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ПЕРЕДМОВА  

Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 Право містить обсяг 

кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 

перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації 

здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи забезпечення якості вищої 

освіти. 

  

Розроблено робочою групою у складі: 

Позняков С.П. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права, 

гарант освітньої програми 

Маньгора Т.В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права. 

Правдюк А.Л. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права.  

Томляк Т.С. – старший викладач, координатор юридичної клініки факультету 

менеджменту та права. 

Лукіянова М.Д. – директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги у Вінницькій області. 

Натальчук О.А. – голова Тростянецького районного суду Вінницької області. 

Пронько А.О. – здобувач вищої освіти за ОПП «Право». 

 

Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна 

програма:  

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. №1556-VII. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

3. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 

«Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 р. № 643. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-magistr-643-20072022.pdf. 

4. Національна рамка кваліфікацій. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12. 

5. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 

003:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text. 

6. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015 р. №266. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-

2015-п. 

7. Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.01.2013 р., № 48. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13. 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-magistr-643-20072022.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-magistr-643-20072022.pdf
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13
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1. Профіль освітньої програми із спеціальності 081 Право 

 
2- Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного 

підрозділу 

Вінницький національний аграрний університет,  

факультет менеджменту та права, 

кафедра права 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр,  

магістр права 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Право 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС. Термін навчання – 1 рік, 4 

місяці 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію: серія НД  №0292964. (наказ МОН 

України від 01.07.2013 №2494-л). Термін дії сертифіката до 

01.07.2023 р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень;  FQ-EHEA – другий цикл;  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», за 

результатами Єдиного фахового вступного випробування 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії  до 01.07.2023 р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.vsаu.оrg 

2 - Мета освітньої програми 

Програма розроблена відповідно до місії Вінницького національного аграрного університету та 

спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у предметній області за рахунок 

глибшого розуміння правових явищ та процесів, їх причинно-наслідкових зв’язків, формування 

основних компетентностей, необхідних для здійснення науково-практичної діяльності у 

предметній області, які допоможуть у майбутній професійній діяльності, достатні для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 

практики, а також підготовка фахівців здатних до постійного навчання і самовдосконалення. 

Програма спрямована на забезпечення підготовки конкурентноспроможних фахівців для 

захисту прав і свобод людини, інтересів юридичних осіб, місцевих територіальних громад, а 

також підготовки правників для агропромислового комплексу та суміжних галузей.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

08 Право 

081 Право 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та особливості його 

застосування, що ґрунтуються на правових цінностях та принципах, в 

основі яких покладені людська гідність та верховенство права. 

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у 

сфері правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: правові доктрини, цінності та 

принципи на яких базується творення права, його тлумачення та 

особливості застосування. 

http://www.vsаu.оrg/
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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; цифрові технології, методи 

оцінювання та аналізу інформації, методи доведення. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне 

обладнання, інформаційні ресурси та спеціальне програмне забезпечення, 

що застосовуються діяльності в сфері права. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Акцент на формування здатності здійснювати інноваційну 

діяльність, займатися науково-дослідною діяльністю, розвиток 

критичного мислення щодо основних юридичних проблем, 

формування власної обґрунтованої позиції у правових питаннях. 

Програма спрямована на формування та розвиток професійних 

компетентностей у сфері юридичної науки і практики; вивченні 

теоретичних та методичних положень, організаційних та 

практичних інструментів в галузі права, практичного викладу та 

правильного методичного застосування набутих знань, вміння 

застосування новітніх технологій в науковій діяльності. Також 

програма спрямована на поглиблене вивчення сфери правового 

регулювання земельних відносин та господарської діяльності у сільському 

господарстві. 

Ключові слова: право, юриспруденція, наука, доктрина, інновації 

навчання, земельні відносини, господарські відносини, верховенство 

права, захист прав людини. 
 
 
Особливості програми 

Програма розкриває глибокі знання і критичний підхід до програми 

національного права та права інших країн. 

Реалізується в активному дослідницькому середовищі. 

Орієнтована на виконання реальних проектів правозастосування, 

передбачає практичну підготовку в судових і правоохоронних 

органах, установах адвокатури і нотаріату, в органах виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, а також на посадах 

юрисконсультів підприємств усіх організаційно-правових форм 

господарювання в АПК.  

Вибіркові компоненти циклу професійної підготовки 

передбачають поглиблене вивчення правового регулювання 

земельних відносин та господарської діяльності у АПК. Підготовка 

магістрів здійснюється з використанням Юридичної клініки та 

Правозахисної групи студентів ВНАУ, які функціонують на 

факультеті менеджменту та права. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування і навчання 

Працевлаштування 

випускників  

Працевлаштування на посади відповідно до Національного 

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

потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 081 Право. 

