
1. Програма бакалавра: «Право» 

2. Галузь знань: 08 «Право» 

3. Спеціальність: 081 «Право» 

4. Кваліфікація, що присвоюється: юрист 

5. Рівень кваліфікації: бакалавр 

6. Спеціальні вимоги до зарахування:  зарахування на навчання відбувається 

на підставі Правил прийому до ЧНУ ім. П.Могили  

7. Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного) так/ні; якщо потрібні, то 

уточнити які саме: так  

8. Вимоги і положення до кваліфікації: 

1) базові уявлення про категоріальний апарат спеціальності, розуміння 

значення правової науки для суспільства;  

2) володіння методами спостереження, опису, класифікації, синтезу, аналізу;  

3) мати уявлення про основні правові процеси в світі та Україні;  

4) здатність застосовувати основні методи аналізу правових процесів;  

5) здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й 

охорони праці;  

6) здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички роботи в команді;  

7) уміння вести дискусію й викладати свої погляди на правові процеси в світі та 

Україні. 

8) Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду та професійної 

етики. 

9) Наявності спеціальних правових знань, умінь і практичних навичок, 

необхідних для виконання професійних обов'язків. 

10) Набуття навичок аргументовано висловлювати та відстоювати свою 

правову позицію. 

11) Здобуття мовних компетентностей: здатність писати і розмовляти на 

професійному рівні, з використанням відповідної професійної термінології, як 

державною так й іноземною мовами. 



7. Профіль програми: строк навчання 3 роки 10 місяців за денною формою 

навчання (240 кредитів ECTS).  

9. 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. 

10. Доступ до подальшого навчання: право вступу на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» у відповідності до напряму підготовки 

(повна вища освіта).  

11. Положення про екзамени, оцінювання та оцінки: оцінювання 

здійснюється відповідно до положення «Про порядок і методику проведення 

заліків та екзаменів у ЧНУ ім. П. Могили»  

12. Вимоги до випуску: вчасне виконання графіку навчального процесу та 

успішне складання державної підсумкової атестації.  

13. Практика: практична підготовка включає навчальну та виробничу 

практику. 

14. Форма навчання: денна  

15. Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності: 

 Історія та культура України 

 Філософія 

 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

 Іноземна мова (англійська) 

 Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці) 

 Теорія держави і права 

 Історія держави і права України 

 Історія держави і права зарубіжних країн 

 Судові та правоохоронні органи 

 Конституційне право України 

 Адміністративне право 

 Цивільне право 



 Кримінальне право 

 Господарське право 

 Трудове право 

 Цивільний процес 

 Кримінальний процес 

 Державне право зарубіжних країн 

 Земельне право 

 Фінансове право 

 Сімейне право 

 Міжнародне публічне право 

 Криміналістика 

 Аграрне право 

 Юридична деонтологія 

 Латинська мова 

 Логіка 

 Політологія 

 Соціологія 

 Етика і естетика 

 Релігієзнавство 

 Психологія 

 Основи економічної теорії 

 Основи екології 

 Англійська мова (за фахом) 

 Історія судівництва в Україні 

 Права людини та їх захист 

 Інформаційні технології в правознавстві 

 Основи римського права 

 Державне будівництво та місцеве самоврядування 

 Господарський процес 

 Право Європейського Союзу 



 Корпоративне право 

 Судова медицина та психіатрія 

 Податкове право 

 Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях 

 Міжнародне приватне право 

 Кримінологія 

 Кримінально-виконавче право 

 Нотаріат України 

 Судова риторика 

 Історія судівництва в Україні 

 Виборче право України 

 Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні 

 Громадські об`єднання в Україні 

 Муніципальне право 

 Історія політико-правових вчень про державу і право 

 Біржове право 

 Митне право 

 Дипломатичне та консульське право 

 Правове регулювання державної служби та протидія корупції в органах 

державної влади 

 Міжнародне гуманітарне право 

 Морське право 


