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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ /
INFORMATION ON EXTERNAL CERTIFICATION

А.

Рецензії / Reviews

Лютіков Павло Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник
декана юридичного факультету Запорізького національного університету
Миколенко Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та господарського права юридичного
факультету ОНУ імені 1.1. Мечникова
Pavlo Liutikov, LL.D., associate professor, deputy dean at Faculty o f Law of
Zaporizhzhia National University
Oleksandr Mykolenko, LL.D, professor, head o f Administrative and Economic
Law Department at Faculty o f Law o f Odessa I.I. Mechnikov National University

ПЕРЕДМОВА / FOREWORD
Р о зроб л ен о роб о ч о ю

Прізвище, ім’я, по батькові керівника
та членів проектної групи

Найменування
посади (для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

групою

Найменування закладу,
який закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація
згідно 3 документом про
вищу освіту)

у складі. / D e veloped by a w ork in g group including:

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності,
тема дисертації, вчене
звання, за якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

Стаж науковопедагогічної
та/або наукової
роботи

Інформація про наукову діяльність
(основні публікації за напрямом,
науково-дослідна робота, участь у
конференціях і семінарах, робота з
аспірантами та докторантами,
керівництво науковою роботою
студентів)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата видачі)

Керівник проектної групи
Отраднова Олеся Олександрівна / Olesia Заступник
декана
Otradnova
юридичного
факультету,
професор
кафедри
цивільного
права/
Deputy Dean at
Faculty o f Law,
Professor of
Civil Law
Department

Стажування в університеті м.
Марибор (Словенія), травень 2015
р., стажування у м. Мачерата
(Італія), липень 2015 р. / Internship at
the University o f Maribor (Slovenia),
May 2015, internship in Macerata
(Italy), July 2015

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка, 1999,
правознавство, магістр
права/
Taras Shevchenko National
University o f Kyiv, 1999,
Law, Master o f Law

Доктор юридичних наук 17 років /17
years
за спеціальністю
12.00. 03 Цивільне право
і цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне
право
Тема дисертації
«Механізм цивільноправового регулювання
деліктних зобов’язань»,
доцент кафедри
цивільного права /
LL.D in Specialty'
12.00. 03 Civil Law and
Civil Proceedings; Family
Law; International Private
Law.
Topic o f scientific
research "Mechanism o f
Civil Law Regulation of
Tort Liability", associate
professor at Civil Law
Department

Автор 2 монографій, 5 навчальних
посібників, понад 60 наукових статтей,
зокрема:
1. Вчення про делікти // Правова
доктрина України. У п’яти томах. 3 том.
Доктрина приватного права України. X.: «Право», 2 0 1 3 .-е . 316-330;
2.0траднова О.О. Проблеми
вдосконалення механізму цивільноправового регулювання деліктних зобов’
язань. - К: Юрінком Інтер, 2014. - 328 с.
Під науковим керівництвом захищено 1
кандидатська дисертація /
Autthor of 2 monographs, 5 textbooks and
over 60 scientific articles, namely:
1.Study about Torts // Legal doctrine of
Ukraine. In five volumes. 3 vol. Doctrine of
Private Law o f Ukraine. - K h .: "Law",
2013.-p . 316-330;
2.Otradnova O. Issues o f improvement of
the mechanism o f civil law regulation of
tort liability. - K: Yurincom Inter, 2014 328 p.
1 PhD thesis has been defended under the
scientific guidance o f O.Otradnova

10 років /1 0
кандидат юридичних
наук, 12.00.08 years
кримінальне право та
кримінологія,
кримінальне виконавче
право; тема дисертації:
"Кримінальна
відповідальність за
екоцид: міжнародний та
національний аспекти";
доцент кафедри права /
PhD in Law, 12.00.08Criminal Law and
Criminal Science; Topic
o f scientific research:
"Criminal Liability for
Ecocide: International
and National Aspects";
associate professor o f
Criminal Law and
Criminal Science
Department
доктор юридичних
14 років / 14
наук, 12.00.01 - теорія
years
та історія держави і
права; історія
політичних та правових
учень; тема дисертації:
"Теоретикометодологічні засади
правоутворення"/
LL.D., 12.00.01 - Theory
and History o f State and
Law; the history of
political and legal studies;
theme o f the dissertation:
"Theoretical and
methodological principles
o f law-formation"

