
 
 



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 – восьмий рівень НРК України / другий магістерський рівень 

вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм 

Спеціалізація: цивільно-господарська діяльність. 

Освітньо-професійна програма: Право. 

Кваліфікація: магістр з права. 

Освітньо-професійна програма «Право» з практико-орієнтованим навчанням для 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за галуззю знань 08 

«Право» спеціальністю 081 «Право» затверджена Вченою радою університету 25 

квітня 2019 р., протокол № 02.  

Програма зорієнтована на впровадження європейський стандартів надання 

юридичних послуг. Набуття навиків наукового аналізу чинного законодавства, його 

тлумачення. Формування новітніх правових поглядів та ідей, застосування 

інноваційних технологій у галузі юридичної діяльності. Підготовка фахівців високого 

рівня до організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в 

області теорії та практики права. Здобуття студентами загально-юридичних 

компетентностей, а також отримати основу запропонованої спеціалізації. 

Структура програми формує комплекс знань, умінь та навичок у сфері правового 

забезпечення суб’єктів господарської діяльності. 

У рамках освітньої програми запропонована актуальна для ринку праці 

спеціалізація: цивільно-господарська діяльність. 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – диплом магістра одиничний; 90 

кредитів ЄКТС; термін навчання 1 рік 6 місяців. 

 

 

 



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 рівнем вищої освіти магістр є забезпечення компетентінсно-орієнтованої підготовки 

висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції, які володіють системою знань у 

галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть 

критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні 

методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні викладати повний 

цикл правових дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному 

рівні, спираючись на найсучасніші техніки та методики навчального процесу, брати 

участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, 

експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої 

освіти: 

Інтегральна компетентність (ІК) – здатність і готовність особи розв’язувати задачі 

і проблеми у галузі права із поглибленим рівнем знань та вмінь, достатніх для 

вирішення проблемних професійних завдань. 

 

Загальні компетентності (ЗК) :  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 2. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною, а також іноземною мовами як усно, так і 

письмово.  

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 6. Здатність користуватися сучасними інформаційними і комунікаційними 

технологіями, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, проводити 

патентний пошук та оформляти патентну документацію. 

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 8. Здатність працювати як автономно, так і в команді.  

ЗК 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань).  

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК 12. Здатність розробляти та управляти проектами, виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

ЗК 13. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також 

приймати обґрунтовані рішення.  



ЗК 15. Здатність здійснювати організаційно-управлінську діяльність. 

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК):  

ФК 1. Здатність розв’язувати проблеми розвитку та функціонування держави і 

права на вищому теоретичному рівні. 

ФК 2. Здатність захищати власні права та свободи, а також інтереси інших 

фізичних і юридичних осіб у судових, правоохоронних органах, органах виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. 

ФК 3. Здатність аналізувати стандарти правових систем. 

ФК 4. Здатність розуміти особливості структури правничої професії та її роль у 

суспільстві. 

ФК 5. Здатність засвоювати та використовувати стандарти правничої професії. 

ФК 6 Здатність цілеспрямовано використовувати міжнародні стандарти з прав 

людини. 

ФК 7. Здатність використовувати доктрину та принцип верховенства права. 

ФК 8. Здатність розуміти природу права в цілому та природу основних правових 

інститутів. 

ФК 9. Здатність розуміти онтологічну укоріненість права не в державі, а в людині 

та її відносинах із оточенням. 

ФК 10. Здатність обґрунтовано використовувати знання Європейської Конвенції з 

прав людини та основоположних свобод і прецедентної практики Європейського суду з 

прав людини. 

ФК 11. Здатність використовувати знання стандартів європейського публічного, 

приватного і кримінального права. 

ФК 12. Здатність використовувати знання основ права Ради Європи та права 

Європейського Союзу. 

ФК 13. Здатність використовувати поглиблені знання засад і принципів 

національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право й  адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право; кримінальне і 

кримінальне процесуальне право. 

ФК 14. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК 15. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

ФК 16. Здатність застосовувати юридичну аргументацію.  

ФК 17. Здатність брати участь у науково-дослідній діяльності при вирішенні 

правничих задач. 

ФК 18. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати 

належні способи і процедури їх вирішення, включаючи подолання юридичної 

невизначеності. 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати 



Випускники магістерських програм з права на високому професійному рівні 

надають юридичні послуги найрізноманітнішим підприємствам, установам та 

організаціям або успішно працюють в органах державної влади.  

Випускники можуть працювати на посадах: юрисконсульта, начальника 

юридичного відділу тощо; займати посади наукових та педагогічних працівників у 

дослідницьких установах та вищих навчальних закладах; займати посади у органах 

юстиції, державній виконавчій службі, внутрішніх справ, кримінально-виконавчої чи 

митної служби; працювати на суддівських або прокурорських посадах (після 

проходження додаткової підготовки); надавати консалтингові і представницькі 

послуги, зокрема, у якості адвоката тощо. Самостійне працевлаштування. 

 

Можливість навчання за програмою: 8 рівня НРК України, третього циклу FQ-

EHEA та 8 рівня EQF-LLL; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших 

спеціальностях; підвищення кваліфікації. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. Особа має право 

здобувати другий (магістерський) рівень вищої освіти за умови наявності першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста (зі споріднених 

спеціальностей), підтверджений документом державного зразка, що виданий вищим 

навчальним закладом III-IV рівня акредитації). 

 

Порядок оцінювання результатів навчання 

Тестування знань, виконання завдань в дистанційних курсах, усні наукові 

презентації із використанням мультимедійної техніки, контрольні і індивідуальні 

роботи, звіти про практику, семестрові заліки і екзамени, державна атестація у вигляді 

захисту випускової магістерської роботи. Оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), 

100-бальною і шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

 

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. 

 

 


