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Кадрове діловодство 
Кафедра маркетингу, PR-
технологій та логістики 

 

Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово та добре 

володіти професійною термінологією. 

Здатність складати проекти кадрових 

документів. 

 

Володіти навичками роботи з комп’ютером, 

використовувати інформаційні технології для вирішення 

практичних задач в галузі права. 

Використовувати основні правила мовної культури, 

граматичні та лексичні конструкції української, іноземної 

мови. 

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. 

Складати і оформлювати юридичні документи. 

Застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 

Економіка України в сучасних умовах 
Кафедра маркетингу, PR-
технологій та логістики 

 

Здатність володіти основними 
способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки інформації. Навики 
з управління інформацією та роботи з 
використанням сучасних технологій. 

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Здатність до розуміння основ правового 
регулювання економіки, системи 
оподаткування в Україні, бухгалтерського 
обліку. 

Володіти навичками роботи з комп’ютером, 

використовувати інформаційні технології для вирішення 

практичних задач в галузі права. 

Толерантно сприймати історичні, соціальні та 

культурні розбіжності. 

       Працювати в команді, брати участь у вироблені 

командного рішення.  

Застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 

Міжнародне публічне право 
Кафедра теорії та історії 

держави і права, 
конституційного права 

 

Здатність аналізувати правові проблеми 
та формувати правові позиції.  

Здатність і готовність особи 
забезпечувати дотримання прав і свобод 

Визначати основні філософські та правові категорії, 

розуміти методи аналізу та синтезу, сутність абстрактного 

мислення.  

Толерантно сприймати історичні, соціальні та 



людини та громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань.  

Здатність аналізувати та 
імплементувати міжнародні стандарти у 
професійну діяльність, застосовувати 
норми з питань міжнародної взаємодії. 

культурні розбіжності. 

Застосовувати положення міжнародно-правових актів 

для вирішення правових ситуацій. 

 

 

Права людини 
Кафедра теорії та історії 

держави і права, 
конституційного права 

 

Здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо на засадах патріотизму та 
державності.  

Здатність діяти з метою збереження 
навколишнього середовища, 
раціонального використання та 
відтворення природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки. 

Здатність усвідомлювати рівні можливості 
та гендерні проблеми.  

Здатність і готовність особи 
забезпечувати дотримання прав і свобод 
людини та громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань. 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук. 

Толерантно сприймати історичні, соціальні та 

культурні розбіжності.  

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності.  

Застосовувати положення міжнародно-правових актів 

для вирішення правових ситуацій. 

 

 

 

Психологія 
Кафедра організації 

соціально-психологічної 
допомоги населенню 

Здатність до абстрактного та 

критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-

наслідкових зв’язків.  
Здатність працювати в команді, 

переконувати інших учасників групових 
процесів, демонструвати широкий спектр 

пізнавальних та інтелектуальних навичок. 
Здатність приймати неупереджені і 

мотивовані рішення, визначаючи інтереси 

Розуміти специфіку обраної професійної діяльності, 

етичні норми діяльності юриста, ґрунтуючись на 

принципах корпоративної соціальної відповідальності. 

Аналізувати основні поняття і категорії гуманітарних 

наук та їх зв'язок із правом.  

Працювати в команді, брати участь у вироблені 

командного рішення. 

 

 



і мотиви поведінки інших осіб, 
примирювати сторони з протилежними 
інтересами. 

Кризова психологія 
Кафедра організації 

соціально-психологічної 
допомоги населенню 

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків.   

Здатність діяти з метою збереження 
навколишнього середовища, 
раціонального використання та 
відтворення природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки 

Толерантно сприймати історичні, соціальні та 

культурні розбіжності.  

Аналізувати основні поняття і категорії гуманітарних 

наук та їх зв'язок із правом.  

Працювати в команді, брати участь у вироблені 

командного рішення. 

 

 

 

Бухгалтерський облік та експертиза 
Кафедра управління 

персоналом та економіки 
праці 

Здатність володіти основними 
способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки інформації. Навики 
з управління інформацією та роботи з 
використанням сучасних технологій. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. 

