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ВСТУП
1
 

 

Призначення освітньої програми 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації магістрів спеціальності 081 Право; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ«ДП»; 

– науково-педагогічні працівники НТУ«ДП», які здійснюють підготовку 

магістрів спеціальності 081 Право; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 081 Право; 

– приймальна комісія НТУ«ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня магістр спеціальності 081 Право.  

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

1.1 Загальна інформація 

Повна закладу вищої 

освіти та інституту 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

навчально-науковий Інститут гуманітарних і соціальних наук  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр права 

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Право 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиночний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася  

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

                                              
1
 Стандарт вищої освіти для підготовки магістрів за спеціальністю 081 Право відсутній.  
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Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Формування у випускників здатності розв'язувати складні задачі та проблеми в 

юриспруденції на основі інноваційних підходів 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  08  Право / 081 Право  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма вищої освіти, прикладна 

Основний фокус 

освітньої програми  

Юридична освіта за спеціальністю 081 Право 

Правознавство. 

Особливості програми Виробнича та передатестаційна практики обов’язкові.  

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права 

та його джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і 

принципах, в основі яких покладені права та основоположні 

свободи людини.  

Цілі навчання: формування здатності розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і 

змісту його правових інститутів, а також меж правового 

регулювання різних суспільних відносин.  

Теоретичний зміст предметної області складають знання 

про: поведінку індивідів і соціальних груп; творення права, його 

тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а 

також природа і зміст правових інститутів.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові і 

спеціальні методи пізнання правових явищ; методики правової 

оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, 

ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі 

принципів права; інформаційно-комунікаційні технології. 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором видів 

економічної діяльності ДК 009:2010: 

Код Назва                  NACE (Rev. 1.1)                    ISIC (Rev. 4) 

M Професійна, наукова та технічна діяльність  М 

69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 69 

69.1 Діяльність у сфері права                                    691 

69.10 Діяльність у сфері права 74.11                                 6910 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 

України – 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 
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«незадовільно»), що використовується для конвертації кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, 

уміння, комунікація, автономність і відповідальність) 

результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 

за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 

Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється 

за результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 

процедурою, визначеною системою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для другого рівня вищої 

освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для другого рівня вищої 

освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-

методичного та інформаційного забезпечення провадження 

освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 

подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, про 

подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, що 

передбачають навчання студентів тощо 
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2 КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

 Інтегральна компетентність магістра права 

 Здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у сфері 

юриспруденції, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, і 

передбачають застосування теоретичних положень та методів правових наук, 

юридичних доказів і правових норм, інших засобів, які забезпечують досягнення 

необхідного результату юридичної діяльності. 

 

2.1  Загальні нормативні компетентності спеціальності  

ЗК1 Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності 

ЗК2 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК3 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК4 Здатність застосування знань у практичних ситуаціях 

ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення  

ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК7 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності)  

ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК9 Здатність розробляти та управляти проектами 

ЗК10 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

2.2  Спеціальні нормативні компетентності магістра спеціальності  

СК1 Здатність до вивчення обставин справи та здійснення відповідної правової 

кваліфікації 

СК2 Здатність до правоінтерпретаційної діяльності, професійного та відповідального 

тлумачення норм права 

СК3 Здатність до прийняття юридичного рішення та забезпечення його реалізації 

СК4 Здатність до правотворчої діяльності: продукування правових актів (локальної 

правотворчості), підготовки інноваційних проектів нормативно-правових актів, 

юридичного забезпечення дотримання процедури набрання правовим актом 

законної сили 

СК5 Здатність до правозастосовної діяльності - реалізації норм матеріального і 

процесуального права 

СК6 Здатність здійснення контролю за юридичними рішеннями та їх реалізацією 

СК7 Здатність посвідчення та реєстрації певних правових станів, суб’єктивних 

юридичних прав і юридичних фактів 

СК8 Здатність до установчої діяльності, утворення та легітимізації суб'єктів права 

СК9 Здатність до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб, об'єднань громадян і організацій, інститутів громадянського суспільства 

СК10 Здатність здійснення контролю за законністю діяльності фізичних та юридичних 