Автор 50 наукових публікацій, зокрема:
Університет m. Констанц
1. Куцевич М.П. Місце доктрини в
(Федеративна Республіка
системі джерел кримінального права
Німеччина), сертифікат, листопад
У країни/М .П . Куцевич. - К.: Вісник
2015; Школа права
Київського національного університету'
Джоржтаунського університету (м.
імені Тараса Шевченка. Юридичні
Вашингтон), Університет
науки. - № 86/2011. - С. 71-73; 2. Maksim Вашингтона та Лі (м. Лексингтон),
Kutsevich. An important study of the
Школа права Університету
current problems o f international criminal
Вірджинії (м. Шарлотсвілле),
law / M. Kutsevich. - Scientific news
сертифікат, березень, 2017 /
journal.- № 1/2017. - p. 27-32 /
Konstanz University (Germany),
Autthor o f 50 scientific publications,
certificate, November 2015;
namely: 1. Kutsevych M. Place of a
Georgtown Law School (Washington),
doctrine in the system o f sources of
Washington and Lee University
criminal law o f Ukraine / M.Kutsevich - K
(Lexington), University o f Virginia
.: Bulletin o f Taras Shevchenko National
School o f Law (Charlottesville),
University o f Kyiv. Law Sciences. - No.
certificate, March 2017
86/2011. - P. 71-73; 2. Maksim Kutsevich.
An importnt study o f the current problems
o f international criminal law / M.
Kutsevich. - Scientific news journal.- №
1/2017. - p. 27-32
Автор 100 наукових публікацій, зокрема: Open Word Program 2014 (Сполучені
Дідич Т.О. Нормопросктування: питання
Штати Америки, сертифікат,
теорії та методології: Монографія. - К.,
жовтень 2014), НІ Школа з
2 0 1 0 ,- 160 с.
кримінального процесуального
Дідич Т О. Правоутворення в Україні:
права України (м. Київ, сертифікат,
теорстико-правові і практичні аспекти :
травень 2018) / Open Word Program
Монографія. - Київ, Вид-во Ліра-К, 2017.
2014 (United States o f America,
- 492с. /
Certificate, October 2014), III School
The author o f 100 scientific publications, in
o f Criminal Procedural Law of
particular: Didych T.O. Law norm-design : Ukraine (Kyiv, Certificate, May 2018)
theory and methodology questions :
Monograph. - K., 2010. - 160 p.
Didych T.O. Law-formation in Ukraine:
theoretical, legal and practical aspects:
Monograph. - Kyiv, Lyra-K, 2017. - 492c.

Члени проектної групи
Куцевич Максим Петрович / Maksym
Kutsevych

заступник
декана
юридичного
факультету
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка /
Deputy Dean at
the Faculty o f
Law o f Taras
Shevchenko
National
University of
Kyiv

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка, 2004,
спеціальність
" Правознавство",
кваліфікація: магістр права
/ Taras Shevchenko National
University o f Kyiv, 2004,
Specialty "Law",
Qualification: Master o f
Law

Дідич Тарас Олегович / Taras Didych

доцент
кафедри теорії
права та
держави
юридичного
факультету
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка /
Associate
Professor of the
Department of
Theory o f Law
and State o f
Faculty o f Law
at Taras
ShevchenkoNat
ional University
o f Kyiv

Київський університет
права HAH України, 2003
p., напрям підготовки
"Право", кваліфікація
"Магістр права" /
Kyiv University o f Law,
National Academy of
Sciences o f Ukraine, 2003,
direction o f training "Law",
qualification "Master of
Law"

При розробці проекту Програми враховані вимоги:
1) Розроблені юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Developed by Faculty o f Law o f Taras Shevchenko National University ol

1.