Подальше навчання Можливість продовжити навчання за програмою третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

використання внутрішньовузівської електронної системи АСУ 

Сократ, MOODLE, самонавчання, навчання через виробничу 

практику, навчання на основі досліджень. Використання 

мультимедійних технологій під час викладання навчальних 

дисциплін.  
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Оцінювання Система оцінювання знань здобувачів вищої освіти включає 

поточний, проміжний та семестровий контроль знань з кожної 

навчальної дисципліни, оцінювання результатів практик. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим 

переведенням у національну шкалу за 4-х бальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЕСТS. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, лабораторних, виконання 

індивідуальних завдань і оцінюється сумою набраних балів. 

Проміжний контроль має на меті оцінку результатів знань здобувача 

вищої освіти після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни. Цей вид контролю може бути проведений у формі 

контрольної роботи і оцінюється відповідною сумою балів. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту, 

диференційованого заліку (заліку),  визначених навчальним планом 

у терміни, передбачені графіком навчального процесу і оцінюється 

за національною шкалою та шкалою ЕСТS.  

Підсумкова атестація – єдиний державний кваліфікаційний іспит. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері права. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері 

як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях 

правової невизначеності.  

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України. СК3. 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.  

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою України. СК5. 

Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції.  

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 

давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні. 

 СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 
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альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових 

спорів.  

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 

також розуміння особливостей практики їх застосування.  

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. СК12. Здатність 

розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, 

стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.  

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією. 

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно- правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні 

відносини.  

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості.  

7 - Програмні результати навчання 
 Здобувач ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю 081 

«Право» повинен продемонструвати такі результати навчання (ПР): 

РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

РН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними 

стандартами.  

РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну 

літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та 

перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 

дослідження.  

РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, 

аргументувати висновки.  

РН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з 

офіційних мов Ради Європи) усно і письмово. 

 РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності.  

РН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг. 

 РН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою системою України на основі 

усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування права.  

РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі 
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правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції. 

 РН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів 

права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової 

системи України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу.  

РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів.  

14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

РН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 

прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні 

суспільні відносини.  

РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 
Кадрове забезпечення 

100% науково-педагогічних працівників, задіяних для викладання 

дисциплін із освітньо-професійної програми  «Право», мають 

наукові ступені та вчені звання. 
 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічна та база для підготовки  магістрів за   освітньо-

професійною програмою  «Право» включає 8 лекційних аудиторій, 

обладнаних технічними засобами навчання, 8 навчальних кабінетів, 

2 комп’ютерних класи та переносний  комплект мультимедійного 

обладнання. До послуг студентів в університеті доступна бібліотека, 

читальні зали, їдальня, буфети, спортивна зала, спортивні 

майданчики, Центр культури та дозвілля ВНАУ.  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Всі дисципліни програми забезпечені розробленими навчально-

методичними комплексами, які включають в себе: 

Навчальну програму дисципліни. 

Робочу програму дисципліни. 

Конспект лекцій. 

Методичні вказівки до практичних занять. 

Тематику та методичні вказівки до виконання індивідуального 

завдання.  

Методичні вказівки та матеріали для організації самостійної роботи 

студентів. 

Питання, білети підсумкового контролю знань для заліку або іспиту. 

Додаткові матеріали: список рекомендованої літератури, перелік 

технічних засобів навчання тощо.  

З метою розвитку бази навчально-методичного забезпечення всіх 

навчальних програм університету та постійного оперативного 

оновлення їх змісту відповідно до змін нормативно-правового та 

іншого середовища в університеті створений електронний банк 

навчально-методичних та наукових видань науково-педагогічних 

працівників університету «Репозиторій». Розроблено структуру 

банку даних, здійснюється його постійне змістовне наповнення 

згідно з визначеним переліком дисциплін освітньої програми. 

Всі наукові та методичні розробки професорсько-викладацького 

складу розміщені в «Репозиторії», що дає можливість користуватись 

ними у будь-який час з електронних джерел. 
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9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність  

Можлива на основі укладених угод із закладами вищої освіти 

України. Допускається перезарахування кредитів, отриманих в 

інших університетах України, за умови відповідності набутих 

компентностей.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можлива на основі двосторонніх договорів між Вінницьким 

національним аграрним університетом та навчальними закладами 

країн-партнерів https://vsau.org/pro-universitet/strukturni-

pidrozdili/mizhnarodna-diyalnist.  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти  

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на 

загальних умовах в межах ліцензії. 

