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ВСТУП

Освітньо-кваліфікаційна  характеристика  (ОКХ) випускника
Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом  є  нормативним
документом,  в  якому узагальнюється  зміст  освіти,  тобто відображаються
цілі  освітньої  та  професійної  підготовки,  визначається  місце  бакалавра
правознавства  в  структурі  господарства  держави  та  вимоги  до  його
компетентності, інших соціальне важливих властивостей і якостей.

ОКХ є складовою частиною системи стандартів вищої освіти, в якій
узагальнюються  вимоги  з  боку  держави,  світового  співтовариства  та
замовників  випускників  до  змісту  освіти  і  навчання.  ОКХ  відображає
соціальне замовлення на підготовку фахівця,  що розробляється у сферах
праці  та  професійної  підготовки  з  урахуванням  аналізу  професійні
діяльності.

ОКХ  встановлює  міжгалузеві  кваліфікаційні  вимоги  до  соціально-
виробничої  діяльності  випускника  Міжрегіональної  Академії  управління
персоналом  — бакалавра з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
як базової освіти та державні вимоги до властивостей і якостей особи, яка
здобула цей освітній рівень.

ОКХ використовується при:
 визначенні  первинних  посад  випускників  МАУП  та  умов

використання;
 визначенні  об'єкту,  цілей  освітньої  та  професійної  підготовки;

розробленні  та  корегуванні  освітньо-професійної  програми
підготовки фахівця; розробленні засобів діагностики рівня освітньо-
професійної підготовки , бакалавра правознавства;

 визначенні  змісту  навчання  як  бази  для  опановування  новими
спеціальностям кваліфікаціями;

 визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації;  атестації  випускників  Міжрегіональної  Академії
управління  персоналом;  укладанні  договорів  або  контрактів  щодо
підготовки фахівців; 

 професійній орієнтації здобувачів фаху;
 визначенні критеріїв професійного відбору;
 прогнозуванні  потреби  у  фахівцях  відповідної  спеціальності  та

освітньо-кваліфікаційного рівня і при плануванні їх підготовки;
 обґрунтуванні переліків спеціальностей та спеціалізації вищої освіти;

визначенні кваліфікації фахівців;
 розподілу  та  аналізу  використання  випускників   Міжрегіональної

Академії управління персоналом .



1. Галузь використання

ОКХ  поширюється  на  Міжрегіональну  Академію  управління
персоналом,  а  також  відомства,  асоціації,  підприємства,  організації
різних  форм  власності,  де  використовуються  фахівці  освітньо-
кваліфікаційного рівня

БАКАЛАВР
галузі знань               0304 Право
напряму підготовки      6.030401 Правознавство 
освітнього рівня            базова вища освіта
кваліфікації               бакалавр права
з нормативним терміном
навчання               чотири роки

для  денної  форми  на  основі  освітньо-кваліфікаційного  рівня
абітурієнта  середньої  (повної)  загальної  освіти  або  середньої
професійної  освіти, якщо в документі державного зразка є  запис про
отримання  пред'явником  середньої  (повної)  або  вищої  професійної
освіти.

Бакалавр права, підготовлений до роботи за одним чи за декількома
з  видів  і  найменувань  діяльності  в  сфері  права  за  «Державним
класифікатором  видів  економічної  діяльності»  ДК  009:2010,
затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 р. N 530  (кодифікація
та  конкретні  галузі  діяльності  зазначаються  у  варіативних
компонентах).

Бакалавр  права  здатен  виконувати  зазначену  професійну  роботу
(професійні  назви  робіт,  коди  і  назви  класифікаційних  угруповань
професій  за  «Державним  класифікатором  професій»  ДК  003:2010
наведено нижче).

Бакалавр  права  може  займати  первинні  посади  відповідно  до
професійних вимог, наведених в табл. 1.



Таблиця І
Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр з напряму

підготовки 6.030401 «Правознавство»

№ з/п
Назва та шифр

професійної
групи

Професійна назва роботи

1. 2419.3  
Cпеціалісти   
державної служби 

Юрисконсульт. 

2. 2421.2 Адвокати і 
прокурори 

Помічник  адвоката,  помічник,  державного
радника  юстиції,  консультант  науковий
(правознавство),  помічник прокурора,  помічник
прокурора-криміналіста, юрист. 

3. 2422 Арбітри і 
судді 

Помічник судді, секретар суду, секретар судової
колегії, декларант. 