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«Освітньо-наукова програма Україно-Європейські правничі студії (Програма подвійного дипломування з
Університетом ім.Миколаса Ромеріса в м.Вільнюс, Литва) (мова навчання англійська)» За цією програмою діють
спільні магістерські програми: "Правове регулювання публічного управління та прав людини", "Право
інтелектуальної власності", "Приватне право" та "Охороноздоровче право і політика"
«Ukrainian and European Legal Studies (Double Diploma Program in Association with Mykolas Romeris University
(Vilnius, Lithuania) (Language of Study: English)». Joint Master Programs are realized under this program: "Legal
Regulation of Public Administration and Human Rights", "Intellectual Property Law", "Private Law", "Public Health Law
^ jin d J |o lic^ ^ _
зі спеціальності № 081 «Право»
1 - Загальна інформація

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації

Ступінь вищої освіти: Магістр; спеціальність: 081 Право; освітньонаукова програма: Україно-Європейські правничі студії (Програма
подвійного дипломування з Університетом ім.Миколаса Ромеріса в м.
Вільнюс, Литва) (мова навчання англійська), спеціалізації: публічне
управління та права людини; право інтелектуальної власності; приватне
право; охороноздоровче право; Спеціалізація відповідно до
затвердженого навчального плану на кожен рік вступу / Academic
Degree: Master; Specialty: 081 "Law", Educational and Scientific Program:
Ukrainian and European Legal Studies (Double Diploma Program in
Association with Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania);
Specializations: Legal Regulation of Public Administration and Human
Rights; Intellectual Property Law; Private Law; Public Health Law and
J |o lic ^ _

Мова(и) навчання і оцінювання

Англійська / English

Обсяг освітньої програми

120 кредитів ЄКТС; 2 роки / 120 ECTS credits; 2 years

Освітньо-наукова програма Право / Educational and Scientific Program
Тип програми
Law
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Повна назва закладу вищої освіти, а також
юридичний факультет з Університетом ім.Миколаса Ромеріса в м.
структурного підрозділу у якому здійснюється
Вільнюс, Литва / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of
навчання
Law with Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Назва закладу вищої освіти який бере участь у
юридичний факультет з Університетом ім.Миколаса Ромеріса в м.
забезпеченні програми (заповнюється для
Вільнюс, Литва / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of
програм подвійного і спільного дипломування)
Law with Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania)
Освітньо-наукова програма Україно-Європейські правничі студії
(Програма подвійного дипломування з Університетом ім.Миколаса
Офіційна назва освітньої програми, ступінь
Ромеріса в м.Вільнюс, Литва) (мова навчання англійська), ступінь вищої
вищої освіти та назва кваліфікації ВНЗосвіти Магістр, Юрист, молодший науковий співробітник (право) /
партнера мовою оригіналу (заповнюється для Educational and Scientific Program Ukrainian and European Legal Studies
програм подвійного і спільного дипломування) (Double Diploma Program in Association with Mykolas Romeris University
(Vilnius, Lithuania) (Language of Study: English), Academic Degree of
Master, Lawyer, Junior Researcher (Law)
Акредитовано Центром оцінки якості у вищій освіті Литовської
Республіки та Міністерством освіти та науки України / Certified by the
Наявність акредитації
Centre for Quality Assessment in Higher Education of Republic of Lithuania
and the Ministry of Education and Science of Ukraine
FQ-EHEA-другий цикл, EQF-LLL 7 рівень, HPK-8 рівень / FQ-EHEAЦикл/рівень програми
second cycle, EQF-LLL 7 level, NQF-8 level
Бакалавр - перший рівень вищої освіти / Bachelor - First level of higher
Передумови
education
Форма навчання
Денна форма навчання / Full Time Mode of Study
Термін дії освітньої програми

2 років / 2 years

Інтернет-адреса постійного розміщення опису
освітньої програми

law.knu.ua

2 - Мета освітньої програми

Програма надає студентам можливість пройти навчання за
магістерськими програмами з правового регулювання публічного
управління та прав людини; права інтелектуальної власності;
приватного права; охороноздоровчого права і політики / The programme
provides the students with the opportunity to complete Master degree studies
in Legal Regulation of Public Administration and Human Rights; Intellectual
Property Law; Private Law; Public Health Law and Policy.

