
ПРОПОЗИЦІЇ  
ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«ПРАВО» 
 

Пропозиції декана юридичного факультету: 
1. Включити до змісту освітньої програми такі її документально 

відокремлені складові: 
• Структурно-логічна схема; 
• Матриця відповідності; 
• Перелік освітніх компонент. 
2. Уточнити мету освітньої програми таким чином: «Метою цієї 

програми є підготовка кваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з правозастосовною 
діяльністю, спрямованою на застосування норм національного та міжнародного 
законодавства для відстоювання та захисту прав і законних інтересів усіх 
учасників правових відносин». 

3. Замінити семінарські на практичні заняття з навчальних дисциплін 
«Складання конституційно-процесуальних документів», «Складання 
адміністративно-процесуальних документів», «Складання цивільно-
процесуальних документів», «Складання господарсько-процесуальних 
документів», «Складання кримінально-процесуальних документів», «Складання 
процесуальних документів у міжнародному судочинстві», «PR для юриста», 
«Ораторське мистецтво», «Муніципальна правотворчість». 

4. Змінити рівень рамки кваліфікації на 6. 
 
Пропозиції кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права: 
1. Замість навчальної дисципліни ЗКО 1 «Історія держави і права 

України» включити до НП навчальну дисципліну «Історія української 
державності»; 

2. Замість навчальної дисципліни СКО 2 «Історія держави і права 
України (поглиблений курс)» включити до НП навчальну дисципліну «Історія 
українського права». 

 
Пропозиції кафедри кримінального права, процесу та криміналістики: 
1. Включити до НП Блок вибіркових дисциплін «Кібербезпека»: 

• Виявлення та розслідування кіберзлочинів; 
• Кібернетичне право; 
• Протидія правопорушень в інформаційній сфері; 
• Військова кібербезпека; 
• Кіберполіція в Україні. 



2. Навчальну дисципліну «Нотаріат в Україні» замінити на 
«Прокуратура в Україні». 

 
Пропозиції кафедри цивільного, господарського права: 
1. Варіативну складову «Цивільне та трудове право» замінити на 

«Цивільне право та процес». В цій складовій навчальну дисципліну «Земельне 
право» замінити на «Нотаріат в Україні». 

2. Включити до НП Варіативну складову «Трудове право. Право 
соціального захисту»: 

• Правове регулювання зайнятості населення; 
• Міжнародне трудове право; 
• Міжнародне право соціального захисту; 
• Судовий захист трудових прав; 
• Організація кадрової роботи. 
 
Пропозиції доцента кафедри іноземних мов та інформаційно-

комунікаційних технологій Дітковської Л.А.: 
1. Навчальну дисципліну «Інформаційні технології у правозастосовчій 

діяльності» перейменувати на «Цифрові технології у правозастосуванні». 
 
Пропозиції стейкхолдерів: 
1. Навчальні дисципліни ЗКВ 1.3 та ЗКВ 2.3 «Іноземна мова» у двох 

вибіркових блоках перейменувати відповідно на ЗКВ 1.3. «Друга іноземна 
мова» та ЗКВ 2.3. «Ділова іноземна мова». 

2. Навчальну дисципліну СКВ 7.5 «Іноземна мова професійного 
спрямування» перейменувати на «Англійська мова для юриста». 

3. Додати вибірковий «Блок 3. Соціально-трудовий тренд»: 
• ЗКВ 3.1 «Конфліктологія» (3, 4 семестр, залік/екзамен, 6 кредитів 

ЄКТС); 
• ЗКВ 3.2 «Основи охорони праці» (3 семестр, залік, 3 кредити 

ЄКТС); 
• ЗКВ 3.3 «Практика ведення переговорів» (4 семестр, залік, 3 

кредити ЄКТС); 
• ЗКВ 3.4 «Управління персоналом» або «HR-менеджмент» (4 

семестр, залік, 3 кредити ЄКТС). 


