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Історія правових і політичних вчень 
Кафедра теорії та історії 
держави і права, 
конституційного права 

 

Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. Здатність 

зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку права, його 

місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. Знання і 

розуміння ретроспективи формування 

правових та державних інститутів. 

Визначати переконливість аргументів у процесі 

оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

Філософія права 
Кафедра теорії та історії 
держави і права, 
конституційного права 

 

Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. Здатність бути 
критичним і самокритичним. Здатність 
застосовувати знання з основ теорії та 
філософії права, знання і розуміння 
структури правничої професії та її ролі у 
суспільстві. Повага до честі і гідності 
людини як найвищої соціальної цінності, 
розуміння їх правової природи. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. Давати короткий 

висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. Пояснювати природу та 

зміст основних правових явищ і процесів. 



Прокуратура в Україні 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя  
Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності. 
Здатність спілкуватися державною мовою 
як усно, так і письмово. Здатність 
застосовувати знання з основ теорії та 
філософії права, знання і розуміння 
структури правничої професії та її ролі у 
суспільстві. Знання предметної області та 
розуміння судової і правоохоронної 
діяльності держави. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. Знати систему судових та 

правоохоронних органів, які забезпечують охорону прав 

людини і громадянина. 

Система охорони державної таємниці 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя  
Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності. 
Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.  

Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. Здатність визначати 
належні та прийнятні для юридичного 
аналізу факти.  

Здатність здійснювати контроль за дотриманням прав 
людини і громадянина, вимог законодавства щодо 

виконання і відбування кримінальних покарань, 
реалізацією законних прав та інтересів засуджених і 
осіб, узятих під варту. Здатність здійснювати 
кримінально-правову кваліфікацію кримінальних 
правопорушень. 

 

Судові та правоохоронні органи 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 
діяльності. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність застосовувати знання з основ 
теорії та філософії права, знання і 
розуміння структури правничої професії 
та її ролі у суспільстві.  

Знання і розуміння ретроспективи 
формування правових та державних 
інститутів. Здатність застосовувати знання 
завдань, принципів і доктрин 
національного права, а також змісту 
правових інститутів, щонайменше з таких 
галузей права, як: конституційне право, 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки. Знати систему 

судових та правоохоронних органів, які забезпечують 

охорону прав людини і громадянина. 



адміністративне право і адміністративне 
процесуальне право, цивільне і цивільне 
процесуальне право, кримінальне і 
кримінальне процесуальне право. Знання 
предметної області та розуміння судової і 
правоохоронної діяльності держави. 

Основи національної безпеки 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Здатність 
застосовувати знання з основ теорії та 
філософії права, знання і розуміння 
структури правничої професії та її ролі у 
суспільстві. Повага до честі і гідності 
людини як найвищої соціальної цінності, 
розуміння їх правової природи. Здатність 
аналізувати правові проблеми, формувати 
та обґрунтовувати правові позиції. 
Здатність з’ясовувати умови, причини  
злочинності та розробляти заходи їх 
запобігання. 
Знання предметної області та розуміння 
судової і правоохоронної діяльності 
держави. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

Виявляти випадки порушення вимог верховенства права 

та чинного законодавства, визначати шляхи їх усунення. 

Розробляти заходи, спрямовані на запобігання 

правопорушень. 

 

Інформаційне право 
Кафедра трудового права, 

адміністративного права та 
процесу 

Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. Здатність визначати 
належні та прийнятні для юридичного 
аналізу факти.  

Здатність аналізувати правові 
проблеми, формувати та обґрунтовувати 
правові позиції.  

Здатність до критичного та 
системного аналізу правових явищ і 
застосування набутих знань у професійній 
діяльності.  

 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.  

Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних. 

Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними 

програмами, необхідними у професійній діяльності. 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ 

і процесів 
 



Земельне право 
Кафедра цивільного, 

господарського права та 
процесу 

Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини 
і громадянина в Україні. Прагнення до 
збереження навколишнього середовища. 
Здатність застосовувати знання завдань, 
принципів і доктрин національного права, 
а також змісту правових інститутів, 
щонайменше з таких галузей права, як: 
конституційне право, адміністративне 
право і адміністративне процесуальне 
право, цивільне і цивільне процесуальне 
право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право.  

Знання і розуміння особливостей 
реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти.  

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. Давати короткий висновок щодо 

окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. Самостійно визначати ті обставини, у 

з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. Демонструвати необхідні 

знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права  

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Здатність 
усвідомлювати рівні можливості та 
гендерні проблеми. Повага до честі і 
гідності людини як найвищої соціальної 
цінності, розуміння їх правової природи. 
Здатність застосовувати знання завдань, 
принципів і доктрин національного права, 
а також змісту правових інститутів, 

Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. Застосовувати набуті 

знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. Надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях.  