осіб, об'єднань громадян і організацій 

СК11 Здатність організації та здійснення контролю за законністю формування й 

діяльності інститутів громадянського суспільства, органів державної влади і 

місцевого самоврядування 

СК12 Здатність до запобігання та протидії правопорушенням у певних сферах відносин  

СК13 Здатність юридичного забезпечення реалізації повноважень органів державної 

влади й місцевого самоврядування на підставах, у порядку і в спосіб, визначені у 

законодавстві 



9 

 

1 2 

СК14 Здатність організовувати управлінський процес із використанням інноваційних 

технологій менеджменту у сфері юриспруденції 

СК15 Здатність самостійно провадити дослідницьку та інноваційну діяльність, 

здійснювати наукові дослідження з окремих проблем права 

2.3 Вибіркові компетентності магістра  

Структура праці у сфері юриспруденції передбачає різні умови, які визначають 

певні відмінності предмета й засобів праці та конкретизують компетенції 

профільної підготовки за вибором студента й передбачають здатність визначати 

можливості юридичної освіти та розробляти на цій основі індивідуальні траєкторії 

розвитку юриста 

 Блок 1 – «Актуальні питання правового регулювання окремих сфер 

суспільних відносин в Україні» 

ВК1.1 Здатність критично осмислювати проблеми у навчанні та/або професійній 

діяльності, а також шляхи їх вирішення, серед іншого й на межі предметних 

галузей 

ВК1.2 Здатність оцінювати та реалізовувати результати наукових досліджень у сфері 

права в професійній діяльності з використанням сучасних методів науки, 

інформаційних та інноваційних технологій  

ВК1.3 Здатність до вивчення обставин справи та здійснення відповідної правової 

кваліфікації 

ВК1.4 Здатність до правоінтерпретаційної діяльності, професійного та відповідального 

тлумачення норм права у певних сферах відносин 

ВК1.5 Здатність до прийняття юридичного рішення та забезпечення його реалізації у 

певних сферах відносин 

ВК1.6 Здатність до правотворчої діяльності - продукування правових актів, підготовки 

інноваційних проектів нормативно-правових актів, юридичного забезпечення 

дотримання процедури набрання правовим актом законної сили 

ВК1.7 Здатність до правозастосовної діяльності - застосування норм матеріального і 

процесуального права у певних сферах відносин 

ВК1.8 Здатність до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб, об'єднань громадян і організацій, інститутів громадянського суспільства у 

певних сферах відносин 

ВК1.9 Здатність юридичного забезпечення реалізації владних повноважень органів 

державної влади й місцевого самоврядування на підставах, у порядку і в спосіб, 

визначені у законодавстві  

ВК1.10 Здатність здійснення контролю за законністю діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян і 

організацій у певних сферах відносин 

 Блок 2 – «Актуальні питання юридичного забезпечення екологічних, 

аграрних і гірничих відносин в Україні» 

ВК2.1 Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми, що потребує оновлення й 

інтеграції знань, у тому ж разі за умов неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих даних 

ВК2.2 Здатність приймати рішення в складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування 

ВК2.3 Здатність до правоінтерпретаційної діяльності, професійного та відповідального 

тлумачення норм права у сфері екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВК2.4 Здатність до правозастосовної діяльності - реалізації норм матеріального та 

процесуального права у сфері екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВК2.5 Здатність здійснення контролю за юридичними рішеннями та їх реалізацією у 
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сфері екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВК2.6 Здатність до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб, об'єднань громадян та організацій, інститутів громадянського суспільства у 

сфері екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВК2.7 Здатність юридичного забезпечення реалізації владних повноважень органів 

державної влади й місцевого самоврядування на підставах, у порядку і в спосіб, 

визначені у законодавстві у сфері екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВК2.8 Здатність до запобігання та протидії правопорушенням у сфері екологічних, 

аграрних і гірничих відносин  
ВК2.9 Здатність здійснення контролю за законністю діяльності фізичних і юридичних 

осіб, об'єднань громадян та організацій у сфері екологічних, аграрних і гірничих 

відносин 

ВК2.10 Здатність організації та здійснення контролю за законністю формування й 

діяльності інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері екологічних, аграрних і гірничих відносин 