4. 2429 Інші 
професіонали в 
галузі 
правознавства 

Інспектор  праці  (правовий),  Інспектор  міліції,
інспектор  внутрішньої  служби,  спеціаліст  з
оперативно-розшукової  діяльності,  організатор
діловодства,  помічник  нотаріуса,  помічник
нотаріуса  державного,  помічник  слідчого,
помічник  слідчого з  особливо важливих справ,
юрисконсульт, спеціаліст відділу реєстрації актів
цивільного стану. 

ОКХ встановлює:
 професійне  призначення  та  умови  використання  випускників

Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом  освіти  освітньо-
кваліфікаційного  рівня  «бакалавр»  зі  спеціальності  6.030401
«Правознавство»  у  вигляді  переліку  первинних  посад,  виробничих
функції та типових завдань діяльності;

 освітні  та  кваліфікаційні  вимоги  до  випускників  Міжрегіональної
Академії  управління  персоналом  кваліфікації  «Правознавство»  у
вигляді переліку здібностей та умінь вирішувати завдання діяльності;

 вимоги  до  атестації  якості  освітньої  та  професійної  підготовки
випускників МАУП;

 відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.
ОКХ  є  обов'язковим  для  Міжрегіональної  Академії  управління

персоналом, що готує бакалаврів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство».
Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для
використання  фахівців  відповідно  до  здобутих  ним  у  Міжрегіональній
Академії  управління  персоналом  кваліфікації  та  спеціальності  згідно  з
чинним: законодавством.

ОКХ призначений для атестації випускників Міжрегіональної Академії
управління персоналом.



2. Нормативні посилання

У варіативній частині ОКХ є посилання на такі державні та галузеві
стандарти України:

 МСКО:  Міжнародна  стандартна  класифікація  освіти  (ISCED:
International  Standard  Classification  of  Education,  Paris,  Unesco,
COM/ST/ISCED); 

 Закон України «Про вищу освіту» від 17.01. 2002 р. №2984-111;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. №65

«Про  затвердження  Положення  про  освітньо-кваліфікаційні  рівні
(ступеневу освіту)»;

 Наказ  Міністерства  освіти  України  від  31.07.1998 р. №285  «Про
порядок  розроблення  складових  нормативного  та  навчально-методичного
забезпечення фахівців з вищою освітою»;

 Наказ  Міністерства  освіти  України  від  01.02.1999 р.  № 25  «Про
доповнення наказу Міністерства освіти України від 31.07.1998 р № 285»;

 Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи і Державного комітету України з промислової
безпеки,  охорони  праці  та  гірничого  нагляду  від  21.10.2010  р.  №
969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних
закладах України»;

 Розпорядження Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р.
№ 28-р «Про зміни та доповнення додатків 1, 2, 3 до наказу Міністерства
освіти України від 31.07.1998 р № 285»;

 Національний  класифікатор  України  ДК  009:2010  «Класифікація
видів економічної діяльності»;

 Національний  класифікатор  України  ДК  003:2010  «Класифікатор
професій» [із змінами та доповненнями];

3. Позначення і скорочення

У ОКХ для формування шифрів застосовуються наступні скорочення
назв:
а) видів типових задач діяльності:
ПФ - професійна, СП - соціально-побутова;
б) класів задач діяльності:
С - стереотипна, Д - діагностична, Е - евристична;
в) видів уміння:

ПП  -  предметно-практичне  уміння,  ПР  -  предметно-розумове,  ЗП -
знакове-практичне, ЗР - знаково-розумове;
г) рівнів сформованості даного уміння



О -  уміння виконувати дію,  спираючись на  матеріальні  носії  інформації
щодо неї; Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий
контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації;
Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;
д)здатність 
З  - здатність   

4. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо
вирішення типових задач діяльності

4.1. Відповідно  до  посад,  що  може  займати  випускник
Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом,  він  придатний  для
виконання  виробничих  функцій  (здійснення  певних типів  діяльності)  та
типових  для  даної  функції  задач  діяльності.  Кожній  задачі  відповідає
система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

4.2. Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом  повинна
забезпечити опанування випускниками системи умінь вирішувати типові
задачі  діяльності  при  здійсненні  виробничих  функцій,  визначених  у
таблиці додатку А.