Здатність до розуміння основ 
правового регулювання економіки, 
системи оподаткування в Україні, 
бухгалтерського обліку. 

Володіти навичками роботи з комп’ютером, 

використовувати інформаційні технології для вирішення 

практичних задач в галузі права.  

Застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 

 

Судово-бухгалтерська експертиза 
Кафедра управління 

персоналом та економіки 
праці 

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків.  

Здатність володіти основними 
способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки інформації. Навики 
з управління інформацією та роботи з 
використанням сучасних технологій. 
Здатність кваліфіковано застосовувати у 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук.  

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності.  

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права.  

Складати і оформлювати юридичні документи. 
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професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність до розуміння основ правового 
регулювання економіки, системи 
оподаткування в Україні, бухгалтерського 
обліку.  

Здатність до застосування норм 
чинного законодавства щодо призначення 
експертизи у кримінальному провадженні. 

 

 

Історія правових та політичних вчень 
Кафедра теорії та історії 

держави і права, 
конституційного права 

Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності.  

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків.  

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Визначати основні філософські та правові категорії, 

розуміти методи аналізу та синтезу, сутність абстрактного 

мислення. 

Толерантно сприймати історичні, соціальні та 

культурні розбіжності. 

Аналізувати основні поняття і категорії гуманітарних 

наук та їх зв'язок із правом. 

Історія вчень про державу і право 
Кафедра теорії та історії 

держави і права, 
конституційного права 

Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності.  

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків.  

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Визначати основні філософські та правові категорії, 
розуміти методи аналізу та синтезу, сутність абстрактного 
мислення.  

Толерантно сприймати історичні, соціальні та 
культурні розбіжності.  

Аналізувати основні поняття і категорії гуманітарних 
наук та їх зв'язок із правом. 

Адвокатура в Україні 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності.  

Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово та добре 
володіти професійною термінологією. 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права.  

Працювати в команді, брати участь у вироблені 

командного рішення. 

Надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 



Здатність працювати в команді, 
переконувати інших учасників групових 

процесів, демонструвати широкий спектр 

пізнавальних та інтелектуальних навичок. 
Здатність аналізувати правові 

проблеми та формувати правові позиції.  
Знання засад і доктрин національного 

права, правових інститутів 
фундаментальних галузей права.  

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права.  

Здатність і готовність особи 
забезпечувати дотримання прав і свобод 
людини та громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань. 

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Здатність формулювати правові 
висновки і консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності та 
застосовувати юридичну аргументацію. 

Здатність застосовувати засоби, 
прийоми та методи збирання, 
дослідження, оцінки доказів для 
розкриття, розслідування, судового 
розгляду та попередження злочинів. 

Здатність застосовувати методику 
опрацювання правової інформації у 
процесі її збирання, систематизації та 
узагальнення. 

Здатність застосовувати систему знань 
про організацію адвокатури і адвокатську 
діяльність, зокрема можливих способів 
захисту та представництва у 

ситуаціях.  

Складати і оформлювати юридичні документи. 

 

 

 



кримінальному провадженні. 

Діяльність адвоката в кримінальному провадженні 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність працювати в команді, 

переконувати інших учасників групових 
процесів, демонструвати широкий спектр 

пізнавальних та інтелектуальних навичок. 
Здатність аналізувати правові 

проблеми та формувати правові позиції.   
Знання засад і доктрин національного 

права, правових інститутів 
фундаментальних галузей права. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права.  

Здатність і готовність особи 
забезпечувати дотримання прав і свобод 
людини та громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань. 

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Здатність формулювати правові 
висновки і консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності та 
застосовувати юридичну аргументацію. 

Здатність застосовувати засоби, 
прийоми та методи збирання, 
дослідження, оцінки доказів для 
розкриття, розслідування, судового 
розгляду та попередження злочинів. 

Здатність застосовувати методику 
опрацювання правової інформації у 
процесі її збирання, систематизації та 
узагальнення. 

