
ОП «081-Право» 2020 ОП «081-Право» 2021 

 Уточнені у меті та фокусі ОП (напрям  

господарського, адміністративного та 

муніципального права). 

Змінено співвідношення кредитів 

обов’язкових та вибіркових дисциплін з 

176/64  

180/60 

Вилучені СК 8 Здатність здійснювати 

кримінально-правову кваліфікацію 

кримінальних правопорушень. 

СК 9. Здатність застосовувати засоби, 

прийоми та методи збирання, дослідження, 

оцінки доказів для розкриття, 

розслідування, судового розгляду та 

попередження кримінальних 

правопорушень. 

СК 10. Здатність кваліфікувати 

адміністративні правопорушення та 

відмежовувати їх від інших протиправних 

дій 

СК 11.Здатність вирішувати практичні 

ситуації в ході притягнення винуватих осіб 

до адміністративної відповідальності 

СК 12.Здатність визначати та аналізувати 

правову основу діяльності органів юстиції 

СК 13. Вміння аналізувати нормативні 

акти, якими визначається компетенція 

органів державної влади і управління 

Що не відповідають цілям ОП 

Додано в ОП: 9. Знання і розуміння основ 

правового регулювання обігу публічних 

грошових коштів.  

СК10. Знання і розуміння соціальної 

природи трудових відносин та їх правового 

регулювання.  

СК11. Здатність визначати належні та 

прийнятні для юридичного аналізу факти.  

СК12. Здатність аналізувати правові 

проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції.  

СК13. Здатність до критичного та 

системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній 

діяльності.  

СК14. Здатність до консультування з 

правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, 

відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації.  

СК15. Здатність до самостійної підготовки 

проєктів актів правозастосування.  

СК16. Здатність до логічного, критичного і 

системного аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і значення. 

СК 17. Здатність передбачати можливі 

негативні наслідки при порушенні прав і 

свобод фізичних осіб органами публічної 

адміністрації. 

СК 18. Здатність здійснювати 

процесуально-документальне оформлення 

супроводження розгляду та вирішення 

господарської або адміністративної справи, 

іншої юридичної документації. 

СК 19. Здатність розробляти локальні 

нормативні акти (внутрішні документи 

юридичних осіб приватного права) та 

господарські договори. 



Не було Додані ПРН,  для відповідності  

Спеціальним компетенціям: РН24. 

Здатність до логічного, критичного і 

системного аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і значення. 

РН25. Передбачати можливі негативні 

наслідки при порушенні прав і свобод 

фізичних осіб органами публічної 

адміністрації. 

РН26. Здійснювати процесуально-

документальне оформлення 

супроводження розгляду та вирішення 

господарської або адміністративної справи, 

іншої юридичної документації. 

РН27. Розробляти локальні нормативні 

акти (внутрішні документи юридичних осіб 

приватного права) та господарські 

договори. 

Перелік компонентів освітньої програми. 

Структура – обов’язкові та вибіркові 

компоненти  

 Перелік компонентів освітньої програми. 

Структура - цикл загальної підготовки,  

цикл професійної підготовки спеціальності, 

цикл професійної підготовки освітньої 

програми, блок дисциплін вільного вибору 

студента в межах Університету, блок 

дисциплін вільного вибору студента в 

межах спеціальності. 

Не було Дисципліни розставлені відповідно 

логічності, рівномірно розділені кредити 

(не менше 3 кредитів на дисципліну), 

збільшена кількість кредитів на дисципліни 

з напряму підготовки.  

Не було Додані в цикл професійної підготовки 

спеціальності, цикл професійної підготовки 

освітньої програми такі дисципліни – 

Адміністративно процесуальне право, 

сімейне право,  право ЄС, Права людини, 

Діловодство у юридичній діяльності, 

Методика самостійної роботи та основи 

академічного письма, Основи гендерної 

рівності: європейський та український 

контекст, Етичні стандарти у професійній 

діяльності. Збільшено кількість курсових 

робіт до 4. 

Було 4 кредити Збільшено кількість кредитів на вивчення 

дисципліни Іноземна мова до 10 



Було 4 та 5 кредити  Збільшено кількість кредитів на виробничі 

практикі до 6 кожні 

Не було Додані нові вибіркові дисципліни – 

муниципальний менеджмент, 

підприємницьке право, кримінологія та 

інші. 

  


