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Цей  стандарт  не  може  бути  повністю  чи  частково  відтворений,

тиражований та розповсюджений без дозволу ПрАТ «Вищий навчальний

заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

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 спеціаліста з 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   —
спеціаліста  зі  спеціальності  7.03040101  «Правознавство»  як  вищої  освіти  та
державні вимоги до властивостей і якостей особи, яка здобула цей освітній рівень.

Кваліфікаційна характеристика встановлює:
–професійне  призначення  і  умови  використання  фахівця  за  освітньо-
кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліст за спеціальністю "Правознавство";
–систему, обсяг умінь та навичок фахівця на різних рівнях, формах навчання з
урахуванням національних та світових надбань;
–кваліфікаційні вимоги до правознавця у формі системи професійних і соціальних
завдань, підготовка до вирішення яких повинна бути забезпечена змістом вищої
освіти і навчання та організацією навчального процесу з урахуванням варіативності
та структури діяльності спеціаліста;
–порядок та вимоги до атестації випускників з фаху 7.03040101 «Правознавство».

На основі кваліфікаційної характеристики:
–визначаються цілі поетапного формування майбутніх фахівців;
–визначаються мета, зміст та організація навчально-виховного процесу;
–розробляються навчальні плани та програми із зазначеної спеціальності;
–провадиться атестація випускників;
–прогнозується потреба у фахівцях цього профілю та планується їх підготовка;
–здійснюється професійна орієнтація вступників до вищого навчального закладу,
спрямована на потреби у фахівцях цього профілю на ринку праці;
–провадиться аналіз узагальнених об'єктів діяльності та професійного використання
фахівців.

Кваліфікаційна характеристика, крім зазначеного, може сприяти:
–професорсько-викладацькому  складу  вищого  навчального  закладу  більш
обґрунтовано  спроектувати  навчально-виховний  процес  підготовки  юристів  за
програмою підготовки спеціаліста, включаючи розробку навчальних планів, програм



дисциплін і  засобів  організаційного,  методичного,  технічного,  інформаційного та
іншого забезпечення;
–студентам у проведенні самоаналізу та самостійної оцінки успішності, оволодінню
професійними  знаннями  та  навичками  на  всіх  етапах  навчання  у  вищому
навчальному закладі.

Кваліфікаційна характеристика використовується при прогнозуванні потреби у
фахівцях  зазначеного  профілю  та  розробленні  державного  замовлення  на  їх
підготовку, а  також державної  атестації  МАУП в умовах формування ринкової
економіки.



1. Галузь використання

Дія  Варіативної  частини  ОКХ  поширюється  на  Міжрегіональну
Академію  управління  персоналом,  міністерства,  відомства,  установи,
підприємства  та  організації  різних  форм  власності,  де  використовуються
фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство»

галузі знань 0304 "Право"

кваліфікації Юрист

з узагальненим об'єктом діяльності юридичне  супроводження
діяльності  різних  організацій
усіх  форм  власності  та
організаційно-правових форм,  а
також  освітніх,  культурних,
консультаційних  організацій  та
установ, органів судової влади

з нормативним терміном навчання
(денна форма)

1 рік 

Фахівець цього рівня здатен виконувати професійну роботу відповідно
до Державного класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом
Держспоживстандарту  України  №  327  від  28  липня  2010  p.,  наведених  у
таблиці 1.1.



Таблиця 1.1.

Професійні назви роботи, яку здатен виконувати спеціаліст

 з фаху "Правознавство"

№
п/п

Назва і шифр професійної групи Професійна назва роботи

1 1231 Головний юрисконсульт Юрист, помічник юриста
2 2421 Фахівці в галузі правознавства і

прокурорського нагляду
Помічник адвоката

3 2422 Судді Консультант  суду,  господарського
суду,  адміністративного  суду.
Консультант судді, помічник судді
суду,  господарського  суду,
адміністративного суду

4 2429  Інші  фахівці  в  галузі
правознавства

Юрисконсульт  в  державних
органах  виконавчої  влади  та
місцевого  самоврядування;
юрисконсульт на підприємстві усіх
форм  власності,  в  комерційному
банку,  страховій  компанії,
аудиторській фірмі та ін. 
Юрисконсульт  в  державних
установах та  організаціях,  в  тому
числі  Рахункової  палати,
Міністерства  фінансів  України,
Державного  казначейства,
Національного  банку  України,
податкових органів, тощо. 
Помічник нотаріуса 
Експерт  з  питань  правової
експертизи
Консультант з правових питань

5 3431  Секретар  суду  та  судового
засідання

Консультант
Референт

6 3432 Судові виконавці Судовий виконавець, розпорядник

Спеціаліст за спеціальністю "Правознавство" матиме фундаментальну і
практичну  підготовку,  яка  ґрунтується  на  основоположних  принципах
Конституції України.