Мета програми (з врахуванням рівня
кваліфікації)

3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань /
спеціальність / спеціалізація програми)

Орієнтація освітньої програми

Основний фокус освітньої програми та
спеціалізації

Особливості програми

Право/ Право/ Публічне управління та права людини; приватне право;
право інтелектуальної власності; охороноздоровче право / Law / Law/
Legal Regulation of Public Administration and Human Rights; Intellectual
Property Law; Private Law; Public Health Law a n d P o lic ^ _
Освітньо-наукова академічна. Програма спрямована на підготовку
випускників за освітнім ступенем Магістр з поглибленим знанням
законодавства ЄС щодо забезпечення реалізації та захисту прав людини
в означених сферах, кращого досвіду держав-членів ЄС та сусідніх
держав / Educational and Scientific Academic Program. The aim of the
program is to prepare Master level graduates with deep knowledge of the EU
legislation on encouragement of realization an protection of human rights in
the abovementioned spheres, best practices of the EU Member States and
neighbouring countries in this area.
Спеціальна освіта за спеціальністю "Право". Ключові слова: право,
юриспруденція / University Education in Specialty "Law". Key words: Law,
Jurisprudence
Студенти, які успішно завершили навчання за відповідними
програмами, отримають два дипломи: Диплом магістра права після
завершення магістерської програми, виданий Університетом імені
Миколаса Ромеріса та Диплом магістра права, виданий Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка / Students who have
successfully completed the programs, will receive two diplomas: Master of
Law Diploma, awarded by Mykolas Romeris University and Ukrainian
Master of Law Diploma, awarded by Taras Shevchenko National University
of Kyiv

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Подальше навчання

Випускники мають право працювати в ЄС та Україні відповідно до
отриманого ступеня вищої освіти та інших вимог законодавства /
Graduates have the right to work in the EU and Ukraine according to the
obtained degree and other requirements of legislation
Випускники мають право вступати до аспірантури, інші магістерські
програми / Graduates have the right to be enrolled in Post-Graduate Study
Programs, other Master programs
5 - Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Викладання курсів в межах програми має здійснюватися спільно
викладачами обох партнерів відповідно до навчального плану програми
з метою набуття студентами освітніх компетенцій як за українською,
так і за європейською системами вищої освіти. Правила та документи
щодо навчання, права та обов'язки студента визначаються партнером, у
якому здійснюється навчання. / The teaching of courses within the program
shall be conducted jointly by the teaching staff of both partners in accordance
with the program's study plan to promote getting the educational
competences after Ukrainian and European high school systems The rules
and regulations governing the studies and obligations of a student are
determined by the partner where the study takes place.

