ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ): 081 «ПРАВО»
Код і назва спеціальності (напряму): 081 «Право»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 08 «Право»
Кваліфікація: бакалавр з права
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій України.
Вимоги до попереднього рівня освіти: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або на основі ступеня молодшого
бакалавра за відповідною спеціальністю.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеня сформованості компетентностей. Форма атестації – письмові атестаційні
екзамени за фахом (тести і ситуаційні завдання або комплексні тестові кваліфікаційні завдання).
Програмні результати навчання: здатність продемонструвати базові, фундаментальні
та спеціальні правові знання та розуміння; здатність використовувати теорії, принципи, методи
та поняття історико-теоретичних, галузевих та спеціальних юридичних наук в навчанні та
професійній діяльності; кваліфіковано використовувати юридичні інструментарії при вирішенні
правових проблем на підставі вивчення та аналізу стану забезпечення верховенства принципу
захисту прав, свобод і законних інтересів людини; збирати правові джерела, проводити їх
доктринальне тлумачення, зовнішнє та внутрішнє рецензування; використовувати у професійній
діяльності нормативно-правові акти України та рекомендації належних правозастосовчих
(законодавчих, судових, правоохоронних тощо) практик у галузі юридичної освіти та науки;
оприлюднювати серед фахівців і нефахівців юридичну інформацію, ідеї, проблеми, рішення та
власний досвід в галузі професійної діяльності; формувати комунікаційну стратегію;
використовувати державну та іноземну мову на професійному рівні; нести професійну
відповідальність за прийняті правові рішення, у тому числі у непередбачуваних умовах;
застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань; навчатись з високим
рівнем автономності та академічної доброчесності.
Аналітично-правотворча професійна діяльність: здійснювати аналіз змісту
нормативно-правових актів та проводити правову експертизу; формулювати та обґрунтовувати
юридичні висновки, пропозиції, рекомендації; застосовувати загальні вимоги правової норми до
конкретної життєвої ситуації шляхом прийняття відповідного рішення; прогнозувати
подальший розвиток подій, моделювати можливі правопорушуючі ситуації, визначати засоби
для їх попередження; проводити консультування з правових питань; здійснювати тлумачення
правових норм; здійснювати правову допомогу у захисті прав і законних інтересів громадян;
складати документи, в яких відображається або посвідчується інформація, що має правове
значення; виступати в юридичних установах, використовуючи засоби медіації та вміти
примірювати сторони з протилежними інтересами.
Організаційно-управлінська професійна діяльність: ведення юридичної справи, як
здійснення певного комплексу процесуальних юридично значущих дій, пов'язаних з вирішенням
конкретної життєвої ситуації; планувати та реалізовувати професійну діяльність на підставі
нормативно-правових актів України та етичних стандартів правничої професії; здійснювати
розповсюдження та пропаганду правових знань; удосконалювати методи та форми здійснення
юридичної діяльності.
Здатність до працевлаштування: професійне призначення бакалаврів з права
визначається їхніми базовими правовими знаннями, уміннями й навичками для здійснення
юридичної діяльності з метою реального забезпечення верховенства права та справедливого
правосуддя у нашій державі.

Посади, які може займати бакалавр з права, визначаються законодавством України,
зокрема, Законами України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого
самоврядування», Класифікатором професій та іншими національними нормативно-правовими
актами.
Бакалавр з права здатен займати посади державної служби категорії «В», посади
патронатної служби в державних органах та їх апараті, практично виконувати завданя і
функці держави; працювати фахівцем у державних та комунальних підприємствах, установах
чи організаціях; юрисконсультом юридичної служби на підприємствах недержавної форми
власності.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 081 «Право» може
продовжувати навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 081
«Право».
Випускна кафедра: кафедра правознавства
Інститут/факультет: юридичний факультет
Керівник освітньої програми: доцент, кандидат юридичних наук Котова Л.В.,
kotova.luba.2015@gmail.com, р.т. 095-052-49-68.