Знання, уміння і навички, що одержує спеціаліст, повинні забезпечувати
йому: 

–потенціал  до  самостійної  діяльності  в  сфері  правового  забезпечення
усіх  напрямів  діяльності  органів  державної  влади,  різноманітних
підприємницьких структур, банків, фінансових та страхових компаній тощо;



–відповідність  таким  рівням,  як  молодший  спеціаліст  у  сфері
державного  управління,  митного  та  податкового  контролю,  можливість
займати посади помічника нотаріуса, адвоката, юрисконсульта.

Навчальний  процес  на  рівні  спеціаліста  передбачає  набуття  базових
умінь та навичок.

Програма підготовки спеціаліста  входить у структуру вищої  освіти  за
другим, третім і четвертим рівнями акредитації.

Фахівець також готується для професійної діяльності в сфері юридичної
практики;  роботи  в  системі  правового  забезпечення  діяльності  державних
органів управління тощо.

2. Нормативні посилання

У даному документі є посилання на такі державні та галузеві стандарти
України: 

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. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до фахівців

Загальні  вимоги  до  фахівців  спеціальності  7.03040101  –
«Правознавство» наведені у табл. 3.1.

Таблиця 3.1.
Здатності випускника вищого навчального закладу з кваліфікацією 
"Юрист"

Шифр Зміст загальних вимог
ЗВ.001 Знання  державної  та  однієї  з  іноземних  мов  на  рівні

професійного і побутового спілкування.
ЗВ.002 Здатність  володіти  поняттями і  категоріями,  які  увійшли в

теоретико-методологічний  арсенал  загальнолюдської
політичної і правової культури

ЗВ.ОО3 Здатність  до  засвоєння  нових  знань,  прогресивних
технологій та різноманітних інновацій

3B.004 Здатність до ефективної комунікативної взаємодії, в тому 
числі засобами сучасних інформаційних технологій.

ЗВ.005 Розуміння суті правових та економічних відносин
ЗВ.006 Здатність орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці 

держави, знати її історію та специфіку розвитку, відстоювати 
вітчизняні та національні інтереси

3В.007 Орієнтуватися в системі чинного законодавства та 
забезпечувати його правильне застосування

3В.008 Знати і дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і 
моралі в міжособистістих відносинах в суспільстві

3В.009 Здатність створювати соціально-економічні відносини між 
членами трудового колективу на правовій основі і 
демократичних принципах

3В.010 Здатність аргументовано аналізувати юридичні, економічні, 
соціальні проблеми з метою найбільш ефективного 
використання одержаних результатів для розв'язання 
конкретних практичних завдань

ЗВ.011 Здатність забезпечувати правильне застосування норм 
чинного законодавства, активно сприяти відновленню 
порушених прав громадян та юридичних осіб

ЗВ.012 Знати наукові основи, вести і пропагувати здоровий спосіб 
життя, володіти навичками до фізичного самовдосконалення

3В.013 Вміння використовувати сучасні досягнення гуманітарних та 
фундаментальних наук щодо формування особистого 
світогляду, інтелектуальних, фізичних і моральних якостей

3В.014 Здатність застосовувати у своїй професійній діяльності 
правові, соціальні та філософські складові



3В.015 Дотримання чинного законодавства, інших нормативних 
документів та тлумачень директивних органів у своїй 
діяльності

3В.016 Вміння здійснювати правовий аналіз розвитку договірних 
відносин на підприємстві, в необхідних випадках визначати 
підстави і порядок застосування заходів безпеки та 
мінімізації наслідків порушень з боку недобросовісних 
контрагентів

3В.017 Вміння попереджувати порушення трудової дисципліни, 
аналізувати причини та умови, які сприяють їх вчиненню

3В.018 Вміння гідно виходити з ситуацій, що стосуються дій, які 
провокують на застосування незаконних операцій, 
порушення законодавства тощо

3В.019 Здатність бездоганно дотримуючись правової культури у 
взаєминах з громадянами, використовувати знання різних 
галузей юриспруденції, психології та педагогіки задля 
цілеспрямованого забезпечення безпеки діяльності установ 
та організацій