Здатність застосовувати систему знань 
про організацію адвокатури і адвокатську 

Визначати основні філософські та правові категорії, 

розуміти методи аналізу та синтезу, сутність абстрактного 

мислення.  

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права.  

Розуміти систему судових та правоохоронних органів, 

які забезпечують охорону прав людини і громадянина.  

Надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях. 

 

 



діяльність, зокрема можливих способів 
захисту та представництва у 
кримінальному провадженні. 

Організаційно-правові засади надання безоплатної правової допомоги 
Кафедра трудового права, 

адміністративного права та 
процесу 

Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності.  

Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово та добре 
володіти професійною термінологією. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність і готовність особи забезпечувати 
дотримання прав і свобод людини та 
громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань.  

Здатність формулювати правові 
висновки і консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності та 
застосовувати юридичну аргументацію. 

 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук.  

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права.  

Надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях.  

 

 

 

 

Оплата праці 
Кафедра трудового права, 

адміністративного права та 
процесу 

Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати правові позиції.   

Знання засад і доктрин національного 
права, правових інститутів 
фундаментальних галузей права.  
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти.  

 Здатність формулювати правові 
висновки і консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності та 
застосовувати юридичну аргументацію. 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук.  

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності.  

Складати і оформлювати юридичні документи.  

 

 



Тактика та методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності.  

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків.  

Здатність володіти основними 
способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки інформації. Навики 
з управління інформацією та роботи з 
використанням сучасних технологій. 
Знання засад і доктрин національного 
права, правових інститутів 
фундаментальних галузей права. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти.  

Здатність застосовувати засоби, 
прийоми та методи збирання, 
дослідження, оцінки доказів для 
розкриття, розслідування, судового 
розгляду та попередження злочинів.  

Здатність розслідувати кримінальні 
правопорушення у сфері службової 
діяльності. 

Володіти навичками роботи з комп’ютером, 

використовувати інформаційні технології для вирішення 

практичних задач в галузі права.  

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права.  

Застосовувати криміналістичні засоби для 

розслідування суспільно небезпечних діянь. 

 

 

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності.  

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-

Застосовувати положення міжнародно-правових актів 

для вирішення правових ситуацій.  

Розуміти систему судових та правоохоронних органів, 

які забезпечують охорону прав людини і громадянина.  

Розробляти заходи, спрямовані на запобігання 

суспільно-небезпечних діянь. 



наслідкових зв’язків.  
Здатність аналізувати правові 

проблеми та формувати правові позиції.  
Здатність аналізувати та 

імплементувати міжнародні стандарти у 
професійну діяльність, застосовувати 
норми з питань міжнародної взаємодії. 

Здатність застосовувати засоби, 
прийоми та методи збирання, 
дослідження, оцінки доказів для 
розкриття, розслідування, судового 
розгляду та попередження злочинів. 

 

 

 

Фінансове право 
Кафедра трудового права, 

адміністративного права та 
процесу 

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків.  

Здатність володіти основними 
способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки інформації. Навики 
з управління інформацією та роботи з 
використанням сучасних технологій. 
Знання засад і доктрин національного 
права, правових інститутів 
фундаментальних галузей права. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність до розуміння основ правового 
регулювання економіки, системи 
оподаткування в Україні, бухгалтерського 
обліку. 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук.  

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права. 

 

 

Податкове право 
Кафедра трудового права, 

адміністративного права та 
процесу 

Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності.  

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук.  

Володіти навичками роботи з комп’ютером, 



Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків.  

Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати правові позиції.  

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. 

Здатність формулювати правові 
висновки і консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності та 
застосовувати юридичну аргументацію.  

Здатність до розуміння основ 
правового регулювання економіки, 
системи оподаткування в Україні, 
бухгалтерського обліку.  

Здатність застосовувати методику 
опрацювання правової інформації у 
процесі її збирання, систематизації та 
узагальнення. 

використовувати інформаційні технології для вирішення 

практичних задач в галузі права.  

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права. 

 

 

 

Особливі порядки кримінального провадження 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя  
Здатність аналізувати правові 

проблеми та формувати правові позиції..  
Знання засад і доктрин національного 

права, правових інститутів 
фундаментальних галузей права. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. 