 

3 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Шифр Результати навчання 
 

1 2 

 Нормативний зміст підготовки за спеціальністю 

Подано кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра за 

спеціальністю 081 Право, що визначають нормативний зміст підготовки і 

корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей. А саме - 

здатності реалізовувати комплекс знань, умінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, інших компетентностей, здобутих у процесі навчання за освітньо-

професійними програми першого та другого рівнів вищої освіти 

3.1 Загальні результати навчання 

ЗР1 Набувати концептуальні знання та розуміти предметну область і професійну 

діяльність 

ЗР2 Вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗР3 Проводити дослідження на відповідному рівні 

ЗР4 Застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗР5 Приймати обґрунтовані рішення  

ЗР6 Набувати й реалізовувати навички міжособистісної взаємодії 

ЗР7 Спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності)  

ЗР8 Працювати в міжнародному контексті 

ЗР9 Розробляти та управляти проектами 

ЗР10 Діяти соціально відповідально та свідомо 

3.2 Спеціальні результати навчання 

СР1 Вивчати обставини справи та здійснювати відповідну правову кваліфікацію 

СР2 Здійснювати правоінтерпретаційну роботу, професійне та відповідальне 

тлумачення норм права 

СР3 Приймати юридично значущі рішення та забезпечувати їх реалізацію 

СР4 Здійснювати правотворчу роботу: продукування правових актів (локальної 
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правотворчості), підготовку інноваційних проектів нормативно-правових актів, 

юридичне забезпечення дотримання процедури набрання правовим актом законної 

сили 

СР5 Здійснювати правозастосовну роботу - реалізацію норм матеріального і 

процесуального права 

СР6 Здійснювати контроль за юридичними рішеннями та їх реалізацією 

СР7 Здійснювати посвідчення та реєстрацію певних правових станів, суб’єктивних 

юридичних прав і юридичних фактів 

СР8 Здійснювати установчу діяльність, юридичне забезпечення утворення та 

легітимізації суб'єктів права 

СР9 Здійснювати захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

об'єднань громадян і організацій, інститутів громадянського суспільства 

СР10 Здійснювати контроль за законністю діяльності фізичних та юридичних осіб, 

об'єднань громадян і організацій 

СР11 Здійснювати організацію та контроль законності формування й діяльності 

інститутів громадянського суспільства, органів державної влади і місцевого 

самоврядування 

СР12 Запобігати та протидіяти правопорушенням у певних сферах відносин  

СР13 Здійснювати юридичне забезпечення реалізації повноважень органів державної 

влади й місцевого самоврядування на підставах, у порядку і в спосіб, визначені у 

законодавстві 

СР14 Організовувати управлінський процес із використанням інноваційних технологій 

менеджменту у сфері юриспруденції 

СР15 Самостійно провадити дослідницьку та інноваційну діяльність, здійснювати 

наукові дослідження з окремих проблем права 

3.3 Вибірковий зміст підготовки 

 Блок 1 – «Актуальні питання правового регулювання окремих сфер 

суспільних відносин в Україні» 
ВР1.1 Критично осмислювати проблеми у навчанні та/або професійній діяльності, а 

також шляхи їх вирішення, серед іншого й на межі предметних галузей 

ВР1.2 Оцінювати та реалізовувати результати наукових досліджень у сфері права в 

професійній діяльності з використанням сучасних методів науки, інформаційних та 

інноваційних технологій  

ВР1.3 Вивчати обставини справи та здійснювати відповідну правову кваліфікацію 

ВР1.4 Здійснювати правоінтерпретаційну роботу, професійне та відповідальне 

тлумачення норм права у певних сферах відносин 

ВР1.5 Приймати юридично значущі рішення та забезпечувати їх реалізацію у певних 

сферах відносин 

ВР1.6 Здійснювати правотворчу роботу - продукування правових актів, підготовку 

інноваційних проектів нормативно-правових актів, юридичне забезпечення 

дотримання процедури набрання правовим актом законної сили 

ВР1.7 Здійснювати правозастосовну роботу - реалізацію норм матеріального і 

процесуального права у певних сферах відносин 

ВР1.8 Здійснювати захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

об'єднань громадян і організацій, інститутів громадянського суспільства у певних 

сферах відносин 

ВР1.9 Здійснювати юридичне забезпечення реалізації владних повноважень органів 

державної влади й місцевого самоврядування на підставах, у порядку і в спосіб, 

визначені у законодавстві  

ВР1.10 Здійснювати контроль за законністю діяльності органів державної влади та 
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місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян і 