ЗВ.020 Вміння вести діловодство, облік, звітність, додержуватись у 
своїй роботі правил роботи з відомостями і документами, що 
містять державну та комерційну таємницю, конфіденційну 
інформацію



4. Виробничі функції, типові завдання діяльності

 та уміння щодо їх вирішення

Відповідно до посад, що може обіймати випускник вищого навчального
закладу освіти, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення
певних типів діяльності)  та  типових для даної  функції  завдань  діяльності.
Кожному завданню відповідає система умінь щодо вирішення цього типового
завдання діяльності.

Вищий заклад освіти  повинен забезпечувати  опанування фахівцями зі
спеціальності  "Правознавство"  системи  умінь  вирішувати  певні  типові
завдання  діяльності  при  здійсненні  відповідних  виробничих  функцій,
визначених у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1
Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими
повинен володіти випускник вищого навчального закладу з

кваліфікацією юрист освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

№
п/п

Функція Назва та номер
типового завдання

діяльності

Номер і зміст уміння

1 Оцінювально-
орієнтаційна

1. Правова експертиза
2. Аналіз чинного   
законодавства

1. Тлумачити та застосовувати
закони та інші нормативно-
правові акти
2. Юридичне правильно  
кваліфікувати дії, факти та 
обставини
3. Приймати правові рішення і
здійснювати інші юридичні дії
у відповідності до законів
4. Здійснювати  перевірку  
відповідності вимогам 
законодавства документів 
правового характеру (статуту, 
господарських, трудових,  
цивільних договорів, правил, 
положень, наказів та постанов
правозастосовчих органів 
тощо)

2. Організацій - 
управлінська

1. Пошук нових форм  
і   методів управління
2.   Застосування 
правових норм

1. Робити висновки за   
проектами наказів, 
розпоряджень, інших актів, 
що приймаються  керівниками
різних підприємств, установ, 
організацій



2. Якісно складати юридичні 
документи (кримінально-
правові акти дізнання та   
попереднього слідства, 
позовні заяви, 
обвинувачувальні висновки, 
документи, які складаються 
адвокатами в судовому 
провадженні, статути, 
положення, накази, цивільні, 
трудові та господарські 
договори та інше)
3. Організовувати правове 
обслуговування з питань 
адвокатської, нотаріальної,    
правозастосовчої, 
підприємницької, в т. ч. 
зовнішньоекономічної 
діяльності
4. Застосовувати юридичні 
практичні навички ведення 
переговорів при укладанні 
угод, розв’язанні спорів у 
досудовому та судовому 
порядку 
5. Надавати консультативні 
послуги керівникам і   
працівникам підприємств, 
установ, організацій, а також 
населенню з різноманітних  
правових питань
6. Здійснювати заходи щодо 
підвищення правової 
компетентності керівника 
підприємства,  структурних 
підрозділів, працівників 
підприємства, установи, 
організації

3. Регулююча 1. Захист інтересів   
підприємства, 
установи, організації
2. Захист законних 
прав та інтересів     
громадян
3. Здійснювати 

1. Забезпечувати неухильне  
дотримання та правильне   
застосування норм   
законодавства, що регулює 
права і законні інтереси 
підприємства, установ, 
організації та їх працівників



консультаційну дія
льність

2. Проводити консультації та 
роз'яснення з питань  
правового регулювання у   
цивільних, кримінальних, 
трудових і адміністративних 
правовідносинах
3. Організовувати 
претензійно-позовну роботу, 
представляти інтереси 
підприємств, установ, 
організацій у судах, інших 
органах під час розгляду 
правових питань і спорів
4. Давати висновки стосовно 
правомірності списання 
матеріальних цінностей, 
дебіторської заборгованості, 
непродуктивних витрат та 
правову оцінку фактам нестач,
крадіжок, безгосподарності, 
псування майна
5. Здійснювати економіко-
правовий аналіз даних 
бухгалтерського обліку і   
статистичної звітності для   
вирішення питань про   
відшкодування матеріальної 
шкоди за рахунок винних осіб
6. Проводити профілактичну 
роботу по дотриманню 
законності і попередженню  
правопорушень, зміцнення 
правопорядку, пропагувати  
правові знання та   
здійснювати юридичну 
допомогу населенню 
7. Співпрацювати з 
державними та громадськими 
інституціями, які 
забезпечують захист законних
прав та інтересів громадян
8. Визначати цілі і задачі 
консультування, потребу у 
внутрішньому або 
зовнішньому консультуванні