Виявляти юридично значущі фактичні дані та 



щонайменше з таких галузей права, як: 
конституційне право, адміністративне 
право і адміністративне процесуальне 
право, цивільне і цивільне процесуальне 
право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право.  

Знання і розуміння особливостей 
реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти.  

Здатність до застосування в 
юридичній діяльності системи 
кримінально-правових норм, які 
визначають підстави та принципи 
кримінальної відповідальності, а також те, 
які суспільно небезпечні діяння є 
злочинними і які покарання слід 
застосовувати до осіб, що їх вчинили. 

Здатність здійснювати контроль за 
дотриманням прав людини і громадянина, 
вимог законодавства щодо виконання і 
відбування кримінальних покарань, 
реалізацією законних прав та інтересів 
засуджених і осіб, узятих під варту. 

обставини для здійснення кримінально-правової 

кваліфікації протиправних діянь. 

 

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  
Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 
діяльності. Здатність застосовувати знання 
засад і змісту інститутів міжнародного 
публічного права, а також міжнародного 
приватного права. Знання і розуміння 
особливостей реалізації та застосування 
норм матеріального і процесуального 
права. Здатність до логічного, критичного 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 
різних джерел. Виявляти випадки порушення вимог 
верховенства права та чинного законодавства, визначати 
шляхи їх усунення. 

Розробляти заходи, спрямовані на запобігання 
правопорушень. Застосовувати положення міжнародно-
правових актів та прецедентної практики Європейського 
суду з прав людини для вирішення правових ситуацій. 

 
 



і системного аналізу документів, 
розуміння їх правового характеру і 
значення. Здатність з’ясовувати умови, 
причини  злочинності та розробляти 
заходи їх запобігання. 

Знання предметної області та 
розуміння судової і правоохоронної 
діяльності держави. 

Кримінально-виконавче право 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  
Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 
діяльності. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність бути критичним і 
самокритичним. Здатність визначати 
належні та прийнятні для юридичного 
аналізу факти.  

Здатність аналізувати правові 
проблеми, формувати та обґрунтовувати 
правові позиції.  

Здатність до критичного та 
системного аналізу правових явищ і 
застосування набутих знань у професійній 
діяльності. Здатність здійснювати 
контроль за дотриманням прав людини і 
громадянина, вимог законодавства щодо 
виконання і відбування кримінальних 
покарань, реалізацією законних прав та 
інтересів засуджених і осіб, узятих під 
варту. 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. Застосовувати набуті 

знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

Етика юриста 

Кафедра кримінального 
права та правосуддя 

Здатність бути критичним і 
самокритичним. Здатність діяти на основі 
етичних міркувань (мотивів). Цінування та 

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як 

усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію.  



повага різноманітності і 
мультикультурності. Здатність 
користуватись навичками усного і 
писемного мовлення, написання 
академічних, наукових  текстів, 
аргументованого та толерантного 
відстоювання своїх наукових поглядів. 
Здатність застосовувати знання з основ 
теорії та філософії права, знання і 
розуміння структури правничої професії 
та її ролі у суспільстві. Здатність до 
консультування з правових питань, 
зокрема, можливих способів захисту прав 
та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 
професійної етики, належного дотримання 
норм щодо нерозголошення персональних 
даних та конфіденційної інформації.  

Володіти базовими навичками риторики.  

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло.  

Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 

Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.  

Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. Здатність 
застосовувати знання завдань, принципів і 
доктрин національного права, а також 
змісту правових інститутів, щонайменше з 
таких галузей права, як: конституційне 
право, адміністративне право і 
адміністративне процесуальне право, 
цивільне і цивільне процесуальне право, 
кримінальне і кримінальне процесуальне 
право.  

Знання і розуміння особливостей 
реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. Здатність 
до критичного та системного аналізу 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. Давати короткий висновок щодо 

окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів. Виявляти юридично значущі 

фактичні дані та обставини для здійснення кримінально-

правової кваліфікації протиправних діянь. 



правових явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльності. Здатність 
здійснювати кримінально-правову 
кваліфікацію кримінальних 
правопорушень. 

Кримінальне право Європейського Союзу 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. Здатність зберігати 
та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства 
на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку права, його 
місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій. Знання і 
розуміння основ права Європейського 
Союзу. Здатність до критичного та 
системного аналізу правових явищ і 
застосування набутих знань у професійній 
діяльності.  

