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ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ОП 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Право» спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Частина ОПП, 

яка оновлюється 

Чинна редакція 

ОПП 2021 р. 

Пропозиція змін  

до ОПП 

2023 р. 

зацікавлена сторона 

(автор) 
результати розгляду пропозиції 

Профіль освітньої 

програми 

Редакція відповідно 

до  Стандарту 2018 

року 

Редакція відповідно до 

чинного  

 Стандарту 

2022 року 

Гарант ОП Право Схвалено 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Цивільне право 

(особлива частина) 

 

4 семестр 

9,0 кредити, 

екзамен 

Цивільне право 

 (особлива частина) 

4 семестр 

8,5 кредитів, екзамен 

Пропозиція НМК 

факультету 

Схвалено 

Збільшення кредитів на практику на 2 

курсі до 4,5 за рахунок зменшення 

кредитів на Цивільне право (особлива 

частина) право з 9,0 на 8,5   

 

(+0,5 кредита до практики) 

 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 



(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Кримінальне право   

(загальна частина) 

4 семестр 

8,5 кредити, 

екзамен 

Кримінальне право   

(загальна частина) 

4 семестр 

8,0 кредити, екзамен 

Пропозиція НМК 

факультету 

Схвалено 

Збільшення кредитів на практику на 2 

курсі до 4,5 за рахунок зменшення 

кредитів на Кримінальне право з 8,5 на 8,0 

 

(+0,5 кредит до практики) 

 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3,5 кредити  

4 семестр 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3,0 кредити  

4 семестр 

Пропозиція НМК 

факультету 

Схвалено 

Збільшення кредитів на практику на 2 

курсі до 4,5 за рахунок зменшення 

кредитів з Іноземної мови )за 

професійним спрямуванням – з 3,5 на 3,0 

 

(+0,5 кредит до практики) 

 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Навчальна 

практика в органах 

Навчальна практика в 

органах місцевого 

самоврядування 

Пропозиція НМК 

факультету 

 

Схвалено 

Збільшення кредитів на практику на 2 

курсі з 3 до 4,5 



місцевого 

самоврядування 

4 семестр 

3 кредити 

4 семестр 

4,5 кредитів 

Відгуки стейкхолденрів  

(+1,5 кредитів до практики) 

 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 

Кримінальне 

процесуальне право   

6 семестр 

7,0 кредитів, 

екзамен 

Кримінальне 

процесуальне право   

 

6 семестр 

6,0 кредитів,  

екзамен 

Пропозиція НМК 

факультету 

Схвалено 

Збільшення кредитів на практику на 3 

курсі до 5 за рахунок зменшення кредитів 

на Кримінальне процесуальне право з 7,0 

на 6,0 

 

(+1,0 кредит на практику) 

 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Фінансове право 

6 семестр 

6,0 кредитів 

екзамен 

Фінансове право 

6 семестр 

5,0 кредитів 

екзамен 

Пропозиції НМК 

факультету 

Схвалено 

Збільшення кредитів на практику на 3 

курсі до 5 за рахунок зменшення кредитів 

на Фінансове  право з 6,0 на 5,0 

 

(+1,0 кредит на практику) 

 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 



(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Навчальна 

практика в органах 

прокуратури 

6 семестр 

 

3 кредити 

Навчальна практика в 

органах прокуратури 

 

6 семестр 

 

5,0 кредитів 

Пропозиція НМК 

факультету 

 

Пропозиції 

стейкхолденрів 

Схвалено 

Збільшення кредитів на практику на 3 

курсі з 3 до 5,0 

 

(+2,0 кредитів до практики) 

 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Міжнародне 

приватне право 

7 семестр 

5,5 кредитів 

Міжнародне привальне 

право 

7 семестр 

5,0 кредитів 

Пропозиція НМК 

факультету 

 

Схвалено 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Право ЄС 

7 семестр 

7,0 кредитів 

 

Право ЄС 

7 семестр  

6,0 кредитів 

Пропозиція НМК 

факультету 

 

Схвалено 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Практичне право 

7 семестр 

1,5 кредити 

Практичне право 

7 семестр 

3,0 кредити 

Пропозиції роботодавців 

Кафедри 

процесуального права 

Схвалено 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Правнича 

аргументація 

8 семестр 

3,0 кредити 

Правнича аргументація 

8 семестр 

3,5 кредити 

Пропозиції гаранта ОП, 

пропозиції роботодавців 

Схвалено 



Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Навчальна 

практика  

в судах 

8 семестр 

 

4,5 кредити 

Навчальна практика в 

судах 

 

8 семестр 

 

5,5 кредитів 

Пропозиція НМК 

факультету 

 

Відгуки стейкхолденрів 

Схвалено 

Збільшення кредитів на практику на 4 

курсі з 4,5 до 5,5 

 

(+1,0 кредит до практики) 

 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

Компетентності, 

програмні 

результати 

навчання 

Попередня 

редакція Стандарту 

Приведено у 

відповідність із чинним 

Стандартом  

Згідно рішення НМК 

факультету 

Схвалено 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

Співвіднесення 

ЗК і СК до 

результатів 

навчання 

Матриця 

відповідності 

визначених 

Стандартом 

результатів 

навчання  та 

компетентностей 

НРК 

Матриця відповідності 

визначених Стандартом 

результатів навчання  та 

компетентностей 

НРК відповідно до 

чинного Стандарту 

Рішення кафедр 

 

Відгуки стейкхолдерів 

Схвалено 

Наказ МОН України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20.07.2022 №1644 

 

 



 


	ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ОП

