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Вступ 

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 

бакалавра Одеського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю 

6.030401 «Правознавство» є нормативним документом закладу вищої освіти, в 

якому узагальнюються зміст освіти, відображаються цілі освітньої та професійної 

підготовки фахівців ступеня «бакалавр», визначається місце фахівця-правознавця 

в діяльності держави, а також вимоги до його компетентності, інших соціальних 

властивостей та якостей. 

Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої 

освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства, 

Міністерства освіти і науки України до змісту освіти. 

Стандарт використовується при: 

• визначенні посад, на які можуть призначатися бакалаври, та умови їх 

службового використання; 

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

• розробці та корегуванні освітньо-професійної програми підготовки фахівця 

ступеня «бакалавр» за спеціальністю 6.030401 «Правознавство»; 

• розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки 

бакалавра за спеціальністю 6.030401 «Правознавство»; 

• визначенні змісту навчання як бази для опановування новими 

спеціальностями, кваліфікаціями; 

• визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

• атестації та сертифікації бакалаврів; 

• укладенні договорів або контрактів щодо підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 6.030401 «Правознавство»; 

• визначенні критеріїв професійного відбору; 

• прогнозуванні потреби у фахівцях ступеня «бакалавр» за спеціальністю 

6.030401 «Правознавство»; 

         • результатів використання бакалаврів; 

        • обґрунтуванні переліків спеціальностей та спеціалізації вищої освіти; 

        • визначенні кваліфікації бакалаврів; 

         • розподіленні та аналізі використання випускників Одеського державного 

університету внутрішніх справ. 

 



СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики 

БАКАЛАВРА 
(назва освітнього ступеня) 

 

Галузі знань 0304 «ПРАВО» 

 (код і назва галузі знань) 

 

за спеціальністю  6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 (код і назва спеціальності) 

                                         

                                     Чинний від __________________ 
(рік, місяць, число) 

 

1. Галузь використання 

Цей стандарт освітньо-кваліфікаційної характеристики є складовою галузевої 

компоненти державного стандарту і застосовується при підготовці фахівців 

ступеня «бакалавр» в Одеському державному університеті внутрішніх справ 

галузі знань 0304 Право; 

спеціальності 6.030401 Правознавство; 

з узагальненим об'єктом діяльності — нормотворча, правозастосовна, 

правоохоронна; 

        з нормативним терміном навчання (денна форма) – 3 роки. 

Відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності, а 

також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності бакалавра 

є: 

- діяльність у сфері права − К.74.11.1; 

- нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг 

нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними 

архівами під керівництвом нотаріуса) − К.74.11.2; 

- діяльність державних виконавців, слідчих і арбітрів − К.74.11.3; 

- діяльність відповідних структурних підрозділів Міністерства юстиції 

України, Міністерства внутрішніх справ, Антимонопольного комітету України, 

Державної фіскальної служби України, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, Пенсійного фонду України, Фонду державного майна України, 

Служби безпеки України, Національного агентства України з питань державної 

служби, Державної служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва,  Національної ради посередництва та примирення, Міністерства 

закордонних справ України. 



Ця освітньо-кваліфікаційна характеристика встановлює: 

- професійне призначення і умови використання випускників Одеського 

державного університету внутрішніх справ певної спеціальності та ступеня вищої 

освіти у вигляді переліку певних посад, виробничих функцій та типових задач 

діяльності; 

- освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників Одеського державного 

університету внутрішніх справ у вигляді переліку здібностей та умінь вирішувати 

задачі діяльності; 

- вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників 

Одеського державного університету внутрішніх справ; 

- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 

Стандарт є обов'язковим для Одеського державного університету внутрішніх 

справ. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови 

для використання фахівців відповідно до здобутих ними у закладі вищої освіти 

кваліфікації та спеціальності, згідно з чинним законодавством. 

 

2. Кваліфікаційні вимоги до знань і умінь бакалавра правознавчої 

діяльності 
 

Бакалавр правознавства повинен опанувати певним комплексом 

основоположних знань, принципів, підходів і постанов, що відповідають 

стандартам освіти, оволодіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності 

та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати сукупність 

узагальнених професійних знань. 

Основні виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими 

повинен володіти здобувач вищої освіти: 

1. Правозастосовча − застосування норм матеріального і процесуального 

права. 

1.1. Вивчення обставин справи: правова кваліфікація, прийняття 

юридичного рішення. 