Здатність формулювати правові 
висновки і консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності та 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук.  

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права.  

Застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 

 



застосовувати юридичну аргументацію.  
Здатність застосовувати норми 

кримінального процесуального 
законодавства щодо здійснення 
провадження в особливих формах. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності.  

Здатність приймати неупереджені і 
мотивовані рішення, визначаючи інтереси 
і мотиви поведінки інших осіб, 
примирювати сторони з протилежними 
інтересами.  

Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати правові позиції.  

Знання засад і доктрин національного 
права, правових інститутів 
фундаментальних галузей права. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права.  

Здатність і готовність особи 
забезпечувати дотримання прав і свобод 
людини та громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань. 

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Здатність тлумачити та застосовувати 
норми кримінального та кримінального 
процесуального законодавства щодо 
звільнення від кримінальної 
відповідальності і покарання. 

 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук. 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права.  

Застосовувати положення міжнародно-правових актів 

для вирішення правових ситуацій. 

Кваліфікувати суспільно небезпечні діяння, що 

містять склад злочину та визначати за їх вчинення 

покарання. 

 

 

 

 



Адміністративно-деліктне право 
Кафедра трудового права, 

адміністративного права та 
процесу 

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків.   

Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати правові позиції. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права.  

Здатність і готовність особи 
забезпечувати дотримання прав і свобод 
людини та громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань. 

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук. 

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. 

Розуміти систему судових та правоохоронних органів, 

які забезпечують охорону прав людини і громадянина. 

 

 

Адміністративна відповідальність 
Кафедра трудового права, 

адміністративного права та 
процесу 

Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності.  

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків. Здатність 
аналізувати правові проблеми та 
формувати правові позиції. Здатність 
кваліфіковано застосовувати у 
професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права.  

Здатність і готовність особи 
забезпечувати дотримання прав і свобод 
людини та громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук. Демонструвати 

кваліфіковане застосування знань у професійній 

діяльності. Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права. Розуміти систему 

судових та правоохоронних органів, які забезпечують 

охорону прав людини і громадянина. Складати і 

оформлювати юридичні документи. 

 

 

 

 

 



покарань. 
Здатність визначати належні та 

прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Прокуратура в Україні 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо на засадах патріотизму та 
державності. ЗК-3. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово 
та добре володіти професійною 
термінологією. Здатність приймати 
неупереджені і мотивовані рішення, 
визначаючи інтереси і мотиви поведінки 
інших осіб, примирювати сторони з 
протилежними інтересами. Здатність і 
готовність особи забезпечувати 
дотримання прав і свобод людини та 
громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань. 

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Здатність застосовувати систему знань 
про організацію та функції прокуратури. 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук. Розуміти специфіку 

обраної професійної діяльності, етичні норми діяльності 

юриста, ґрунтуючись на принципах корпоративної 

соціальної відповідальності. Демонструвати 

кваліфіковане застосування знань у професійній 

діяльності. Розуміти систему судових та правоохоронних 

органів, які забезпечують охорону прав людини і 

громадянина. 

 

 

 

Експертиза у кримінальному провадженні 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного та 

критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків. Здатність володіти 
основними способами і засобами 
отримання, зберігання, переробки 
інформації. Навики з управління 
інформацією та роботи з використанням 
сучасних технологій. ЗК-Здатність 
аналізувати правові проблеми та 
формувати правові позиції. Знання засад і 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права. 

Складати і оформлювати юридичні документи. 

Застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 



доктрин національного права, правових 
інститутів фундаментальних галузей 
права. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність формулювати правові висновки 
і консультації в конкретних сферах 
юридичної діяльності та застосовувати 
юридичну аргументацію. 