Оцінювання

Письмові іспити, диференційовані заліки, заліки, вирішення
ситуаційних задач, практичних завдань, складення процесуальних
документів, участь у тренувальних процесуальних діях, усні
презентації, поточний контроль, комплексний кваліфікаційний іспит,
кваліфікаційна робота. Кожен партнер забезпечує належне зберігання
результатів оцінювання знань студентів, які навчаються за програмою в
університеті, та надання студентам та іншому партнеру інформації
щодо результатів оцінювання знань студентів. / Written examinations,
differentiated credits, credits, solution of situational tasks, practical tasks,
drafting o f procedural documents, participation in training procedural
actions, oral presentations, current control, complex qualification
examination, qualification thesis. Each partner undertakes to keep
appropriate records of the students attending the program at their university,
and to provide all students and the other partner with the transcript of
records.
6 - Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності (ЗК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми з публічного,
приватного права, специфіки правового регулювання його основних
сфер, що передбачає проведення досліджень й здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог. / Ability to solve difficult
assignments and problems in Public and Private Law, specifics of legal
regulation in their main spheres, that entails conducting of research,
implementation of innovations and is caracterized by uncertainty of
conditions and requirements.
3K1 Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
ЗКЗ Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
застосовувати їх у практичній діяльності.
ЗК4 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно,
так і письмово.
ЗК5 Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК7 Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань
професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та
обгрунтовувати прийняті рішення.
ЗК8 Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей,
працювати у команді.
ЗК9 Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та
підприємливість.
ЗК10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в
міжнародному контексті.
ЗК11 Здатність вести професійну комунікацію./
GK1 Ability to think critically and to generate new ideas.
GK2 Knowledge and understanding of the subject area and understanding of
the professional activity.
GK3 Ability to study, get up-to-date knowledge and to apply it in practice.
GK4 Ability to communicate in the state and foreign languages both verbally
and in writing.
GK5 Ability to develop and to manage projects.
GK6 Ability to detect, define and solve problems.
GK7 Ability to argue the choice of approaches to solve problems of
professional nature, to evaluate obtained results critically and to substantiate
the decisions made.
GK8 Ability to demonstrate leaderships, to motivate others, to work in a
team.
GK9 Ability to generate new ideas, to demonstrate initiative and flexibility.
GK10 Ability to adapt to and to act in a new situation, in particular in the
international context.
GK11 Ability to communicate professionally.

Фахові компетентності спеціальності

СК1 Поглиблені знання у межах обраної спеціалізації щодо
теоретичних основ складових елементів права, їх правової природи,
методології, функцій, принципів, структури, форм реалізації.
СК2 Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний
інструментарій для управління економічною діяльністю.
СКЗ Здатність аналізувати та прогнозувати розвиток окремих елементів
системи права у межах обраної спеціалізації з урахуванням норм
національного законодавства та міжнародно-правових документів,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
СК4 Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження
окремих складових елементів системи права у вітчизняній та іноземній
науковій доктрині.
СК5 Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та
демографічного розвитку.
СК6 Вміння планувати, проводити та презентувати наукові
дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.
СК7 Здатність аналізувати значний обсяг інформації про структурні
елементи системи права у межах обраної спеціалізації, виробляти
власні практичні підходи до вирішення правових проблем.
СК8 Здатність приймати участь у різноманітних наукових заходах, у
тому числі міжнародного рівня, у фахових дискусіях із проблем
окремих галузей права, законотворчості, правозастосування.
СК9 Поглиблені знання про складові елементи системи права у межах
обраної спеціалізації, розуміння сучасних європейських інтеграційних
процесів та місця в них України.
СК10 Розуміння особливостей регулювання окремих складових
елементів системи права у межах обраної спеціалізації як у
національному законодавстві так і міжнародно-правових актах, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
СК11 Здатність виробляти правові позиції для розв’язання правових
проблем і практичних ситуацій.
СК12 Здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди
соціально-економічного розвитку та застосовувати їх для формування
нових моделей економічних систем та процесів.

/
SCI In-depth knowledge o f the chosen specialization in relation to the
theoretical grounds of the constituent elements of law, their legal nature,
methodology, functions, principles, structure and forms of implementation.
SC2 Ability to implement scientific, analyzing, methodological instruments
to manage economic activities.
SC3 Ability to analyze and predict the development of separate elements of
the system of law within the framework of the chosen specialization, with
respect to the norms of national legislation and international legal
documents, the consent to be bound by which is provided by the Verkhovna
Rada o f Ukraine.
SC4 In-depth knowledge of theoretical and applied research of separate
components of the system o f law in the national and foreign scientific
doctrine.
SC5 Ability to understand key trends of the social, economical and
demographic development.
SC6 Ability to plan, make and present scientific researches, to prepare the
results of the scientific works for publishing.
SC7 Ability to analyze a considerable amount of information about structural
elements of the system of law within the framework of the chosen
specialization, to develop own practical approaches to solve legal issues.
SC8 Ability to participate in various scientific events, including those of
international level, in professional discussions on the issues of certain
branches of law, law-making and law enforcement.
SC9 In-depth knowledge of the components of the system of law within the
chosen specialization, understanding of modem European integration
processes and Ukrainian role in them.
SC 10 Understanding of the peculiarities of regulation of the individual
components of the system o f law within the framework of the chosen
specialization both in the national legislation and international legal acts, the
consent to be bound by which is provided by the Verkhovna Rada of
Ukraine.
SC11 Ability to produce legal positions for solving legal issues and practical
situations.
SC12 Ability to define and to evaluate critically key trends of the socialeconomical development and to use it for the new economical systems and
process’ models forming.

