


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ 
 

Освітня програма  

ПРАВО 
 

галузь знань 08 Право  

спеціальність 081 Право 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
 

Профіль програми  
Тип та обсяг 

програми  

Освітньо-професійна, 240 кредитів ЄКТС/ 3 роки 10 місяців 

 

Ліцензія 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до 

Постанов Кабінету Міністрів України  від 13.12.2006 р.№1719,   

від 27.08.2010 р. №787) 

Акредитація   Сертифікат № 2183513 

Ступінь, що 

присвоюється 
Бакалавр 

Форма(и) навчання Денна, заочна. 

Запис у дипломі 

Освітній ступінь – бакалавр. 

Спеціальність – право. 

Професійна кваліфікація – юрист. 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права та його 

джерел ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі 

яких покладені права та основоположні свободи людини. 

Цілі навчання: формування компетентностей, необхідних для 

розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових 

інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання 

різних суспільних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області: складає формування знань 

про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, 

його тлумачення та застосування; правові цінності принципи, а також 

природу і зміст правових інститутів базових галузей права; етичні 

стандарти правничої професії. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні 

методи пізнання правових явищ; методики з правової оцінки 

поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації 

правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; 

інформаційно-комунікативні технології. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікативне 

обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що 

застосовуються в правовій діяльності. 

Співвідношення обсягів загальної і професійної складових та 

вибіркової частини: - цикл загальної підготовки – 24 кредита ЄКТС; - 

цикл професійної підготовки – 174 кредита ЄКТС, з них: дисципліни 

вільного вибору – 60 кредитів ЄКТС. Частка навчальних та 

виробничих практик: 13,5 кредита ЄКТС 

Академічні права 

випускників 
Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

 

Ціль програми 



Надати юридичну освіту із широким доступом до працевлаштування та подальшого 

навчання. Забезпечити формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в 

галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, 

засновані на здобутих студентам знаннях у галузі права. 

 
 

Характеристика програми  
Предметна область, 

напрям 

Право 

Орієнтація 

програми 

Програма професійна прикладна. Структура програми передбачає 

оволодіння базовими знаннями які характеризують відповідні вміння, 

комунікації, автономність та відповідальність щодо кваліфікації 

правовідносин, аналізу нормативно-правових актів та інших джерел 

права, оцінки матеріалів судової та правозастосовної практики, 

підготовки юридичних документів. 

Програма базується на загальновизнаних наукових результатах із 

врахуванням сучасного стану та перспектив розвитку правової 

системи України, а також орієнтує студентів основні можливості та 

напрями подальшого здобуття студентами юридичної освіти вищих 

рівнів. 

Особливості 

програми 

Поглиблене вивчення приватно-правових дисциплін. Проведення 

частини занять з професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін 

під час судових засідань та на базі правоохоронних органів. 
 

Програмні компетентності   
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв'язувати складні юридичні задачі та ситуаційні кейси у 

професійній діяльності, використовувати навики правотворення та 

правозастосування в суміжних сферах знань. 

Загальні 

компетентності 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу.  

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.  

Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

добре володіти правничою термінологією. 

Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у 

тому числі у професійній сфері. 

Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних 

джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних 

інформаційних технологій і баз даних. 

Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти 

власні помилки. 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також 

працювати у команді колег за фахом. 

Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати 

інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з 

протилежними інтересами. 



Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії 

та її ролі у суспільстві. 

Знання історії права та державних інститутів. Знання стандартів 

правничої професії. 

Знання міжнародних стандартів прав людини. 

Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, 

а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини. 

Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також 

змісту основних міжнародно-правових інститутів. 

Знання основ права Європейського Союзу. 

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. 

Навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні 

правових ситуацій. 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти. 

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції. 

Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати 

способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної 

невизначеності. 

Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

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. 

Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 
 

Результати навчання 
 Компетентності 

Програмні результати 

навчання 
Зміст 

Соціально - гуманітарна 

ерудованість 

Визначати вагомість та переконливість аргументів в 

оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Здійснювати синтез відповідних концепцій і 

доктринальних положень публічної політики у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 



Давати короткий висновок щодо окремих проблем з 

достатньою обґрунтованістю. 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому проблему 

Дослідницькі навички 

Узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

формувати матеріали за визначеними джерелами. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми. 

Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій 

Комунікація Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, 

правильно вживаючи правничу термінологію. 

Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, 

щоб розкрити зміст основних питань. 

Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних 

професійних та суспільних тем 

Професійна самоорганізація та 

використання інформаційних 

технологій 

Належно використовувати цифрову і статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних. 

Користуватися комп’ютерними програмами у межах 

стандартного програмного забезпечення з використанням 

електронних таблиць, графіків та інших можливостей. 

Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок 

у виконання завдань групи. 

Праворозуміння 

Демонструвати знання і розуміння щодо визначення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової 

системи. 

Пояснювати природу та зміст основних правових 

інститутів та процедур національного права. 

Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та 

змісту основних правових інститутів та норм 

фундаментальних галузей права. 

Правозастосування 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

Самостійно підготувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях 

 


