
Програма спеціаліста: «Право» 

Галузь знань: 08 «Право» 

Спеціальність: 081 «Право» 

Кваліфікація, що присвоюється: 

Юрист 

Рівень кваліфікації: 

Спеціаліст 

Спеціальні вимоги до зарахування: 

Загальні вимоги до зарахування для ЧНУ імені Петра Могили. Зарахування бакалаврів 

студентами програми спеціаліста відбувається на підставі результатів вступних 

випробувань. 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання: 

На основі рівня вищої освіти бакалавр. 

Вимоги і положення до кваліфікації: 

1. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду та професійної етики. 

2. Наявності спеціальних правових знань, умінь і практичних навичок, необхідних для 

виконання професійних обов'язків. 

3. Набуття навичок аргументовано висловлювати та відстоювати свою правову позицію.  

4. Здобуття мовних компетентностей: здатність писати і розмовляти на професійному 

рівні, з використанням відповідної професійної термінології, як державною мовою, так і 

іноземною мовою. 

Профіль програми: 

Термін навчання – 1 рік 6 місяців. Викладання ґрунтується на авторських програмах. 

Порядок опанування навчальних дисциплін спирається на індивідуальне планування. 

Студент отримує поглиблені фахові знання й навички. 

Ключові результати навчання: 

Об’єктом діяльності юриста є пізнання правових процесів і явищ в їх соціокультурних, 

політичних, економічних вимірах та їх відображення в нормативно-правових та 

правозастосовчих актах. Юрист підготовлений до самостійної науково-дослідної роботи 

та професійної практичної роботи. 

Фахова компетентність юриста передбачає: 

1. знання стандартів правничої професії 

2. знання міжнародних стандартів прав людини. 

3. знання основ теорії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 



4. навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права. 

5. уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій. 

6. здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

7. здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

8. здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх 

вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 

9. навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового 

характеру і значення. 

10. 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. 

11. навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

Загальні уміння та навички: 

1. Навички самостійної науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності. 

2. Уміння визначати зміст, місце й значення проблеми в пізнанні правових подій і явищ. 

3. Уміння формулювати цілі й завдання дослідження, дослідницькі гіпотези. 

4. Формування плану самостійної дослідницької діяльності. 

5. Навички ведення бібліографічної роботи. 

6. Уміння обирати необхідні методи дослідження. 

7. Уміння теоретично осмислювати емпіричний матеріал. 

8. Уміння обробляти отримані результати. 

9. Уміння презентувати підсумки виконаної роботи. 

10. Навички міжособистісної та ділової комунікації. 

12. Уміння діяти в межах етики професійних взаємин. 

Доступ до подальшого навчання: 

Юрист освітнього рівня спеціаліст може продовжити навчання в ЧНУ імені Петра Могили 

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – доктор філософії. 

Практика: 

Практична підготовка включає переддипломну практику. 

Перспективи працевлаштування: 

Фахівець за кваліфікацією юрист є придатним для працевлаштування у сферах права, 

фінансової та податкової діяльності, юстиції та правосуддя, охорони громадського 

порядку та безпеки, обов'язкового соціального страхування. Посади: юрисконсульт, 

науковий співробітник, адвокат, прокурор, юрист-міжнародник, дізнавач (з дипломом 

спеціаліста), експерт (органи внутрішніх справ), інспектор (з дипломом спеціаліста); 



оперуповноважений (з дипломом спеціаліста), професіонал з охоронної діяльності та 

безпеки, слідчий (органи внутрішніх справ), спеціаліст-криміналіст, старший дізнавач з 

особливих доручень, старший інспектор з особливих доручень, старший 

оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор (ДКВС), 

оперуповноважений (ДКВС), старший інспектор з особливих доручень (ДКВС), старший 

оперуповноважений в особливо важливих справах (ДКВС), інспектор праці (правовий), 

приватний детектив, судовий експерт, нотаріус, слідчий, слідчий в особливо важливих 

справах, кримінолог. 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки: 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань ЧНУ імені Петра Могили». 

Вимоги до випуску: 

Атестація провадиться у формі захисту дипломної роботи на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст. Атестацію випускників здійснює Екзаменаційна 

комісія. До захисту дипломна робота подається з відгуками наукового керівника та 

рецензента. Умовою допуску студента до захисту є виконання ним навчального плану в 

повному обсязі (60 кредитів). 

Форма навчання: 

Заочна. 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності: 

Адвокатська діяльність 

Загальне і процесуальне документування 

Компаративістика 

Актуальні проблеми конституційного права України в сучасних умовах державотворення 

Цивільний захист та охорона праці в галузі 

Проблеми юридичної психології 

Правове регулювання соціального захисту 

Інформаційне право 

Самоорганізація та відповідальність юриста 

Право інтелектуальної власності 

Правове регулювання банкрутства 

Правове регулювання обігу цінних паперів 

Цивільно-правове регулювання договірних відносин 

Теоретичні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень 

Проблеми забезпечення конституційних прав людини 

Теорія адміністративно-процесуального права  