/

Програмні результати навчання

ПРН1 Показати фундаментальні знання, набуті у процесі навчання у межах
обраної спеціалізації щодо теоретичних основ складових елементів права, їх
правової природи, основ методології, функцій, принципів, структури, форм

реалізації
ПРН2 Відтворити глибокі знання в межах спеціалізації щодо еволюції думки про
окремі елементи системи права з позначенням новацій і осучаснення
ПРНЗ Визначити теорію й практику критичного осмислення уявлень про право
у суспільстві та державі, основні правила побудови наукових гіпотез
ПРН4 Демонструвати знання наукових підходів, основ методології та методик
дослідження проблем у межах обраної спеціалізації в праві
ПРН5 Описати знання про структурні елементи окремих складових права на
міжнародному, державному, місцевому, локальному рівнях
ПРН6 Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про
структурні елементи системи права у межах обраної спеціалізації
ПРН7 Оцінювати та аналізувати юридичні проблеми та практичні правові
ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.
ПРН8 Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем розвитку
окремих складових елементів системи права з використанням наукових теорій і
концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.
ПРН9 Володіти іноземною мовою (за професійним спрямуванням).
ПРН10 Готувати проекти актів застосування норм права (судові рішення, накази,
постанови, розпорядження тощо) та інших правових документів.
ПРН11 Оцінювати правову проблему комплексно та пропонувати клієнту різні
варіанти її вирішення з метою охорони, захисту або відновлення його прав,
свобод чи інтересів.
ПРИ 12 Застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-виховному
процесі у вищих навчальних закладах освіти.
ПРН13 Організовувати і здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі
проекти в сфері окремих галузей права.
ПРН14 Володіти професійно державною мовою та вільно іноземною (за
професійним спрямуванням) з вживанням доцільної правничої термінології для
всебічного та грунтовного викладення певної правової проблеми.
ПРН15 Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації
необхідних актів застосування права, правових, процесуальних документів.
ПРН16 Організовувати та вести професійні дискусії у сфері окремих галузей
права, їх складових елементів.
ПРН17 Брати участь у фахових дискусіях із проблем окремих галузей права,
законотворчості, правозастосування, поважати опонентів і їхню точку зору.
ПРИ 18 Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми,
рішення та власний досвід з актуальних питань права.
ПРН19 Професійно захищати, представляти інтереси клієнтів у різних правових
ситуаціях у судах, органах прокуратури, нотаріальних органах, поліції, органах
державної влади, місцевого самоврядування, дипломатичних представництвах,
перед фізичними, юридичними особами незалежно від організаційно-правової
форми та підпорядкування.
ПРН20 Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем
автономності.
ПРН21 Демонструвати навички самостійного опанування новими знаннями,
використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері права.
ПРН22 Приймати самостійно рішення на основі набутих фундаментальних знань
у різних правових ситуаціях, формувати юридичні висновки, правову позицію,
бути лідером, відповідати за командну роботу /
PRS1 Demonstrate gained fundamental knowledge in the specialist area as to the
theoretical grounds of the law components, their legal nature, basics of methodology,
functions, principles, structure and implementation forms
PRS2 Dispay in-depth knowledge within the specialization as to the evolution of a
thought regarding some elements of the system of law, designating innovations and
modernization
PRS3 Define the theory and practice of critical comprehension of ideas about the law
in society and the state, the basic rules for constructing scientific hypotheses
PRS4 Demonstrate knowledge of scientific approaches, bases of methodology and
methods of studying problems within the framework of the chosen specialization in
law
PRS5 Describe knowledge of the structural elements of individual constituents of law
at international, state, and local levels
PRS6 Collect, process and analyze a considerable amount of information on the
structural elements of the system of law within the framework of the chosen
specialization
PRS7 Evaluate and analyze legal issues and practical legal situations, offer approaches
to solving such issues.
PRS8 Organize and conduct independent research on the issues of the development of
separate components of the legal system using scientific theories and concepts,
scientific methods and interdisciplinary approaches.
PRS9 Have a good command of a foreign language (for a specific purpose).
PRS10 Prepare the drafts of legal acts (court decisions, orders, regulations, etc.) and
other legal documents.
PRS11 Evaluate the legal problem comprehensively and offer clients various options
of its solution in order to protect, or restore their rights, freedoms or interests.
PRS12 To use pedagogical and psychological bases in the studying processes in the
high school.
PRS13 Organize and implement individual and group research projects in the field of
specific branches of law.