2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання.  

3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів. Застосовувати положення 

міжнародно-правових актів та прецедентної практики 

Європейського суду з прав людини для вирішення 

правових ситуацій 

Практика Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  
Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Здатність 
реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини 
і громадянина в Україні. Знання і 
розуміння ретроспективи формування 
правових та державних інститутів.  

Повага до честі і гідності людини як 
найвищої соціальної цінності, розуміння 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Виявляти випадки порушення вимог верховенства права 

та чинного законодавства, визначати шляхи їх усунення. 

Знати систему судових та правоохоронних органів, які 

забезпечують охорону прав людини і громадянина. 

Застосовувати положення міжнародно-правових актів та 

прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини для вирішення правових ситуацій 



їх правової природи.  
Знання і розуміння міжнародних 

стандартів прав людини, положень 
Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, а також практики 
Європейського суду з прав людини. 
Знання і розуміння особливостей 
реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права. 
Здатність до критичного та системного 
аналізу правових явищ і застосування 
набутих знань у професійній діяльності.  

Експертиза у кримінальному провадженні 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  
ЗК 2. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. Здатність вчитися 
і оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність застосовувати знання завдань, 
принципів і доктрин національного права, 
а також змісту правових інститутів, 
щонайменше з таких галузей права, як: 
конституційне право, адміністративне 
право і адміністративне процесуальне 
право, цивільне і цивільне процесуальне 
право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право.  

СК 8. Знання і розуміння особливостей 

реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

Здатність визначати належні та прийнятні 

для юридичного аналізу факти. Здатність 

до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. Здатність 

до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування.  

Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин. Формулювати 

власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. Демонструвати необхідні 

знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 



Криміналістика 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  
ЗК 2. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. Здатність 
працювати в команді. Здатність 
застосовувати знання завдань, принципів і 
доктрин національного права, а також 
змісту правових інститутів, щонайменше з 
таких галузей права, як: конституційне 
право, адміністративне право і 
адміністративне процесуальне право, 
цивільне і цивільне процесуальне право, 
кримінальне і кримінальне процесуальне 
право.  

СК 8. Знання і розуміння 
особливостей реалізації та застосування 
норм матеріального і процесуального 
права. Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти.  

Здатність до критичного та 
системного аналізу правових явищ і 
застосування набутих знань у професійній 
діяльності. Здатність застосовувати 
засоби, прийоми та методи збирання, 
дослідження, оцінки доказів для 
розкриття, розслідування, судового 
розгляду та попередження злочинів.  

Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. . Пояснювати природу та зміст 

основних правових явищ і процесів. Готувати проекти 

необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях. Застосовувати науково-технічні засоби та 

техніко-криміналістичні прийоми у процесі виявлення, 

фіксації та  вилучення фактичних даних, що можуть бути 

доказами у кримінальному провадженні 

Міжнародно-правові стандарти у сфері кримінального судочинства 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. Здатність 
реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. Застосовувати положення міжнародно-

правових актів та прецедентної практики Європейського 



громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини 
і громадянина в Україні. Здатність 
застосовувати знання з основ теорії та 
філософії права, знання і розуміння 
структури правничої професії та її ролі у 
суспільстві. Повага до честі і гідності 
людини як найвищої соціальної цінності, 
розуміння їх правової природи. Знання і 
розуміння міжнародних стандартів прав 
людини, положень Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод, а 
також практики Європейського суду з 
прав людини. Здатність застосовувати 
знання засад і змісту інститутів 
міжнародного публічного права, а також 
міжнародного приватного права. Знання і 
розуміння основ права Європейського 
Союзу. Здатність застосовувати знання 
завдань, принципів і доктрин 
національного права, а також змісту 
правових інститутів, щонайменше з таких 
галузей права, як: конституційне право, 
адміністративне право і адміністративне 
процесуальне право, цивільне і цивільне 
процесуальне право, кримінальне і 
кримінальне процесуальне право. Знання і 
розуміння особливостей реалізації та 
застосування норм матеріального і 
процесуального права. Здатність 
визначати належні та прийнятні для 
юридичного аналізу факти. Здатність 
аналізувати правові проблеми, формувати 
та обґрунтовувати правові позиції. 
Здатність до критичного та системного 

суду з прав людини для вирішення правових ситуацій. 



аналізу правових явищ і застосування 
набутих знань у професійній діяльності. 
Здатність до логічного, критичного і 
системного аналізу документів, розуміння 
їх правового характеру і значення.  