організацій у певних сферах відносин 

 Блок 2 – «Актуальні питання юридичного забезпечення екологічних, аграрних 

і гірничих відносин в Україні» 

ВР2.1 Розв’язувати складні задачі та проблеми, що потребує оновлення й інтеграцію 

знань, у тому ж разі за умов неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

даних 

ВР2.2 Приймати професійні рішення в складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування 

ВР2.3 Здійснювати правоінтерпретаційну роботу, професійне та відповідальне 

тлумачення норм права у сфері екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВР2.4 Здійснювати правозастосовну роботу - реалізацію норм матеріального і 

процесуального права у сфері екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВР2.5 Здійснювати контроль за юридичними рішеннями та їх реалізацією у сфері 

екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВР2.6 Здійснювати захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

об'єднань громадян та організацій, інститутів громадянського суспільства у сфері 

екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВР2.7 Здійснювати юридичне забезпечення реалізації владних повноважень органів 

державної влади й місцевого самоврядування на підставах, у порядку і в спосіб, 

визначені у законодавстві у сфері екологічних, аграрних, а також гірничих 

відносин 

ВР2.8 Здійснювати заходи з запобігання та протидії правопорушенням у сфері 

екологічних, аграрних і гірничих відносин  
ВР2.9 Здійснювати контроль за законністю діяльності фізичних та юридичних осіб, 

об'єднань громадян й організацій у сфері екологічних, аграрних і гірничих відносин 

ВР2.10 Здійснювати організацію та контроль за законністю формування й діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері екологічних, 

аграрних і гірничих відносин 

 

4 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 

 

1 2 3 

 Загальні результати навчання за 

спеціальністю 

 

ЗР1 

 

Набувати концептуальні знання та 

розуміти предметну область і професійну 

діяльність 

З2 Філософія права 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б2 Курсова робота з актуальних проблем 

цивільних і господарських 

правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  
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Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

П3 Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР2 Вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями 

З1 Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська/ німецька/ 

французька) 

З2 Філософія права 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б2 Курсова робота з актуальних проблем 

цивільних і господарських 

правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

П3 Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР3 Проводити дослідження на відповідному 

рівні 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б2 Курсова робота з актуальних проблем 

цивільних і господарських 

правовідносин 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

П3 Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР4 Застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

ЗР5 Приймати обґрунтовані рішення Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

ЗР6 Набувати й реалізовувати знання щодо 

міжособистісної взаємодії 

З1 Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська/ німецька/ 

французька) 

З2 Філософія права 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 
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ЗР7 Спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності)  

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

ЗР8 Працювати в міжнародному контексті З1 Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська/ німецька/ 

французька) 

З2 Філософія права  

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

ЗР9 Розробляти та управляти проектами Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б2 Курсова робота з актуальних проблем 

цивільних і господарських 

правовідносин 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

П3 Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР10 Діяти соціально відповідально та свідомо Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

 Спеціальні результати навчання за 

спеціальністю 

 

СР1 Вивчати обставини справи та 

здійснювати відповідну правову 

кваліфікацію 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР2 Здійснювати правоінтерпретаційну 

роботу, професійне та відповідальне 

тлумачення норм права 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б2 Курсова робота з актуальних проблем 

цивільних і господарських 

правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 
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СР3 Приймати юридично значущі рішення та 

забезпечувати їх реалізацію 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР4 Здійснювати правотворчу роботу: 

продукування правових актів (локальної 

правотворчості), підготовку інноваційних 

проектів нормативно-правових актів, 

юридичне забезпечення дотримання 

процедури набрання правовим актом 

законної сили 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР5 Здійснювати правозастосовну роботу - 