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Специфічні характеристики матеріально-технічного
забезпечення

Специфічні характеристики інформаційного та
навчально- методичного забезпечення

До викладання залучаються фахівці-практики, іноземні професори. Навчання
здійснюється викладачами університетів-партнерів, можуть залучатися викладачі
з університету-партнера за угодою між сторонами програми. / Practitioners and
foreign professors are involved in teaching. Teaching is carried out by the
staff/lecturers of the partner universities, and also visiting lecturers may be introduced
according to the agreement signed between the parties to the Program.
Освітній процес на юридичному факультеті здійснюється з використанням
лабораторій, мультимедійних аудиторій., забезпечується університетамипартнерами в рамках укладених угод за місцем навчання студентів. / The
educational process at the Faculty of Law is carried out with the use of special
laboratories, multimedia rooms; it is provided by the partner universities within the
framework of agreements concluded at the place of student£stud^^_
Освітній процес реалізується з допомогою науково-методичних, періодичних
друкованих і електронних наукових видань при юридичному факультеті, сайтів
кафедр юридичного факультету, міжнародних навчально-наукових центрів
факультету. Мовою навчання є англійська мова, тому студенти обов'язково
мають володіти рівнем В2 з англійської мови для відвідування лекцій, семінарів,
написання та захисту дипломних робіт англійською мовою. / Educational process
is realized by the means of Law Faculty scientific and methodological, periodical
printed and electronic scientific journals, Law Faculty departments' websites,
international educational and scientific centers of the faculty. Program study language
is English, so students shall have B2 level of English for hearing lectures, attending
seminars, writing thesis in English.

9 - Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність

60 кредитів в Україні / 60 ECTS credits in Ukraine

Міжнародна кредитна мобільність

60 кредитів в Литовській Республіці / 60 ECTS credits in Lithuania

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

За програмою може здійснюватися навчання українських та литовських
студентів, які вступили на загальних підставах на магістерські програми
відповідних університетів-партнерів / Ukrainian and Lithuanian students who have
entered Master programs of the partner-universities on general grounds can be
enrolled in the P ro g ra m ^

2. M t P t . H K К О М П О Н Е Н Т І В О С В І Т Н Ь О Н А У К О В О Ї І І Р О І Р А М И Г Л Ї Х Л О Г І Ч Н А П О С Л ІД О В Н ІС Т Ь

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові
проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Код н/д

2

1

Форма
підсумкового
контролю

Кількість кредитів

3

4

О б о в 'я з к о в і к о м п о н е н т и О Н

Міжнародний захист прав людини / International Protection of Human

6,0

ОК 2. Актуальні проблеми публічного права/ Topical Issues of Public law

6,0

ОК

1

O K I

ОК 4.