Примітка: У таблиці додатку А у графі 3 і  графі 5 наведені шифри
типових задач діяльності і умінь за структурами:

а) шифр типової задачі діяльності

      ХХ    Х   ХХ

Номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції

Клас типової задачі діяльності

Вид типової задачі діяльності

Б) шифр уміння

      ХХ    Х   ХХ

Номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції

Рівень сформованості 

Вид уміння 

Шифр типової задачі

5. Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та
уміння, що є відображенням наявності цих здатностей

5.1.  Загальні  вимоги  до  властивостей  та  якостей  випускника
Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом  як  соціальної
особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні



проблеми  і  задачі  соціальної  діяльності  та  системи  умінь,  що  є
відображенням наявності цих здатностей.

5.2.  Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом  повинна
сформувати  випускників  як  соціальних  особистостей,  здатних
вирішувати  певні  проблеми  і  задачі   соціальної  діяльності  через
вироблення умінь, визначених у таблиці Додатку Б.

Примітка:  У  таблиці  Додатку  Б  у  графі  2  та  графі  4  шифри
здатності та умінь наведені за структурами:

а) шифр здатності

      ХХ    Х   ХХ

Номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції

Клас типової задачі діяльності 

 Вид типової задачі

6. Вимоги до державної атестації випускників

Метою  державної  атестації  є  встановлення  фактичної
відповідності  рівня  освітньо-професійної  підготовки  випускників
вимогам даної освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Державну атестацію випускників освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр  здійснює  Державна  екзаменаційна  комісія.  Нормативною
формою державної атестації  є державний екзамен  із  теорії  держави і
права  та  комплексний  екзамен  з  наступних  дисциплін:  господарське
право, фінансове право, міжнародне право, охорона праці.

Державна  екзаменаційна  комісія  присвоює  кваліфікацію
«бакалавр права».

7. Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки
випускників

Відповідальність  за  якість  освітньої  та  професійної  підготовки
випускників  несе  Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом
згідно  з  вимогами  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  та   інших
законодавчих освітньо-нормативних  актів.



Додаток А
Основні виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинні володіти

випускники вищого юридичного навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня  –
бакалавр

Зміст 
виробничої 
функції 

Назва типової 
задачі 
діяльності

Шифр
типової
задачі

діяльності 

Зміст уміння Шифр уміння 

1 2 3 4 5 
Правозастосовна
(застосування норм
матеріального
процесуального 
права) 

1.1. Вивчення 
обставин справи; 
правова кваліфікація;
прийняття юридич-
ного рішення; вико-
нання рішення 

ПФ.Д.01 1.1.1. Тлумачити і правильно застосовувати 
норми матеріального та процесуального права

ПФ.Д.01.ПР.Н.О
1 

1.1.2. Вивчати, аналізувати та оцінювати об-
ставини справи 

ПФ.Д.01.ПР.Р.02 

1 .1 .3. Здійснювати правильну 
юридичну класифікацію 

ПФ.Д.01.3Р.О.ОЗ 

1 . 1 .4. Відповідно чинного законодавства 
виносити рішення по юридичній справі 

ПФ.Д.01.3Р.0.04 

1.1.5. Здійснювати процесуально-
документальне оформлення результатів роз-
гляду юридичної справи, іншої юридичної 
документації 

ПФ.Д.01.3Р.0.05 

1 . 1 .6. Вести юридичну статистику, 
здійснювати аналіз статистичних даних 

ПФ.Д.01.3П.Р.06 



1.2. Запобігання 
правопорушенням 

ПФ.Д.02 1.2.1. Здійснювати заходи щодо усунення 
умов і причин юридичних деліктів у межах
професійних обов'язків 

ПФ.Д.02.3П.0.01 

1 .2.2. Розробляти та формувати пропозиції 
щодо усунення недоліків у правовому забез-
печенні діяльності юридичних, фізичних 
осіб, об'єднань громадян тощо 

ПФ.Д.02.3П.Р.02 

Наглядова (кон-
троль законності) 

1.1. Здійснення кон-
тролю  юридичних
рішень, їх реалізації 

СВ.С.01 1.1.1. Здійснення контролю за відповідністю
юридичних рішень чинному законодавству 
1.1.2. Здійснювати повноваження відповідно
до компетенції 

СВ.С.01. ПП.Р.01 
СВ.С.01.3Р.Р.02 

1.1.3. Здійснювати контроль за реалізацією 
юридичних рішень 

СВ.С.01. ПП.Р.ОЗ 

1 . 1 .4. Використовувати стандартні форми 
та методи контролю 

СВ.С.01. ПП.Р.04 

1.1.5. Застосовувати визначені юридичні 
процедури контролю 

СВ.С.01. ЗП.Р.05 

1.2.  Здійснення
контролю  за
законністю
діяльності
громадян,
юридичних  осіб,
об'єднань  громадян
та організацій