реалізацію норм матеріального і 

процесуального права 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР6 Здійснювати контроль за юридичними 

рішеннями та їх реалізацією 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР7 Здійснювати посвідчення та реєстрацію 

певних правових станів, суб’єктивних 

юридичних прав і юридичних фактів 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР8 Здійснювати установчу діяльність, 

юридичне забезпечення утворення та 

легітимізації суб'єктів права 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 
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Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР9 Здійснювати захист прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, об'єднань громадян і 

організацій, інститутів громадянського 

суспільства 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР10 Здійснювати контроль за законністю 

діяльності фізичних та юридичних осіб, 

об'єднань громадян і організацій 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР11 Здійснювати організацію та контроль 

законності формування й діяльності 

інститутів громадянського суспільства, 

органів державної влади і місцевого 

самоврядування 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР12 Запобігати та протидіяти 

правопорушенням у певних сферах 

відносин  

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 



17 

 

1 2 3 

СР13 Здійснювати юридичне забезпечення 

реалізації повноважень органів державної 

влади й місцевого самоврядування на 

підставах, у порядку і в спосіб, визначені 

у законодавстві 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР14 Організовувати управлінський процес із 

використанням інноваційних технологій 

менеджменту у сфері юриспруденції 

Б3 Право екологічної безпеки 

Б4 Право інтелектуальної власності 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

Ф2 Правові засоби протидії корупції 

Ф3 Енергетичне право 

П1 Виробнича практика 

П2 Передатестаційна практика 

СР15 Самостійно провадити дослідницьку та 

інноваційну діяльність, здійснювати 

наукові дослідження з окремих проблем 

права 

Б1 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Б2 Курсова робота з актуальних проблем 

цивільних і господарських 

правовідносин 

Ф1 Актуальні проблеми кримінального 

права  

П3 Виконання кваліфікаційної роботи 

 Вибірковий зміст підготовки   

 Блок 1 – «Актуальні питання 

правового регулювання окремих сфер 

суспільних відносин в Україні» 

 

ВР1.1 Критично осмислювати проблеми у 

навчанні та/або професійній діяльності, а 

також шляхи їх вирішення, серед іншого 

й на межі предметних галузей 

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 

В1.3 Медичне право 

В1.4 Інвестиційне право 

В1.5 Корпоративне право 

В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

ВР1.2 Оцінювати та реалізовувати результати 

наукових досліджень у сфері права в 

професійній діяльності з використанням 

сучасних методів науки, інформаційних 

та інноваційних технологій  

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 

В1.4 Інвестиційне право 

В1.5 Корпоративне право 

В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

ВР1.3 Вивчати обставини справи та 

здійснювати відповідну правову 

кваліфікацію 

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 

В1.2 Правове регулювання будівництва 

В1.3 Медичне право 
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В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

ВР1.4 Здійснювати правоінтерпретаційну 

роботу, професійне та відповідальне 

тлумачення норм права у певних сферах 

відносин 

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 

В1.2 Правове регулювання будівництва 

В1.3 Медичне право 

В1.4 Інвестиційне право 

В1.5 Корпоративне право 

В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

ВР1.5 Приймати юридично значущі рішення та 

забезпечувати їх реалізацію у певних 

сферах відносин 

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 

В1.2 Правове регулювання будівництва 

В1.3 Медичне право 

В1.4 Інвестиційне право 

В1.5 Корпоративне право 

В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

ВР1.6 Здійснювати правотворчу роботу - 

продукування правових актів, підготовку 

інноваційних проектів нормативно-

правових актів, юридичне забезпечення 

дотримання процедури набрання 

правовим актом законної сили 

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 

В1.2 Правове регулювання будівництва 

В1.3 Медичне право 

В1.4 Інвестиційне право 

В1.5 Корпоративне право 

В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

ВР1.7 Здійснювати правозастосовну роботу - 

реалізацію норм матеріального і 

процесуального права у певних сферах 

відносин 

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 

В1.2 Правове регулювання будівництва 

В1.3 Медичне право 

В1.4 Інвестиційне право 

В1.5 Корпоративне право 

В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

ВР1.8 Здійснювати захист прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, об'єднань громадян і 