1.1.1. Тлумачення та правильне застосування норм матеріального та 

процесуального права. 

1.1.2. Застосування Конституції України як нормативного акта прямої дії, 

законів України та інших нормативно-правових  актів. 

1.1.3. Застосування міжнародних правових актів як складової частини 

національного законодавства. 

1.1.4.  Вивчення, аналіз і оцінка обставин справи. 

1.1.5. Планування і вирішення оперативно-тактичних завдань, які 

виникають при розгляді юридичної справи. 

1.1.6.  Здійснення правильної кваліфікації правовідносин. 

1.1.7.  Здійснення процесуально-документального оформлення результатів 



розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації. 

1.1.8. Ведення юридичної статистики, здійснення аналізу статистичних 

даних. 

1.1.9. Винесення рішень з юридичних справ, відповідно до чинного 

законодавства. 

1.2.  Запобігання правопорушенням. 

1.2.1. Здійснення заходів щодо усунення умов і причин правопорушень в 

межах професійних обов'язків. 

1.2.2. Розробка та формування пропозицій щодо усунення недоліків у 

правовому забезпеченні діяльності юридичних, фізичних осіб, об'єднань громадян 

тощо. 

2. Наглядова - контроль законності. 

2.1. Здійснення контролю за законністю юридичних рішень. 

2.1.1. Визначення форм та методів контролю. 

2.1.2. Здійснення контролю за реалізацією юридичних рішень. 

2.1.3. Застосування юридичних процедур контролю. 

2.1.4. Забезпечення дотримання встановленого порядку розгляду заяв, 

звернень та скарг громадян. 

2.1.5. Забезпечення реалізації Конституції та законів України у випадку 

посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, права держави, права 

юридичних осіб, об'єднань громадян тощо. 

2.1.6. Здійснення заходів контролю відповідно до компетенції. 

3. Установча -   утворення   органів   державної   влади   і   місцевого 

самоврядування; реєстрація юридичних станів, прав та фактів. 

3.1. Організація підготовки і проведення виборів народних депутатів 

України, Президента України, органів місцевого самоврядування, сільських, 

селищних та міських голів. 

3.1.1. Здійснення організаційно-правових заходів щодо забезпечення 

виборчого процесу. 

3.1.2. Забезпечення реалізації правосуб'єктності учасників виборчого 

процесу щодо повноважень. 

3.1.3. Забезпечення здійснення юридичних процедур виборчого процесу. 

3.2. Легалізація суб'єктів права; посвідчення правового стану, прав та 

фактів. 

3.2.1. Здійснення організаційно-правових заходів щодо легалізації 

суб'єктів господарської та підприємницької діяльності, установ, організацій, 

громадських і благодійних організацій тощо. 

3.2.2. Посвідчення актів громадського стану. 

3.2.3. Здійснення юридичного оформлення суб'єктивних прав та фактів. 

 



4. Надання правових послуг -  надання адвокатських та нотаріальних 

послуг. 

4.1. Сприяння захисту прав і свобод та представництво законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

4.1.1. Надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань. 

4.1.2. Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру. 

4.2. Надання правам, фактам, документам юридичної вірогідності. 

4.2.1. Надання роз'яснень з питань вчинення нотаріальних дій. 

4.2.2. Застосування законодавства щодо вчинення нотаріальних дій. 

4.2.3. Посвідчення прав. 

4.2.4. Сприяння громадянам та юридичним особам у здійсненні їх прав та 

законних інтересів. 

 

3. Вимоги до професійного відбору 

 

Для забезпечення результативного навчання та ефективного включення 

здобувачів вищої освіти у процес реалізації освітньої програми галузі знань 0304 

«Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство» та відповідного рівня освітньої і 

професійної підготовки випускників сформульовані певні вимоги до відбору 

здобувачів вищої освіти, які бажають отримати ступінь бакалавра правознавства: 

володіння громадянським досвідом та високою суспільною активністю, 

культурою, глибокою повагою до закону і дбайливим ставленням до соціальних 

цінностей правової держави. 

 

4. Вимоги до атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестації здобувачів вищої освіти випускників Одеського державного 

університету внутрішніх справ (галузь знань 0304 «Право» спеціальність 6.030401 

«Правознавство») здійснюється екзаменаційною комісією з атестації здобувачів 

вищої освіти у формі державних екзаменів з метою встановлення фактичної 

відповідності рівня і підготовки випускників вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики бакалавра правознавства. 

 