СВ.С.02 1.2.1. Визначати межі правосуб'єктності 
юридичних і фізичних осіб, об'єднань, гро-
мадських організацій у конкретних право-
відносинах

СВ.С.02.ПР.Р.01

1.2.2. Здійснювати заходи контролю відпо-
відно до компетенції

СВ.С.02.ПП.Р.02



1.2.3.  Розробляти  пропозиції  щодо
усунення  недоліків  у  правовому
забезпеченні  діяльності  установ,
підприємств, організацій

СВ.С.02.ПП.Р.03

1.2.4. Забезпечувати реалізацію Конституції
та  законів  України у випадку посягань на
права і свободи, честь і гідність громадян,
права  держави,  права  юридичних  осіб,
об'єднань громадян тощо

СВ.С.02.ПП.Р.04

Установча 
(утворення 
органів 
державної влади 
і місцевого 
самоврядування; 
реєстрація 
юридичних 
станів, прав і 
фактів)

1.1.  Вирішення
оперативних
завдань  організації
підготовки  і
проведення виборів
народних депутатів
України,
Президента  Украї-
ни,  органів
місцевого
самоврядування,
сільських,
селищних і міських
голів

СВ.С.011.1.1. Здійснювати  оперативні
організаційно-правові  заходи  щодо
забезпечення виборчого процесу

1.1.2. Проводити  оцінку  легітимності
юридидактичних  процедур  виборчого
процесу
1.1.3 Сприяти реалізації  правосуб'єктності
учасників виборчого процесу щодо повно-
важень

СВ.С.01.ПП.0.01
СВ.С.01.ПП.0.02
СВ.С.01.ПП.0.03

1.2.  Легалізація
суб’єктів  права;
посвідчення
правового  стану,

СВ.С.02 1.2.1.  Здійснювати  легалізацію  суб’єктів
господарської  та  підприємницької
діяльності,  підприємств,  установ,
організацій,  громадських  і  благодійних

СВ.С.02.ПП.Р.01



прав і фактів організацій тощо

1.2.2.  Здійснювати  юридичне  оформлення
суб’єктивних прав і фактів

СВ.С.02.ПП.Р.02

1.2.3.  Посвідчувати  акти  громадянського
стану

СВ.С.02.ПП.Р.03

Правотворча 
(локальна 
правотворчість)

1.1.  Здійснення
прийняття
нормативного  акта;
забезпечення
дотримання
процедури
набрання
нормативним актом
чинності

ПФ.Д.01 1.1.1.  Використовуючи  стандартні  методи,
здійснювати аналіз стану, системи локальних
нормативних актів
1.1.2.  На  основі  даних  статистичної
звітності, бухгалтерського обліку та  аналізу
стану  локальної  правотворчості  оцінювати
ефективність локальних нормативних актів
1.1.3.  Складати  проекти  локальних
нормативних актів відповідно до визначених
засад регулювання
1.1.4.  Проведення  експертизи  локального
нормативного акта
1.5.  Організаційно-технічний  супровід
погодження  проекту   локального
нормативного акта та набрання локальними
нормативними  актами  юридичної  сили
нормативного акта
1.1.6.  Здійснювати  систематизацію
локальних нормативних актів

ПФ.Д.01.ЗР..0.01

ПФ.Д.01.ЗП.0.02

ПФ.Д.01.ЗР.0.03

ПФ.Д.01.ПП.0.04

ПФ.Д.01.ЗР.Р.05

ПФ.Д.01.ЗР.Р.06



Надання 
правових послуг
(надання 
адвокатських і 
нотаріальних 
послуг)

1.1.  Сприяння
захисту  прав  і
свобод  та
представництво
законних  інтересів
фізичних  та
юридичних осіб 

СВ.С.01 1.1.1.  Давати  консультації  та  роз’яснення  з
юридичних  питань  відповідно  до
компетенції 
1.1.2. Складати проекти заяв, скарг та інших
документів правового характеру

СВ.С.01.ПР.Р.01

1.2.  Надання
правам,  фактам,
документам
юридичної
вірогідності

СВ.С.02 1.2.1.  Давати  консультації  та  роз’яснення  з
питань нотаріальної діяльності  та вчинення
нотаріальних дій відповідно до компетенції
1.2.2.  Складати  проекти  нотаріальних  та
інших  документів  нотаріального
провадження 

