


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

081 Право 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

 
Право 

Загальний обсяг 

у кредитах 

ЄКТС та строк 

навчання 

На базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів 

ЄКТС, з яких: 

- не менше 150 кредитів ЄКТС має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю 081 «Право», визначених  

Стандартом; 

- не менше 10 кредитів ЄКТС повинно спрямовуватися 

на практику в юридичних особах публічного та приватного 

права, які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, 

на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, 

органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності, а також 

у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті, юридичних 

клініках закладів вищої освіти. 

Професійні 

стандарти 

- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 

р. № 1379. 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає застосування правових 

доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 



ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку права, його 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і 

мультикультурності. 

ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та 

філософії права, знання і розуміння структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві. 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових 

та державних інститутів. 

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, 

положень Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського 

суду з прав людини. 

СК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів 

міжнародного публічного права, а також міжнародного 

приватного права. 

СК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права. 

СК9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу 

публічних грошових коштів. 

СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових 8 

відносин та їх правового регулювання. 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти. 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 



СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК14. Здатність до консультування з правових питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, 

відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання 

норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

*Класифікатор професій ДК 003:2010: 

242 – професіонали в галузі правознавства, прокурорського 

нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності; 

2421 - професіонали в галузі правознавства, прокурорського 

нагляду; 

2423 - професіонали в галузі правоохоронної діяльності; 

2424 – професіонали кримінально-виконавчої служби; 

2429 – інші професіонали в галузі правознавства. 

Вимоги до рівня 

осіб, які можуть 

розпочати 

навчання 

- на базі повної загальної середньої освіти; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»); 

- на базі освітньо-професійного ступеня - фаховий молодший 

бакалавр. 

Форми атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

атестаційного екзамену. 

Вимоги до 

атестаційного 

екзамену 

(екзаменів) 

Атестаційний екзамен має передбачати оцінювання 

досягнення результатів навчання, визначених Стандартом та 

освітньо-професійною програмою. 

 