Господарське процесуальне право 
Кафедра цивільного, 

господарського права та 
процесу 

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків. Здатність приймати 
неупереджені і мотивовані рішення, 
визначаючи інтереси і мотиви поведінки 
інших осіб, примирювати сторони з 
протилежними інтересами. Знання засад і 
доктрин національного права, правових 
інститутів фундаментальних галузей 
права. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність застосовувати засоби, прийоми 
та методи збирання, дослідження, оцінки 
доказів для розкриття, розслідування, 
судового розгляду та попередження 
злочинів. 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук. Тлумачити та правильно 

застосовувати норми матеріального та процесуального 

права. Складати і оформлювати юридичні документи. 

Застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 

 

 

Корпоративне право 
Кафедра цивільного, 

господарського права та 
процесу 

Здатність до абстрактного та 
критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків. Здатність володіти 
основними способами і засобами 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук. 

Володіти навичками роботи з комп’ютером, 

використовувати інформаційні технології для вирішення 

практичних задач в галузі права. Розуміти специфіку 



отримання, зберігання, переробки 
інформації. Навики з управління 
інформацією та роботи з використанням 
сучасних технологій. Здатність приймати 
неупереджені і мотивовані рішення, 
визначаючи інтереси і мотиви поведінки 
інших осіб, примирювати сторони з 
протилежними інтересами. Здатність 
аналізувати правові проблеми та 
формувати правові позиції. Знання засад і 
доктрин національного права, правових 
інститутів фундаментальних галузей 
права. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. 

Здатність формулювати правові 
висновки і консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності та 
застосовувати юридичну аргументацію. 
Здатність до розуміння основ правового 
регулювання економіки, системи 
оподаткування в Україні, бухгалтерського 
обліку. Здатність застосовувати методику 
опрацювання правової інформації у 
процесі її збирання, систематизації та 
узагальнення. 

обраної професійної діяльності, етичні норми діяльності 

юриста, ґрунтуючись на принципах корпоративної 

соціальної відповідальності. 

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права. 

 

 

Кримінологія 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність кваліфіковано застосовувати 

у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти.  

Здатність застосовувати засоби, 
прийоми та методи збирання, 

Визначати основні філософські та правові категорії, 

розуміти методи аналізу та синтезу, сутність абстрактного 

мислення. Демонструвати кваліфіковане застосування 

знань у професійній діяльності. Розробляти заходи, 

спрямовані на запобігання суспільно-небезпечних діянь.  



дослідження, оцінки доказів для 
розкриття, розслідування, судового 
розгляду та попередження злочинів. 
Здатність застосовувати методику 
опрацювання правової інформації у 
процесі її збирання, систематизації та 
узагальнення. 

Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного та 

критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків. Здатність 
аналізувати правові проблеми та 
формувати правові позиції. Знання засад і 
доктрин національного права, правових 
інститутів фундаментальних галузей 
права. 

Здатність кваліфіковано застосовувати 
у професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. 

Здатність формулювати правові 
висновки і консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності та 
застосовувати юридичну аргументацію. 

Здатність здійснювати кримінально-
правову кваліфікацію суспільно-
небезпечних діянь, що містять склад 
злочину. 

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права. 

 

Судова медицина та судова психіатрія 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного та 

критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків. Здатність 
кваліфіковано застосовувати у 

Визначати основні філософські та правові категорії, 

розуміти методи аналізу та синтезу, сутність абстрактного 

мислення. Демонструвати кваліфіковане застосування 

знань у професійній діяльності. 

Тлумачити та правильно застосовувати норми 



професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права.  

Здатність і готовність особи 
забезпечувати дотримання прав і свобод 
людини та громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань. 

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Здатність до застосування норм 
чинного законодавства щодо призначення 
експертизи у кримінальному провадженні. 

матеріального та процесуального права. 

 

 

Правові засади боротьби з економічними правопорушеннями 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на засадах 
патріотизму та державності. Здатність 
володіти основними способами і засобами 
отримання, зберігання, переробки 
інформації. Навики з управління 
інформацією та роботи з використанням 
сучасних технологій. Здатність 
застосовувати засоби, прийоми та методи 
збирання, дослідження, оцінки доказів для 
розкриття, розслідування, судового 
розгляду та попередження злочинів.            
Здатність з’ясовувати умови та причини 
економічної злочинності та розробляти 
заходи їх запобігання. 

