
 

 

освітньо-професійної програми «Право» 

спеціальність 081 «Право» 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Тип диплому та обсяг 

програми 
Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний 

заклад 

Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна 

установа 

Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифікату про акредитацію освітньої діяльності до 1 липня 

2019 р. 

Рівень програми EQF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Рівень вищої освіти перший 

Кваліфікація  бакалавр з права 

А Ціль програми 

 Підготовка професіоналів, які сповідують принцип верховенства права та здатні на 

належному професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й 

загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у важливих організаційно-правових механізмах, 

правових інститутах конкретних галузей права. Програма дозволяє студенту засвоїти базові 

засади права, вивчити системи юридичних наук у межах усіх галузей права, сформувати 

адекватне сприйняття та розуміння права як важливого регулятора суспільних відносин. 

В Характеристика програми 

1 Предметна область Право 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна освіта в предметній області 

3 Орієнтація програми 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. 

4 Особливості 

програми 

Поглиблене вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та ділової 

іноземної мови. Проведення частини занять з професійно-

орієнтованих та вибіркових дисциплін під час судових засідань та на 

базі господарюючих суб'єктів та правоохоронних органів. Виробнича 

практика в судах, органах юстиції, правоохоронних, державних, 

місцевого самоврядування, господарюючих суб’єктах, інших установах 

та організаціях юридичного спрямування.  

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Відповідно до ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку 

праці видами професійної діяльності підготовлених в межах 

програми бакалаврів права є: діяльність у сфері права: адвокатська, 

нотаріальна та інша юридична діяльність, надання інших 

комерційних послуг; консультації з питань комерційної діяльності й  



  керування; проведення розслідувань; управління у сферах фінансової 

та податкової діяльності; діяльність у сфері юстиції та правосуддя; 

діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки; 

діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування. 

Згідно з ДК 003:2010 випускник здатний виконувати зазначену 

професійну роботу і може займати такі первинні посади: відпові-

дальний секретар колегії суддів; державний виконавець; конторний 

(офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції); 

конторський (офісний) службовець (страхування); секретар судового 

засідання; секретар суду; секретар колегії судової палати; судовий 

розпорядник; організатори діловодства (державні установи); 

організатори діловодства (види економічної діяльності); 

організатори діловодства (система судочинства). Помічник адвоката; 

помічник нотаріуса; помічник державного нотаріуса; помічник судді; 

помічник юриста. Дізнавач; дільничний інспектор міліції; інспектор 

(органи внутрішніх справ); інспектор з дізнання; опер-

уповноважений. Відповідальний (старший) по корпусу (відділ.); 

інспектор; інструктор з профпідготовки (пенітенціарна система). 

Самостійне працевлаштування. 

2 Продовження освіти Можливість навчання на програмою другого (магістерського) рівня 

вищої освіти в галузях, що узгоджуються з отриманим дипломом 

бакалавра або суміжних. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекційні курси 

поєднуються з семінарами, дискусіями, лабораторними заняттями. 

Студентсько-центроване навчання в невеликих групах. У навчальному 

процесі застосовуються такі методи: організації та здійснення, 

стимулювання й мотивації, контролю, корекції ефективності навчально-

пізнавальної діяльності, проблемно-пошукові. Самопідготовка на основі 

дистанційних курсів, консультації із викладачами визначається як 

особистісно-орієнтована педагогічна взаємодія суб’єктів навчання. 

Використовуються сучасні інформаційно-комунікативні технології. 

2 Система 

оцінювання 

Поточне оцінювання здійснюється за результатами участі в роботі на 

лекціях, семінарських (практичних, лабораторних) заняттях (опитування, 

дискусії тощо). Тестування знань, презентації усні і письмові, звіти з 

практики, письмові есе, контрольні, курсові роботи та їх захист, опитування, 

самоконтроль та самооцінка, усні та письмові екзамени, підсумкова 

атестація. 

