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ІІ. Загальна характеристика 

 Визначено форми здобуття освіти: Очна (денна, 
вечірня), заочна, дистанційна 

 

Кваліфікація в дипломі: 
Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

 Спеціальність – 081 «Право» 

 Освітня програма – (зазначити назву освітньої 

програми) 

Кваліфікація в дипломі: 
Ступінь вищої освіти – Бакалавр  

Спеціальність – 081 Право 

 Спеціалізація − зазначити назву за наявності 

 

 Додано: 

Додаткові вимоги до правил прийому 

Опис предметної області: 

 
Опис предметної області: 

Змінено формулювання 
 

Академічні права випускників 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 
післядипломної освіти. 

Академічні права випускників 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 
освіти дорослих. 

 ДОДАНО РОЗДІЛ 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за освітніми програмами 

спеціальності 081 Право, та їх результатів 

навчання  

 

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня  

вищої освіти бакалавра права 

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 цим 
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. 

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 цим 
Стандартом; 

 - не менше 15 кредитів ЄКТС повинно 

спрямовуватися на практику у сфері права, 
зокрема, на базі юридичних служб органів 

місцевого самоврядування, органів законодавчої 

та виконавчої влади, підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, 
нотаріату, юридичних клінік закладів вищої 

освіти, у тому числі, обов’язковим є 

проходження практики в обсязі не менше 5 
кредитів ЄКТС або в судах, або в системі 

прокуратури, або адвокатури.  

Заклад вищої освіти має право визнати та 
перезарахувати кредити ЄКТС, здобуті за 

попередньою освітньою програмою підготовки 

молодшого бакалавра або фахового молодшого 

бакалавра зі спеціальності 081 Право. 
Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може 



бути перезарахований, становить 60 кредитів 

ЄКТС. 

Перелік обов’язкових компетентностей випускника 

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. 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі у галузі правничої діяльності. 
 

Загальні компетентності: 

ЗК6. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

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. 

Загальні компетентності: 

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології. 

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу 
життя. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності: 
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  відносин та їх правового 
регулювання. 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності: 
СК2. Здатність аналізувати ретроспективи 

розвитку правових явищ та процесів у контексті 

їх впливу на сучасну правову систему. 
 СК3. Цінування та повага до гідності людини 

як найвищої соціальної цінності, розуміння її 

правової природи.  
СК4. Здатність застосовувати Конвенцію про 

захист прав людини та основоположних свобод, 

а також прецедентну практику Європейського 

суду з прав людини.  
СК5. Здатність застосовувати норми та 

інститути міжнародного публічного права, а 

також міжнародного приватного права.  
СК6. Здатність здійснювати порівняльний аналіз 

окремих правових інститутів права 

Європейського Союзу та Ради Європи і правової 
системи України. 

СК7. Здатність застосовувати норми та 

інститути права, щонайменше з таких галузей, 

як: конституційне право, адміністративне право 
і адміністративне процесуальне право, цивільне 

і цивільне процесуальне право, трудове право,  

кримінальне і кримінальне процесуальне право. 
СК8. Здатність застосовувати правові принципи 

та доктрини.  

СК9. Здатність використовувати бази даних 

органів юстиції та інформаційні технології 
необхідні під час здійснення юридичної 

діяльності.  

СК10. Здатність використовувати різноманітні 
інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 



СК13. Здатність до критичного та системного 

аналізу правових явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльності. 

 

 

СК13. Здатність до критичного та системного 

аналізу правових явищ. 
 

VІ. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (впроваджено скорочення РН1-20) 

2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і 
демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

4. Формулювати власні обґрунтовані судження 
на основі аналізу відомої проблеми. 

6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

8. Використовувати різноманітні інформаційні 
джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

11. Володіти базовими навичками риторики 
13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

14. Належно використовувати статистичну 
інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності. 
16. Демонструвати вміння користуватися 

комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 
17. Працювати в групі, формуючи власний 

внесок у виконання завдань групи. 

18. Виявляти знання і розуміння основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування національної 

правової системи 

19. Демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей 

права. 
20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів 

РН 2. Знати та розуміти міжнародні стандарти 

прав людини, положення Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод, а 

також практику Європейського суду з прав 

людини. 
РН 4. Знати та розуміти основи права 

Європейського Союзу. 

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги певних 

правових аргументів, аналізуючи відому 
проблему. 

РН 8. Застосовувати інститути міжнародного 

публічного права, а також міжнародного 
приватного права. 

РН 11. Мати базові навички риторики. 

РН 13. Знати та розуміти особливості реалізації 

та застосування норм матеріального і 
процесуального права. 

РН 14. Використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та 
вторинних джерел для правничої діяльності. 

РН 16. Використовувати комп’ютерні 

програмами, необхідні у правничій діяльності. 
РН 17. Працювати в команді, забезпечуючи 

виконання завдань команди. 

 РН 18. Застосовувати в професійній діяльності 

основні сучасні правові доктрини, цінності та 
принципи функціонування національної 

правової системи. 

РН 20. Виокремлювати і аналізувати юридично 
значущі факти і робити обґрунтовані правові 

висновки. 

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти – без змін 

VІІ ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ 
ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ - відсутнє 

ДОДАНО РОЗДІЛИ 
VІIІ. Вимоги до створення програм підготовки 

за галуззю знань, двома галузями знань, 

міждисциплінарних освітньо-наукових програм 

  
 

IХ. Вимоги професійних стандартів у разі їх 

наявності  
 

Х. Додаткові вимоги до організації освітнього 

процесу для освітніх програм з підготовки 

фахівців для професій, для яких запроваджене 
додаткове регулювання (за необхідності)  

 

XI. Додаткові вимоги до структури освітніх 
програм, що передбачають присвоєння 

професійних кваліфікацій з професій, для яких 



запроваджене додаткове регулювання (за 

необхідності)  
 

Пояснювальна записка 

 Додано: 

- перелік обов’язкових вимог до освітніх 
програм підготовки бакалаврів за спеціальністю 

081 Право  

- вимоги до компетентностей та результатів 
навчання узгоджені між собою та відповідають 

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.  

- матриця відповідності визначених Стандартом 
компетентностей дескрипторам НРК та матриця 

відповідності визначених Стандартом 

результатів навчання та компетентностей 

представлені в Таблицях 1 і 2. 

 

 


