
Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

на освітньо-професійну програму 

«ПРАВО» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Період громадського обговорення освітньої програми – з 27.01.2022 р. по 27.02.2022 р. 

Категорія 

стейкхолдерів 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Місце роботи (навчання) Зміст пропозиції (-й) та її (їх) обґрунтування Примітка про 

врахування / 

неврахування 

Представник 

роботодавців 

Чирвон 

Олександр 

Сергійович 

Юрисконсульт  

АПК «Докучаєвські чорноземи» 

Необхідно актуалізувати програми 

виробничої та переддипломної практик 

Перебуває на 

стадії 

впроваження 

Академічна 

спільнота 

Короєд С.О. доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри права Закладу 

вищої освіти «Університет Короля 

Данила» 

У зв’язку з затвердженням програми ЄДКІ за 

спеціальностями «Право» та «Міжнародне 

право» на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти, потрібно включити до 

навчального плану навчальну дисципліну 

«Міжнародне кримінальне право та 

міжнародне співробітництво у сфері 

запобігання злочинності». 

Враховано. 

Включити до 

навчального 

плану нову 

навчальну 

дисципліну 

«Міжнародне 

кримінальне 

право та 

міжнародне 

співробітництво у 

сфері запобігання 

злочинності» 

Академічна 

спільнота 

Захарченко П. 

П. 

професор кафедри теорії та історії 

права та держави навчально-наукового 

інституту права Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка, доктор юридичних 

наук, професор 

До навчальних планів необхідно включити 

навчальну дисципліну, метою  якої є 

формування у студентів цілісної системи 

знань про предмет та основні категорії 

етичної теорії, основні принципи і норми 

професійної етики правничої професії; 

Враховано. 

Начальну 

дисципліну 

«Судова 

медицина та 

психіатрія» 



набуття майбутніми фахівцями умінь з 

етичної комунікації у фаховій діяльності, її 

використання у роботі; формування навичок 

реалізації професійної етики на практиці; 

розкриття сутності етичних проблем роботи 

правника з різними категоріями клієнтів і 

колегами. Її може бути названо на зразок 

«Юридична етика» чи «Професійна етика 

юриста». 

вилучити з 

навчального 

плану. Водночас 

до цього 

вибіркового 

блоку включити 

нову навчальну 

дисципліну 

«Професійна 

етика юриста» 

Випускник 

програми 

Бороденко А.О.  Київський відділ державної 

виконавчої служби у місті Полтаві 

Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції, 

державний виконавець 

Навчальну дисципліну «Державне 

будівництво і місцеве самоврядування в 

Україні» слід перейменувати на навчальну 

дисципліну «Державна влада і місцеве 

самоврядування в Україні».  

Враховано. 

Внести зміни до 

навчальних 

планів 

спеціальності 

081м1 «Право» 

освітня програма 

«Право» для 

студентів набору 

2022 року 

 
 