Розуміти систему судових та правоохоронних органів, 

які забезпечують охорону прав людини і громадянина. 

Розробляти заходи, спрямовані на запобігання суспільно-

небезпечних діянь. Застосовувати набуті знання в 

практичній діяльності. 

 

 

Кримінально-виконавче право 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність приймати неупереджені і 

мотивовані рішення, визначаючи інтереси 
і мотиви поведінки інших осіб, 
примирювати сторони з протилежними 
інтересами. Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати правові позиції. 

Застосовувати базові знання юридичних наук та 

розуміти їх місце в системі наук. Тлумачити та правильно 

застосовувати норми матеріального та процесуального 

права. Розуміти систему судових та правоохоронних 

органів, які забезпечують охорону прав людини і 

громадянина. Застосовувати набуті знання в практичній 



Знання засад і доктрин національного 
права, правових інститутів 
фундаментальних галузей права. 

Здатність кваліфіковано 
застосовувати у професійній діяльності 
норми матеріального та процесуального 
права. Здатність і готовність особи 
забезпечувати дотримання прав і свобод 
людини та громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань. Здатність тлумачити та 
застосовувати норми кримінального та 
кримінального процесуального 
законодавства щодо звільнення від 
кримінальної відповідальності і 
покарання. 

діяльності. 

 

 

Етика юриста 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на засадах 

патріотизму та державності. Здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово та добре володіти 
професійною термінологією. Здатність 

працювати в команді, переконувати інших 
учасників групових процесів, 

демонструвати широкий спектр 
пізнавальних та інтелектуальних навичок. 

Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати правові позиції. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. 

Здатність формулювати правові 
висновки і консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності та 
застосовувати юридичну аргументацію. 

Використовувати основні правила мовної культури, 

граматичні та лексичні конструкції української, іноземної 

мови. Розуміти специфіку обраної професійної діяльності, 

етичні норми діяльності юриста, ґрунтуючись на 

принципах корпоративної соціальної відповідальності. 

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. 

 

 



Правові засади оперативно-розшукової діяльності 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність володіти основними 

способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки інформації. Навики 
з управління інформацією та роботи з 
використанням сучасних технологій. 
Здатність кваліфіковано застосовувати у 
професійній діяльності норми 
матеріального та процесуального права. 
Здатність і готовність особи забезпечувати 
дотримання прав і свобод людини та 
громадянина під час здійснення 
правоохоронної та правозахисної 
діяльності, призначення, виконання 
покарань. Здатність застосовувати засоби, 
прийоми та методи збирання, 
дослідження, оцінки доказів для 
розкриття, розслідування, судового 
розгляду та попередження злочинів. 
Здатність застосовувати нормативно-
правові засади здійснення оперативно-
розшукової діяльності. 

Демонструвати кваліфіковане застосування знань у 

професійній діяльності. Тлумачити та правильно 

застосовувати норми матеріального та процесуального 

права. Розуміти систему судових та правоохоронних 

органів, які забезпечують охорону прав людини і 

громадянина. Здійснювати оцінку результатів 

оперативно-розшукової діяльності та використовувати їх 

у процесі доказування під час кримінального 

провадження. 

 

 

 

Правова статистика 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного та 

критичного мислення, аналізу правових 
процесів і явищ, розуміння їх причинно-
наслідкових зв’язків. Здатність володіти 
основними способами і засобами 
отримання, зберігання, переробки 
інформації. Навики з управління 
інформацією та роботи з використанням 
сучасних технологій. Здатність 
аналізувати правові проблеми та 
формувати правові позиції.  

Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти.  

Володіти навичками роботи з комп’ютером, 

використовувати інформаційні технології для вирішення 

практичних задач в галузі права. Демонструвати 

кваліфіковане застосування знань у професійній 

діяльності. Застосовувати набуті знання в практичній 

діяльності. 

 

 



Здатність застосовувати методику 
опрацювання правової інформації у 
процесі її збирання, систематизації та 
узагальнення. 

 