СВ.С.02.ПР.Р.01

СВ.С.02.ПР.Р.02

1.2.3. Ведення діловодства та нотаріального
архіву

СВ.С.02.ПП.Р.03

Організаційна 
(забезпечення 
професійної 
діяльності)

1.1.  Наукова
організація

СВ.Д.01 1.1.1.  Забезпечувати  дотримання  вимог  і
стандартів  до  організації  праці,  галузевих
нормативних актів

СВ.Д.01.ПР.Р.02

1.1.2.  Впроваджувати  у  професійну
діяльність нові  методики і  науково-технічні
досягнення

СВ.Д.01.ЗП.Р.04

1.1.3.  Використовувати  комп’ютерні
технології та спеціальну техніку

СВ.Д.01.ПП.Р.05

1.1.4.  Формувати  інформаційно-пошукові,
реєстраційні  та статистичні документи

СВ.Д.01.ПР.Р.06



1.2.  Ведення
діловодства

ПФ.С.02 1.2.1.  Використовуючи  оргтехніку,
документально  оформляти  управлінські
рішення, вести кореспонденцію
1.2.2.  Давати  відповіді  на  заяви  та  скарги
громадян
1.2.3.  Підтримувати  раціональний  рух
документів в організації «підрозділів»
1.2.4. Документально оформляти рух кадрів

ПФ.С.02.ПР.0.01
ПФ.С.02.ПП.0.02
ПФ.С.02..ПР.0.03

ПФ.С.02.ПР..0.04

Деонтологічна 
( інтеріоризація 
стандартів 
професійної 
діяльності)

1.1.  Реалізація
соціальних  якостей
професійної
діяльності

СВ.С.01 1.1.1. Діяти в дусі поваги до своєї професії
1.1.2.  Виконувати  професійні  обов’язки
відповідно  до  принципів  незалежності,
верховенства  права,  законності,
конфіденційності тощо
1.1.3.  Діяти  в  дусі  справедливості,
гуманності  ,  доброзичливості,  лояльності,
великодушності щодо суб’єктів права
1.1.4. Діяти відповідно до вимог презумпції
добропорядності до суб’єктів права

СВ.С.01.ПР.0.01

СВ.С.01.ЗП.0.02

СВ.С.01.ЗП.0.03

СВ.С..01.ЗП.0.04
1.2.  Реалізація
соціальних  якостей
при  спілкуванні  з
колегами

СВ.С.02 1.2.1. Сприяти здійсненню  ідеї правосуддя у
правовій державі
1.2.2.  Ставитися  з  повагою  до  колег  при
здійсненні професійної діяльності
1.2.3.  Застосовувати  і  виконувати  правила
етики  юриста

СВ.С.02.ЗП.0.01

СВ.С.02.ПР.0.02

СВ.С.02.ЗП.0.03



Додаток Б



Зміст і номер здатності вирішувати проблеми 
та задачі соціальної діяльності 

Зміст і номер уміння 

1 2 

1 . Формування світогляду, адекватного сприйняттю
сучасних проблем розвитку суспільства, людського 
буття, духовної культури 

1.1. Критично оцінювати політичні, економічні, екологічні, культурні 
та інші події та явища 1 .2. Визначати сутність явищ і процесів 
реального світу, використовувати наукові знання у пізнавальній і 
професійній діяльності 1 .3. Вшановувати традиції і звичаї свого 
народу та культурного надбання людства 1 .4. Орієнтуватися у світі 
духовної культури людства 1 .5. Дотримуватися загальнолюдських 
моральних норм і цінностей, сприяти зміцненню моральних засад 
суспільства 

2. Організація особистої діяльності як складової 
колективної діяльності 

2.1.   Добирати  та  використовувати  психолого-педагогічні технології  
у професійній та інших сферах життєдіяльності 2.2. Дотримуватися 
етики ділового спілкування 2.3. Залежно від ситуації обирати найбільш
відповідні інформаційні засоби та канали комунікації 2.4. Створювати 
власний імідж, вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, 
манери, впевненість у собі 2.5. Проявляти культуру мови 

3. Формування здатності до безперервної освіти 
(навчання на все життя) 

3.1. Визначати та усвідомлювати межі своїх знань та проблеми 
практичної діяльності 
3.2. Використовувати різні форми підвищення власної кваліфікації 
3.3. Використовувати джерела інформації для власного розвитку 