іспит / examination
Актуальні проблеми процесуального права/ Topical Issues of Procedural
law
Магістерська практика/ Master's Internship

заіік / credit

6.0
12.0

залік / credit
диф. заіік / dif.
credit

30.0

захист / defence

ОК 7. Альтернативне вирішення спорів/ Alternative disputes resolution

6.0

іспит examination

ОК X, Актуальні проблеми приватного права/ topical Issues o f Private law

6.0

залік / credit

О К 5. Магістерська робо та/ Master's fliesis

78

З а га л ь н и й об сяг о б о в 'я зко в и х к о м п о н е н т ів :
В и б ір к о в і к о м п о н е н т и O i l *

В и б ір к ч н и и б л и к 1 B lo c k u t stu d e n t ch o ic e 2

6,0

іспит / examination

Bb 1.2. Вибірковий компонент 2/Chosen component 2

6.0

іспит / examination

Bb 1.3. Вибірковий компонент 3/ Chosen component 3

6.0

залік / credit

Bb 1.4. Вибірковий компонент 4 /Chosen component 4

6.0

іспит і examination

Bb 1.5. Вибірковий компонент 5/ Chosen component 5

6,0

іспит / examination

Bb 1.6. Вибірковий компонент 6/ Chosen component 6

6.0

заіік / credit

Bb 1.7. Вибірковий компонент 7/ Chosen component 7

6,0

залік / credit

Bb 1.1. Вибірковий компонент

1/

Chosen component

1

З а га л ь н и й об сяг в и б ір ко в и х к о м п о н е н т ів :

42

З А Г А Л Ь Н ІЇII О Б С Я І О С В ІТ Н Ь О Ї ІІР О І Р А М П

120

* студенту надається право обирати один із запропонованих вибіркових блоків дисциплін
із загального навчального плану для вступників відповідного року вступу

Базові не юридичні дисципліни /
Core non-legal subjects

2.2. Структурно-логічна схема ОП / Structural scheme of the
EP

O K I . Професійна та
корпоративна етика / СС 1.
Professional and Corporate Ethics

Спеціалізації / Specializations

Базові навчальні юридичні
дисципліни / Core legal subjects
OK 2. Актуальні проблеми
публічного права/ СС 2. Topical
Issues of Public Law
OK 3. Актуальні проблеми
процесуального права / СС 3.
Topical Issues o f Procedural Law
OK 7. Інтелектуальна власність /
СС 7. Intellectual Property
OK 8. Актуальні проблеми
приватного права / СС 8. Topical
Issues of Private Law

Один з блоків дисциплін за вибором
студента із навчального плану підготовки за
ОР магістр спеціальності 081 Право
освітньої програми Право денної форми
навчання, затвердженого для студентів
відповідного року вступу/ One of the blocks
o f disciplines at the choice of the student from
the curriculum of training for the OR Master of
specialization 081 Law o f the educational
program Law o f full-time education approved
for students of the corresponding year o f entry

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 081 Право,
освітньо-наукової програми “Україно-Європейські правничі студії” проводиться у формі
комплексного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю “Право”, захисту
кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документа встановленого
зразка про присудження йому ступеня магістра з академічною кваліфікацією “Магістр
права”.
Кваліфікаційна робота магістра являє собою науковий освітній проект,
виконаний студентом особисто, в якому наводиться актуальність проекту, його мета,
завдання, наукове обґрунтування потреби дослідження, методи, які були використані
під час його підготовки, узагальнення одержаних результатів, їх впровадження.
Під час складання комплексного іспиту перевіряється ступінь володіння
студентом теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі права,
опанування результатів ПРИ 1, ПРИ 2, ПРИ 4, ПРИ 5/
Certification of the graduates of the Educational Program o f the Speciality 081 Law of
the Educational and Scientific Program “Ukrainian and European Legal Studies” is carried
out by the means of a graded examination on the speciality “Law”, a Master’s thesis defence and
is completed by granting a document of the established form on awarding Master Degree with
the academic qualification “Master of Law”.
Master’s thesis is a scientific educational project carried out by a student independently,
which states the topicality of the project, its purpose, tasks, scientific substantiation o f the need
o f the research, the methods used during its preparation, the synthesis o f the obtained results
and their implementation.
During the graded examination the level of the student’s theoretical knowledge and
skills in Law are checked, also the mastering of such results as PRS 1, PRS 2, PRS 4, PRS 5.
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ і MATRIX OF PROGRAM RESULTS OF STUDY (PRS) PROVISION WITH RELEVANT
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