 

 

https://vsau.org/pro-universitet/strukturni-pidrozdili/mizhnarodna-diyalnist
https://vsau.org/pro-universitet/strukturni-pidrozdili/mizhnarodna-diyalnist
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП  

Код  

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

   

Обов’язкові компоненти  
 

ОК 1 Трудові відносини та трудові спори 4 залік 

ОК 2 Конституційна юрисдикція 4 екзамен 

ОК 3 Захист права власності 5 екзамен 

ОК 4 Правове регулювання адміністративних відносин 5 екзамен 

ОК 5  Міжнародне публічне право та захист прав 

людини 
4 

екзамен 

ОК 6  Кримінальна юстиція 4 екзамен 

ОК 7 Ділова іноземна мова 3 екзамен 

ОК 8 Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності 
3 

залік 

ОК 9 Ринкова трансформація економіки регіону 3 екзамен 

ОК 10 Виробнича практика 30 захист звіту 

ОК 11  Єдиний фаховий кваліфікаційний іспит 2 екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 68  

Вибіркові компоненти* 

ВК 1–4 

ВК 6 

Вибіркова дисципліна 4 залік 

ВК 5 Вибіркова дисципліна 3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 23  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 

*Здобувачу освіти надається право обирати дисципліни із запропонованого переліку, з яким 

можна ознайомитись на сайті кафедри Права (https://vsau.org/fakulteti/fakultet-menedzhmentu-ta-

prava/kafedra-prava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2.2. Структурно-логічна схема ОПП «Право» 

 

                      1 семестр                                   2 семестр                       3 семестр  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Захист права 

власності 

Міжнародне 

публічне право та 

захист прав людини 

Ділова іноземна 

мова 

 

Конституційна 

юрисдикція  

Кримінальна 

юстиція 
 

Методологія та 

організація наукових 

досліджень з основами 

інтелектуальної 

власності 

Ринкова 

трансформація 

економіки регіону 

 

 

ВК3 

Правове регулювання 

адміністративних 

відносин 

Єдиний фаховий 

кваліфікаційний іспит 
 

ВК3 

Трудові відносини 

та трудові спори 

Виробнича практика 

 

ВК 1 

 

 

ВК6 

 

 

ВК4 

 

ВК2 

 

ВК5 
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3. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 

Право здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

  

  

Ін
т

ег
р

а
л

ь
н

а
 

Загальні компетентності Фахові (спеціальні) компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0

 

С
К

 1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

 

С
К

1
2

 

С
К

1
3

 

С
К

1
4

 

С
К

1
5

 

1 Трудові відносини та трудові спори + +  +             + + +   +     

2 Конституційна юрисдикція + +  + +       + +   + + +         

3 Захист права власності + +  +    +        +   + +       

4 
Правове регулювання адміністративних 

відносин 
+       + +  +        + + +      

5 
Міжнародне публічне право та захист прав 

людини 
+ +  +   +   +   + + +  +          

6 Кримінальна юстиція + +     +     +  +  +  +         

7 Ділова іноземна мова + +    +                 +    

8 

Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 

власності 

+ + + +       +      +   +       

9 Ринкова трансформація економіки регіону +      + +   +         + +   +   

10 Виробнича практика +    +  + + +  +      + +  + + + + + + +
 

11 Єдиний фаховий кваліфікаційний іспит + + + +       +      +   +      

+
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5. Матриця відповідності програмних результатів навчання відповідним компонентам освітньої програми 

 
  РН1 РН2 РН3 РН4 РН5 РН6 РН7 РН8 РН9 РН10 РН11 РН12 РН13 РН14 РН15 РН16 РН17 

1 Трудові відносини та трудові спори      + +      +     

2 Конституційна юрисдикція  +      +        +  

3 Захист права власності      + +        +   

4 
Правове регулювання адміністративних 

відносин 
+  +            + + + 

5 
Міжнародне публічне право та захист прав 

людини 
           + +    

 

6 Кримінальна юстиція +   + +    + +  +      

7 Ділова іноземна мова   + + +     +  +      

8 

Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 

власності 

+  + +    +   +      

 

9 Ринкова трансформація економіки регіону +  +               

10 Виробнича практика   + +  + + + +  +   + + + + 

11 Єдиний фаховий кваліфікаційний іспит +     +         +  + 

 

 

Гарант освітньої програми ________________________ Спартак ПОЗНЯКОВ 
 

 

  