9. Використовуючи 
відповідний методичний 
інструментарій 
консультування, забезпечувати
його якість, результативність і
ефективність

4. Інформаційна Корекція компетенції і
повноважень

1. Проведення  статистичних  
досліджень
2. Юридичне супроводження 
суспільної діяльності

5. Ідеологічно-
виховна

1.Формування 
правового світогляду
2.Розвиток 
міждержавних 
договірних   відносин

1.Використання 
демократичних принципів    
права при здійсненні 
управління державою
 2. Виховання в суспільстві  
зразків правомірної поведінки
3.Застосування норм 
міжнародного публічного та 
приватного права під час 
здійснення діяльності за 
фахом

5. Критерії рівня сформованості вмінь та знань
Таблиця 5.1

Критерії рівня сформованості вмінь

№ 
п/п

Назва рівня 
сформованості 
уміння

Зміст критерію рівня сформованості умінь

1. Репродуктивний Уміння відтворити досвід практичної діяльності
шляхом самостійного вибору та застосування 
типових методів (алгоритмів) діяльності у  
стандарт

2 Евристичний Уміння вирішувати типові фахові завдання 
шляхом самостійного вибору та застосування 
типових методів (алгоритмів) діяльності в 
нових умовах 

3 Творчий Уміння використовувати знання для  розв'язання
нестандартних завдань шляхом застосування 
нових методів (алгоритмів) діяльності в нових 
умовах.



Таблиця 5.2
Критерії рівня сформованості знань

№ 
п/п

Назва рівня 
сформованості знань

Якісні критерії класу задачі

1 Понятійний Знання та відтворення понятійно-категоріальної
інформації про об'єкти, предмети, властивості, 
процеси, методи та способи діяльності  

2 Фундаментальний Знання теорій, законів, закономірностей, 
об'єктів, предметів, процесів, методів 
(алгоритмів) і способів діяльності, що необхідні
для прийняття та здійснення ефективних 
рішень, в тому числі і в екстремальних умовах

3 Прикладний 
Творчий

Знання сучасних правових теорій, тенденцій 
законів, закономірностей, об'єктів, предметів, 
процесів, методів (алгоритмів) та способів 
правової діяльності на рівні, що достатні для 
формування: впровадження власної моделі 
професійної діяльності, в тому числі і в 
екстремальних умовах

6. Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних 
закладів

Загальні  вимоги  до  рівня  якості  підготовки  спеціаліста  визначаються
відповідними освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів.

Спеціаліст  повинен  бути  широко  ерудованим,  володіти
фундаментальними  науковими  знаннями,  сучасними  інформаційними
технологіями, методами одержання, обробки та зберігання інформації.

Атестацію якості підготовки випускників МАУП здійснюють Державні
екзаменаційні комісії МАУП з даної спеціалізації і періодично Міністерство
освіти і науки України.

Атестація  проводиться  на  підставі  аналізу  успішності  та  вирішення
випускниками  професійних  завдань,  передбачених  кваліфікаційною
характеристикою.

Атестація  здійснюється  на  підставі  оцінки  рівня  професійних  знань,
умінь та навичок випускників з використанням загальнодержавних методів
комплексної діагностики: складання державних іспитів.

Присвоєння кваліфікації здійснює Державна екзаменаційна комісія.
Комплексний екзамен з наступних дисциплін: історія вчень про державу

і  право,  актуальні  проблеми  трудового  права,  правове  регулювання



підприємницької  діяльності,  охорона  праці  та  безпека  в  надзвичайних
ситуаціях.

7. Відповідальність за якість підготовки випускників вищих 
навчальних закладів спеціалістів за спеціальністю «Правознавство»

МАУП  несе  відповідальність  за  підготовку  спеціаліста  відповідно  до
вимог кваліфікаційної  характеристики.  Підприємства,  установи,  організації
несуть  відповідність  за  раціональне  використання  та  об'єктивну  атестацію
молодих спеціалістів, які працюватимуть на різних об'єктах за призначенням. 

Група  самоаналізу спеціальності  повинна регулярно переглядати  зміст
кваліфікаційної  характеристики  з  урахуванням  кваліфікаційних  вимог  до
спеціалістів даного профілю, що об'єктивно змінюються.
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