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Так 10 (100%)

Ні -

Чи вважаєте Ви актуальним і 
необхідним здійснення підготовки

фахівців за ОПП «ПРАВО"

* Загальна кількість опитаних - 10



 Загальна кількість опитаних - 10

Чи відповідає ОПП «ПРАВО" вимогам, які 
висувається до фахівців у сфері юриспруденції?

Так 9 (91,7%)

Ні 1 (8,3%)



Чи вважаєте Ви, що підготовка фахівців за ОПП ПРАВО відповідає 
вимогам ринку праці?

Так 10 (100%)

Ні -

Чи містить ОПП «ПРАВО" достатньо складових для підготовки фахівців 
з права?

Так 8 (80 %)

Ні 2 (20 %)

Загальна кількість 
опитаних - 10



Кваліфіковане ведення 

переговорів, здатність  

ефективно комунікувати

Вкажіть, які додаткові знання (уміння) повинна 
забезпечувати освітня програма:

Знання 

менеджменту 

персоналу

Робота з 
комп'ютерами і з 
законодавчими

базами в Інтернеті.

Знання у сфері
публічних закупівель, 

законодавство про 
захист конкуренції.

IT - право, Медіація. 

Ораторське 
мистецтво.

Вміння складами процесуальні

документи та заяви по суті

справ, здійснювати правовий

аналіз справи, вміння

користуватися системою 

електронний суд, реєстром

судових рішень, іншими

державними реєстрами.



Правове регулювання публічних закупівель

Антикорупційне право

Правове регулювання будівельної діяльності

Психологія. Ораторське мистецтво.

Публічні закупівлі

Податкове право

Європейська конвенція з прав людини

Юридична психологія та фізіогноміка

Які дисципліни необхідно додати у освітню 

програму?



Загальна оцінка ОПП «ПРАВО»

ВідмінноДобреЗадовільноНезадовільно

- 6 (60%) 4 (40%)



Загальна кількість 

випускників

Так 8

Ні 2

Чи працюють у Вашій організації фахівці, 
підготовлені за ОПП «ПРАВО" у ЛТЕУ

Якщо так, то як Ви оцінюєте якість 

підготовки фахівців?)

Загальна 

кількість 

випускників

Низька -

Достатня 3 (25%)

Висока 7 (75%)



Загалом ОПП відповідає 
сучасним вимогам, які 

висуваються до фахівців у 
галузі юриспруденції

Варто збільшити кількість 
практичної підготовки 

ЗВО

Потребує поглибленого 
вивчення ІТ-права, 

комп’ютерних технологій та 
навичок медіації

Додати такі освітні компоненти: 
антикорупційне право, 
Психологія, ораторська 

майстерність, публічні закупівлі, 
податкове право

ОПП «Право» є актуальною, 
сучасною та 

конкурентоспроможною у 
сфері надання юридичних 

послуг на ринку України

Таким чином, за результатами 
опитування стейкхолдерів 

встановлено, що



Дякуємо за 

увагу!