Е Програмні компетентності 

1 Загальні 

(універсальні) 

 Здатність до інноваційного мислення. 
 Здатність до навчання. Сприйняття, засвоєння та відтворення навчальної 

інформації. 
 Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу явищ та процесів на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 
 Управління інформацією. Здатність до пошуку, систематизації та обробки 

інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій. 
 Здатність до критики та самокритики. Критичне осмислення поведінки і 

здатності до самокритики. 
 Групова робота. Здатність працювати в групі, організовувати ефективну 

взаємодію членів групи. 
 Системність. Системність щодо аналізу явищ, процесів.  
 Самостійність. Самостійне засвоєння системи знань та умінь, навчальної 

інформації. 
 Комунікаційні навички. Здатність до комунікаційної взаємодії в 

господарській діяльності. 



 Відповідальність. Здатність діяти з урахуванням соціальної відпо-
відності та громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й 
закону; визначати, формулювати та розв’язувати проблеми, аналізувати 
соціально-значущі процеси та приймати обґрунтовані рішення. 

2 Спеціальні 

(фахові) 
 Здатність застосовувати юридичні знання та набуті вміння для 

оперативного розв’язання проблемних ситуацій у відповідній галузі 
права чи в рамках певного інституту, а також для надання кваліфіко-
ваного висновку щодо питання; мотивувати будь-яке правозастосовне 
рішення; 

 Уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні 
програмні продукти й електронні ресурси – з огляду на потребу 
моніторингу динаміки оновлення нормативної бази, пошуку й 
опрацювання значних масивів нормативних актів та доктринальної 
літератури, а також підготовки юридичних висновків і ін. матеріалів 
доктринального характеру; 

 Здатність забезпечувати юридичний супровід проблематики на 
доктринальному та практичному рівнях з інших сфер суспільного життя: 
політичної, соціально-економічної, культурно-освітніх тощо; 

 Здатність застосовувати головні прийоми виявлення, фіксації та 
дослідження доказів, рішення розумових задач з планування та 
організації юридичного процесу, розв’язання юридичної справи. 

 Здатність орієнтуватися в системі чинного законодавства України та 
тлумачити чинне законодавство, вирішувати проблеми конкуренції норм 
законодавства мати навички роботи з інформацією нормативного та 
доктринального характеру;  

 Уміння сформулювати власну обґрунтовану позицію щодо правових 
питань, приймати процесуальні рішення правового характеру, чітко та 
лаконічно формулювати правову позицію в усній чи письмовій 
формі.; 

 Уміння готувати й укладати, оформляти правочини, а також інші 
офіційні та процесуальні документи; 

 Набуття навичок кваліфікації та розслідування злочинів, знати  
процедурні аспекти участі в кримінальному провадженні; 

 Володіння знаннями й практичними навичками, необхідними для 
належної участі в судовому процесі в межах цивільного, господар-
ського, кримінального та адміністративного судочинства. 

F Програмні результати навчання 

  знати філософські категорії, алгоритм абстрактного мислення; 

 знати норми сучасної української літературної мови, основні правила мовленнєвої 

культури; 

 знати етичні норми поведінки юриста; 

 вміти відповідно до норм правильно оформлювати свою думку рідною та іноземною 

мовами; 

 розуміти мету та завдання правової освіти та виховання; 

 розуміти причини виникнення, закони розвитку та способи вирішення юридичних 

проблем (конфліктів); 

 знати та вміти правильно застосовувати юридичний понятійно-категоріальний апарат; 

 розуміти та дотримуватися основних принципів верховенства права; 

 знати поняття та системи органів публічної влади, порядок їх організації та 

функціонування, основи нормативного забезпечення їх діяльності; 

 знати поняття, ознаки та види правопорушень, поняття та види юридичної відпові-

дальності; 

 знати системи національного законодавства; 

 володіти способами та видами тлумачення норм права; 

 знати системи права, структури та видів норм права, видів джерел права, понять та 



 
 


