
 

081 «ПРАВО» 

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні 

«ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

 

Галузь знань  08 «Право» 

Спеціальність 081 «Право» 

Спеціалізація «Правознавство» 

Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС 

Тривалість програми 4 роки 

Форма навчання  денна/заочна 

 

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців у галузі права, що наділені компетентностями, 

необхідними для розуміння природи і функцій права, правових цінностей і 

принципів, процесу право творення, змісту основних правових інститутів і галузей 

права, для здійснення правозастосування у різних сферах суспільних відносин та 

втілення етичних стандартів правничої професії у практичну діяльність. 

 

Особливості освітньо-професійної програми 

Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей та формування практичних умінь і 

навичок у процесі практичної підготовки за спеціальністю 081 «Право», 

спеціалізацією «Правознавство». Практична підготовка здійснюється шляхом 

проходження виробничої практики в установах та організаціях чи їх підрозділах, 

які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, на базі юридичних служб 

органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ 

та організацій незалежно від форми власності, а також у судах, прокуратурі, 

адвокатурі, нотаріаті, юридичній клініці університету. 

 

Компоненти програми: 

 
№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС 

Обов’язкові дисципліни 
1.  Фізичне виховання 0 
2.  Іноземна мова  10 
3.  Українознавство 5 
4.  Національна економіка 4 
5.  Політологія 4 
6.  Прикладна інформатика 4 
7.  Історія права України 4 

 

Гарант програми – Кикоть Павло Валерійович  
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового регулювання 

економіки 

Юридичний інститут  

http://jf.kneu.edu.ua/ua/depts5/k_pravovogo_reguljuvannja_ekonomiky/Vikladachi7/Kiko

t_Pavlo_Valerijovich/ 
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8.  Юридична деонтологія (Тренінг-курс «Вступ до спеціальності») 4 

9.  Історія права зарубіжних країн 4 

10.  Теорія держави 4 

11.  Теорія права  4 

12.  Римське приватне право та латинська юридична фразеологія 4 

13.  Історія  правових учень 4 
14.  Конституційне право України 5 

15.  Судові та правоохоронні органи України 4 

16.  Адміністративне право. Загальна частина 4 

17.  Адміністративне право. Особлива частина 4 

18.  Цивільне право України. Загальна частина 4 

19.  Цивільне право України. Особлива частина 4 

20.  Кримінальне право України. Загальна частина 4 

21.  Кримінальне право України. Особлива частина 4 

22.  Міжнародне право 4 

23.  Право ЄС 4 

24.  Господарське право. Загальна частина 4 

25.  Господарське право. Особлива частина 4 
26.  Фінансове право. Загальна частина 4 

27.  Фінансове право. Особлива частина 4 

28.  Адміністративне судочинство 4 

29.  Кримінальне процесуальне право 4 

30.  Цивільне процесуальне право 4 

31.  Господарське процесуальне право 4 
32.  Трудове право 4 

33.  Земельне право 4 

34.  Конституційне право зарубіжних країн 4 

35.  Екологічне право 4 

36.  Сімейне право 4 

37.  Корпоративне право 4 

38.  Податкове право 4 

39.  Міжнародне економічне право і процес 4 

Вибіркові дисципліни 

40.  Конституційні основи розвитку законодавства  4 

41.  Конституційні засади гуманітарного права  4 

42.  Муніципальне право  4 

43.  Мистецтво презентації 4 

44.  Філософія  4 

45.  Права людини: система та механізм забезпечення 4 

46.  Адміністративне право зарубіжних країн  4 
47.  Юридична риторика та мовна культура юриста 4 

48.  Адвокатура  4 

49.  Інформаційне право 4 

50.  Кримінологія 4 

51.  Кримінально-виконавче право  4 

52.  Теоретичні засади кваліфікації злочинів 4 

53.  Правове забезпечення цифрової економіки 4 

54.  Митне право 4 

55.  Житлове право 4 

56.  Право соціального забезпечення 4 

57.  Нотаріат  4 
58.  Право інтелектуальної власності 4 

59.  Правова інформатика 4 

60.  Європейське право в галузі прав людини 4 

61.  Інвестування 4 

62.  Міжнародне приватне право 4 

63.  Основи юридичної клінічної практики  4 

64.  Легітимація та припинення  підприємницької діяльності 4 

65.  Правочини із земельними ділянками  4 

66.  Захист прав споживачів 4 

67.  Правове регулювання фондового ринку  4 

68.  Правове регулювання будівельної діяльності 4 

69.  Податкове консультування 4 
70.  Банківське право 4 

71.  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 4 

72.  Інвестиційне право 4 



73.  Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими 

нормами 
4 

74.  Фінансовий менеджмент 4 

75.  Пакет 1 Прикладна психологія  

76.  Пакет 2 Поглиблене вивчення іноземної мови  

77.  Фізичне виховання  

78.  Переддипломна практика 10   

79.  Підготовка та захист бакалаврської дипломної роботи 10 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми 

 

Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями у галузі  

правничої діяльності, уміння застосовувати матеріально-правові та процесуально-

правові норми та механізми захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання та фізичних осіб, юридичне забезпечення різноманітних сфер 

суспільної діяльності тощо.  

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним 

класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема мають 

можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України, 

а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного, так і 

іншого спрямування. 

 

Ключові програмні результати навчання 

Після закінчення програми навчання випускники будуть давати правовий висновок 

щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю; демонструвати знання і 

розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи; пояснювати природу та 

зміст основних правових інститутів та процедур національного права; 

демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей права; застосовувати набуті знання у 

різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки; самостійно готувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях; надавати консультації щодо можливих способів захисту прав 

та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 