організацій, інститутів громадянського 

суспільства у певних сферах відносин 

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 

В1.2 Правове регулювання будівництва 

В1.3 Медичне право 

В1.4 Інвестиційне право 

В1.5 Корпоративне право 

В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

ВР1.9 Здійснювати юридичне забезпечення 

реалізації владних повноважень органів 

державної влади й місцевого 

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 
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самоврядування на підставах, у порядку і 

в спосіб, визначені у законодавстві  

В1.2 Правове регулювання будівництва 

В1.3 Медичне право 

В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

ВР1.10 Здійснювати контроль за законністю 

діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування, фізичних та 

юридичних осіб, об'єднань громадян і 

організацій у певних сферах відносин 

В1.1 Проблеми використання практики 

Європейського суду з прав людини у 

кримінальному провадженні України 

В1.2 Правове регулювання будівництва 

В1.3 Медичне право 

В1.6 Правове регулювання публічних 

послуг в Україні 

 Блок 2 – «Актуальні питання 

юридичного забезпечення екологічних, 

аграрних і гірничих відносин в 

Україні» 

 

ВР2.1 Розв’язувати складні задачі та проблеми, 

що потребує оновлення й інтеграцію 

знань, у тому ж разі за умов 

неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих даних 

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 

В2.5 Банківське право 

В2.6 Інформаційне право 

ВР2.2 Приймати професійні рішення в складних 

і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та 

прогнозування 

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 

ВР2.3 Здійснювати правоінтерпретаційну 

роботу, професійне та відповідальне 

тлумачення норм права у сфері 

екологічних, аграрних і гірничих 

відносин 

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.3 Ландшафтне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 

В2.5 Банківське право 

В2.6 Інформаційне право 

ВР2.4 Здійснювати правозастосовну роботу - 

реалізацію норм матеріального і 

процесуального права у сфері 

екологічних, аграрних і гірничих 

відносин 

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.3 Ландшафтне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 

В2.5 Банківське право 

ВР2.5 Здійснювати контроль за юридичними 

рішеннями та їх реалізацією у сфері 

екологічних, аграрних і гірничих 

відносин 

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.3 Ландшафтне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 

ВР2.6 Здійснювати захист прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, об'єднань громадян та 

організацій, інститутів громадянського 

суспільства у сфері екологічних, 

аграрних і гірничих відносин 

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.3 Ландшафтне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 
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ВР2.7 Здійснювати юридичне забезпечення 

реалізації владних повноважень органів 

державної влади й місцевого 

самоврядування на підставах, у порядку і 

в спосіб, визначені у законодавстві у 

сфері екологічних, аграрних, а також 

гірничих відносин 

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.3 Ландшафтне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 

ВР2.8 Здійснювати заходи з запобігання та 

протидії правопорушенням у сфері 

екологічних, аграрних і гірничих 

відносин  

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 

ВР2.9 Здійснювати контроль за законністю 

діяльності фізичних та юридичних осіб, 

об'єднань громадян й організацій у сфері 

екологічних, аграрних і гірничих 

відносин 

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 

ВР2.10 Здійснювати організацію та контроль за 

законністю формування й діяльності 

органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері екологічних, 

аграрних і гірничих відносин 

В2.1 Адміністративна відповідальність за 

екологічні правопорушення 
В2.2 Аграрне право 

В2.3 Ландшафтне право 

В2.4 Гірниче та геологічне право 

 

5 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 

№ Освітні компоненти 
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м
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1 2 3 4 5 6 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 67    

1.1 Цикл загальної підготовки     

З1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/ німецька/ французька) 

6 іс ІМ 1;2;3;4 

З2 Філософія права 3 дз ФП 3,4 

1.2 Цикл спеціальної підготовки      

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань      

Б1 Актуальні проблеми цивільних і господарських 

правовідносин 

5,5 іс ЦГЕП 1;2;3;4 

Б2 Курсова робота з актуальних проблем цивільних і 

господарських правовідносин 

0,5 дз ЦГЕП 4 

Б3 Право екологічної безпеки 6 іс ЦГЕП 1;2;3;4 

Б4 Право інтелектуальної власності 3 іс ЦГЕП 1;2 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю      

