциплін; 

3. Форми проведення навчальних занять та їх обсяг; 
4. Графік навчального процесу; 

5. Форми поточного та підсумкового контролю.  
Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується 
керівником закладу вищої освіти. 



3. Форма атестації випускників освітньо-професійної програми 

 

Атестація випукників освітньо-професійної програми «Право» зі 
спеціальності 081 Право здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи. 
Атестація здійснюється Екзаменаційною комісією з випускників 

освітньо-професійної програми, до складу якої можуть включатися 
представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і 

гласно.  
Процедура публічного захисту (демонстрації) передбачає оприлюднення 

результатів дослідження в рамках кваліфікаційної магістерської роботи на 
засіданні Екзаменаційної комісії з атестації випускників освітньо-професійної 
програми.  

Кваліфікаційної магістерської робота є закінченим науковим 
дослідженням, вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про 

підготовленість автора до виконання професійних обов’язків з використанням 
набутих інтегрованих, загальних (спеціальних) і фахових компетентностей та 

практичних навичок. Екзаменаційній комісії обов’язково подаються 
матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність 

виконаної роботи та/або тези доповідей на науково-практичних конференціях 
тощо. 

За всі відомості, викладені в кваліфікаційної магістерської роботі, 
порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її 

написання, обґрунтованість висновків та положень, що в ній захищаються, 
несе відповідальність безпосередньо здобувач – автор кваліфікаційної 

магістерської роботи. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
заклад вищої освіти зобов’язаний вживати заходів, у тому числі шляхом 
запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та 

виявлення академічного плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти. 
Деталізація вимог до кваліфікаційної магістерської роботи 

регламентується внутрішніми документами закладу вищої освіти. 
Атестація завершується видачею документа державного зразка про 

присудження освітнього ступеня магістр з присвоєнням кваліфікації: магістр права. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей (ЗК та ФК) 
відповідним компонентам освітньо-професійної програми 

4.1. Матриця відповідності програмних компетентностей (ЗК та ФК) 
обов’язковим компонентам (ОК) освітньо-професійної програми 
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4.2. Матриця відповідності програмних компетентностей (ЗК та ФК) 

варіативним компонентам (ВК) освітньо-професійної програми 
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Конкурентне 
право 

Загальнотеоретична 

юриспруденція  

Адаптація трудового 
законодавства до 

європейських стандартів  

Філософія 
права 

Договірне 
право 

Вирішення 

господарських спорів  

Методологія 
наукових 

досліджень 
Іноземна мова 
професійного 
спрямування 

Правове регулювання 

фінансової безпеки  

Судовий розгляд 
адміністративних 

справ окремих 
категорій 

Врегулювання 
конфліктів та медіація 

Недоговірні 
зобов'язання 

суб'єктів 
господарювання 

Юридична 
відповідальність за 

правопорушення у  сфері 
економіки 

ІТ-право 
Історія України у  сучасному 

медіа-просторі 

Соціальна 

відповідальність 

Муніципальне 
право 

Соціальні і політичні 
механізми захисту  прав 

людини 

ПІДГОТ ОВКА Т А ЗАХИСТ  КАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТ Е РСЬКОЇ  РОБОТ И  

3
 

с
е

м
е

с
тр

 Міжпредметний 
тренінг  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

5.1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

обов’язковими компонентами (ОК) освітньо-професійної програми  

 

 

О
К

.1
 

О
К

.2
 

О
К

.3
 

О
К

.4
 

О
К

.5
 

О
К

.6
 

О
К

.7
 

О
К

.8
 

О
К

.9
 

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      + + +  

ПРН-19    + + +   + 

ПРН-20      + + +  
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