
 
 



Освітня діяльність вищого навчального закладу «Луцький інститут розвитку 

людини Університету «Україна» ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної Доктрини розвитку освіти, Державної Національної програми 

«Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, керується 

положеннями Статуту вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», прийнятого зборами засновників 

22.05.2014 р. (протокол № 1) і зареєстрованого в Міністерстві освіти і науки 

України 05.10.2014 р. за № 10711050146000579, Правилами внутрішнього 

розпорядку Університету та іншими нормативно-правовими актами. 

 

Код та найменування спеціальності –  081 «Право». 

 

Рівень вищої освіти –  сьомий рівень НРК України / перший бакалаврський 

рівень вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-професійна програма: Право. 

Кваліфікація: бакалавр права. 

Освітньо-професійна програма «Право» для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 08 «Право» спеціальністю 

081 «Право» затверджена Вченою радою Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» від 25 квітня 2019 р., протокол № 02. 

Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних наукових 

результатах із урахуванням сучасних особливостей юридичної практики. Програма 

максимально орієнтована на формування міжгалузевих знань і навиків. 

Підготовка юриста загальної практики здатного самостійно набувати додаткових 

юридичних та загально-юридичних компетентностей. 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – диплом бакалавра одиничний; 240 

кредитів ЄКТС; термін навчання 3 роки 10 місяців. 

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»; 

- не менше 10 кредитів ЄКТС повинно спрямовуватися на формування практичних 

умінь і навичок за спеціальністю 081 «Право» у процесі практичної підготовки. 

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження навчальної практики в 

установах та організаціях чи їх підрозділах, які здійснюють діяльність з 

правозастосування, зокрема, на базі юридичних служб органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій 



незалежно від форми власності, а також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті, 

юридичній клініці вищого навчального закладу. 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання 

(в разі наявності).  

Відповідає кваліфікаційним характеристикам професій, наведеним в 

Класифікаторі професій ДК 003:2010. 

Основною метою освітньої діяльності Університету за спеціальністю 081 «Право» 

за освітнім рівнем освіти бакалавр є професійна підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері права, що передбачає проведення 

досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, 

надати студентам освіту в галузі права з широким доступом до працевлаштування, 

підготувати студента до самостійної професійної юридичної діяльності. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої  

освіти 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні юридичні задачі та 

ситуаційні кейси у професійній діяльності, використовувати навики право творення та 

правозастосування в суміжних сферах знань. 

 

Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК-1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу.  

ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях. 

ЗК-3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність.  

ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи 

етичних стандартів та здатність діяти на їх основі.  

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре 

володіти правничою термінологією.  

ЗК-6. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у тому 

числі у професійній сфері.  

ЗК-7. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, 

оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних.  

ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в 

аргументованій професійній дискусії.  

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти 

власні помилки.  

ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді 

колег за фахом. 



ЗК-12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси 

і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами.  

ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.  

ЗК-14. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК-15. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК):  

ФК-1. Знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її 

ролі у суспільстві. 

ФК-2. Знання історії права та державних інститутів.  

ФК-3. Знання стандартів правничої професії.  

ФК-4. Знання міжнародних стандартів прав людини.  

ФК-5. Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а 

також прецедентної практики Європейського суду з прав людини.  

ФК-6. Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також змісту 

основних міжнародно-правових інститутів.  

ФК-7. Знання основ права Європейського Союзу.  

ФК-8. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.  

ФК-9. Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального 

права.  

ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні 

правових ситуацій.  

ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.  

ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.  

ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію.  

ФК-14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати 

способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.  

ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення.  

ФК-16. Навички 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.  

ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.  

ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати 

Для бакалаврів з права основними сферами працевлаштування є:  



1) судові та правоохоронні органи: секретар суду, секретар судового засідання; 

державний виконавець;  

2) органи державної влади та місцевого самоврядування: посади державної 

служби категорії В 6-9 рангів, посади службовців органів місцевого самоврядування;  

3) суб’єкти господарювання: юрисконсульт, архіваріус, первинні посади фахівців 

та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції;  

4) самозайняті особи: приватний виконавець; менеджер по кадрах; керівник 

кадрового агентства. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.  
Особи мають право розпочати навчання за освітньою програмою на базі повної 

загальної середньої освіти та за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст. 

Після завершення навчання за освітньою програмою особа має право здобувати 

другий (магістерський) рівень вищої освіти за умови наявності першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання. 

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів 

за усі види аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності (поточний, модульний, 

підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, тестування, звіти про практику, 

курсові роботи, заліки, екзамени. 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 081 «Право» проводиться 

у формі атестаційного екзамену.  

 

Обґрунтування потреби підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право». 

Входження України в міжнародне співтовариство передбачає повноцінне 

включення її в систему міжнародних правовідносин як на рівні держави, так і 

приватних бізнесових структур, юридичних службах організацій і установ недержавної 

форми власності, громадських структур та окремих громадян. Для забезпечення цих 

процесів в Україні формується система нових органів та інститутів. Утвердження 

України як незалежної держави у світовому політичному співавторстві потребує її 

широкої політичної, економічної, правової, інформаційної присутності в усіх регіонах 

світу. 

Розвиток правових відносин в Україні підвищує актуальність питання про 

необхідність збільшення чисельності спеціалістів права, юристів і удосконалення їх 

підготовки. Інтеграція України в європейське співтовариство, активне реформування 

національної правової системи, що відбувається у нашій країні після перемоги 

Революції Гідності, передбачає створення необхідного кадрового потенціалу. 

Відповідно до обласної програми правової освіти населення на 2018-2022 роки, 

затвердженої розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 

17.04.2018 року за № 228 становлення України як демократичної, правової держави, 



формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення 

рівня правової культури населення. Конституцією України кожному громадянину 

гарантується право знати свої права та обов’язки. Правова освіта є обов’язковою в усіх 

дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, 

вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів. 

Метою діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

по підготовці фахівців визначається поєднанням суспільних потреб держави у 

високоосвічених спеціалістах – юристах-правознавцях та запитів громадян України в 

одержанні ґрунтовної освіти цього напрямку, яка давала б змогу розвинути розумові й 

фізичні здібності особи та реалізувати їх у практиці державних установ, на 

виробництві, у приватних структурах, юридичних службах організацій і установ 

недержавної форми власності. Соціальні гарантії досягнення мети забезпечуються 

контрольними заходами державних органів управління освітою за рівнем якості освіти, 

яку набуває майбутній випускник. 

З урахуванням вимог ринку праці Волинська область потребує фахівців-юристів, 

які можуть займати такі посади: юрист, юрисконсульт, адвокат, нотаріус, прокурор та 

судді, державний виконавець, приватний виконавець, офісний службовець, помічник 

юриста, помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник судді, секретар суду, 

секретар судового засідання, судовий розпорядник тощо. 

 

 