Ф1 Актуальні проблеми кримінального права  6 іс ПП 3;4 

Ф2 Правові засоби протидії корупції 4 дз ПП 3;4 

Ф3 Енергетичне право 3 дз ЦГЕП  3,4 
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1.2.3 Практична підготовка за спеціальністю та 

виконання кваліфікаційної роботи 

    

П1 Виробнича практика 8 дз ЦГЕП, ПП  5 

П2 Передатестаційна практика 4 дз ЦГЕП, ПП 5 

П3 Виконання кваліфікаційної роботи 18 дз ЦГЕП, ПП 5 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 23    

2.1 Блок 1 – «Актуальні питання правового 

регулювання окремих сфер суспільних 

відносин в Україні» 

23    

В1.1 Проблеми використання практики Європейського 

суду з прав людини у кримінальному провадженні 

України  
4 дз ПП  3;4 

В1.2 Правове регулювання будівництва 3 дз ЦГЕП  1;2 

В1.3 Медичне право 3 дз ЦГЕП 3;4 

В1.4 Інвестиційне право 4 дз ЦГЕП 1;2 

В1.5 Корпоративне право 4 іс  ЦГЕП 1;2 

В1.6 Правове регулювання публічних послуг в Україні 5 іс ЦГЕП 1;2 

2.2 

Блок 2 – «Актуальні питання юридичного 

забезпечення екологічних, аграрних і гірничих 

відносин в Україні» 

 23 

    

  

В2.1 Адміністративна відповідальність за екологічні 

правопорушення 

4 дз ПП 3;4 

В2.2 Аграрне право 3 дз ЦГЕП 1;2 

В2.3 Ландшафтне право 3 дз ЦГЕП 3;4 

В2.4 Гірниче та геологічне право  5 іс ЦГЕП 1;2 

В2.5 Банківське право 4 іс ЦГЕП 1;2 

В2.6 Інформаційне право 4 дз ПП 1;2 

 Разом за нормативною частиною  та 

вибірковим блоком 

90    

 

Примітка 

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ІМ – іноземної мови; ФП 

– філософії і педагогіки; ЦГЕП – цивільного, господарського та екологічного права; ПП – 

публічного права. 

 

6 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
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Шифри освітніх компонентів 

Кредити 

Кількість освітніх 

компонентів, що 

викладаються протягом 

за 

чверть 

за 

навчальний 

рік 

чверті семестру 
навчального 

року 

1 
1 

1 
З1, Б1, Б3, Б4, В1.2 (В2.2), В1.4 

(В2.4), В1.5 (В2.5), В1.6 (В2.6) 

15 60 8 8 16 

2 
З1, Б1, Б3, Б4, В1.2 (В2.2), В1.4 

(В2.4), В1.5 (В2.5), В1.6 (В2.6) 

15 8 

2 3 З1, З2, Б1, Б3,Ф1,Ф2,Ф3, В1.1 15 9 9 
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(В2.1), В1.3 (В2.3) 

4 
З1, З2, Б1, Б2, Б3,Ф1,Ф2, Ф3, 

В1.1(В2.1), В1.3 (В2.3) 

15 10 

2 3 
5 П1, П2 12 30 2 3 3 

6 П3 18 1 

 

7 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

2 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.  

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 

«Про затвердження національної рамки кваліфікацій». [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.  

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти» (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 10 травня 2018 р. № 347).. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

6 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dk003.com/.  

7  Довідник користувача ЄКТС. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http: //mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 

04.11.2017). 

8 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 № 600 у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 № 1648. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf. 

9 Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9–377 

щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-05062018-19-377. 

10 Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право». Затверджено 

і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. 

№ 1379. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf. 

11 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування 

освітнього процесу, затверджений вченою радою університету 15.11.2016, 

протокол № 15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_departme

nt/docs/ (дата звернення: 04.11.2018).  

12 Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / М-

во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с. 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 1-го вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувачі кафедр цивільного, господарського та 

екологічного права і публічного права. 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_
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