Правові засади оперативно-розшукової діяльності 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Знання та 
розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
Здатність застосовувати знання завдань, 
принципів і доктрин національного права, 
а також змісту правових інститутів, 
щонайменше з таких галузей права, як: 
конституційне право, адміністративне 
право і адміністративне процесуальне 
право, цивільне і цивільне процесуальне 
право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право. Знання і розуміння 
особливостей реалізації та застосування 
норм матеріального і процесуального 
права. Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 
Знання предметної області та розуміння 
судової і правоохоронної діяльності 
держави. Здатність застосовувати 
нормативно-правові засади здійснення 
оперативно-розшукової діяльності. 

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. Виявляти знання і розуміння основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Здійснювати оцінку результатів оперативно-розшукової 

діяльності та використовувати їх у процесі доказування 

під час кримінального провадження. 

Знати систему судових та правоохоронних органів, які 

забезпечують охорону прав людини і громадянина 

Призначення покарань 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя  
Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Здатність 
застосовувати знання завдань, принципів і 
доктрин національного права, а також 
змісту правових інститутів, щонайменше з 
таких галузей права, як: конституційне 
право, адміністративне право і 

 Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин. Формулювати 

власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. Застосовувати набуті 

знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 



адміністративне процесуальне право, 
цивільне і цивільне процесуальне право, 
кримінальне і кримінальне процесуальне 
право.Знання і розуміння особливостей 
реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. Здатність 
до критичного та системного аналізу 
правових явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльності. Здатність 
до застосування в юридичній діяльності 
системи кримінально-правових норм, які 
визначають підстави та принципи 
кримінальної відповідальності, а також те, 
які суспільно небезпечні діяння є 
злочинними і які покарання слід 
застосовувати до осіб, що їх вчинили. 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

Кримінологія 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. Здатність визначати 
належні та прийнятні для юридичного 
аналізу факти. Здатність аналізувати 
правові проблеми, формувати та 
обґрунтовувати правові позиції. Здатність 
до критичного та системного аналізу 
правових явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльності. Здатність 
з’ясовувати умови, причини  злочинності 
та розробляти заходи їх запобігання. 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми. Належно 

використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності. Виявляти випадки порушення вимог 

верховенства права та чинного законодавства, визначати 

шляхи їх усунення. 

Розробляти заходи, спрямовані на запобігання 

правопорушень. 

Судова медицина та судова психіатрія 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. . Здатність застосовувати 
знання завдань, принципів і доктрин 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. Давати короткий висновок щодо 

окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. Оцінювати недоліки і переваги 



національного права, а також змісту 
правових інститутів, щонайменше з таких 
галузей права, як: конституційне право, 
адміністративне право і адміністративне 
процесуальне право, цивільне і цивільне 
процесуальне право, кримінальне і 
кримінальне процесуальне право. Знання і 
розуміння особливостей реалізації та 
застосування норм матеріального і 
процесуального права. Здатність 
визначати належні та прийнятні для 
юридичного аналізу факти.  

аргументів, аналізуючи відому проблему. Демонструвати 

необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки.  

Особливі порядки кримінального провадження 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність застосовувати знання завдань, 
принципів і доктрин національного права, 
а також змісту правових інститутів, 
щонайменше з таких галузей права, як: 
конституційне право, адміністративне 
право і адміністративне процесуальне 
право, цивільне і цивільне процесуальне 
право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право. Знання і розуміння 
особливостей реалізації та застосування 
норм матеріального і процесуального 
права. Здатність визначати належні та 
прийнятні для юридичного аналізу факти. 

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. Застосовувати набуті 

знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. Здійснювати оцінку результатів 

оперативно-розшукової діяльності та використовувати їх 

у процесі доказування під час кримінального 

провадження. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання 
Кафедра кримінального 

права та правосуддя 
Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Здатність 
застосовувати знання завдань, принципів і 
доктрин національного права, а також 
змісту правових інститутів, щонайменше з 
таких галузей права, як: конституційне 

Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. Застосовувати набуті 

знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. . Готувати проекти необхідних актів 



право, адміністративне право і 
адміністративне процесуальне право, 
цивільне і цивільне процесуальне право, 
кримінальне і кримінальне процесуальне 
право. Знання і розуміння особливостей 
реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права. 
Здатність визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. Здатність 
до критичного та системного аналізу 
правових явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльності. Здатність 
до застосування в юридичній діяльності 
системи кримінально-правових норм, які 
визначають підстави та принципи 
кримінальної відповідальності, а також те, 
які суспільно небезпечні діяння є 
злочинними і які покарання слід 
застосовувати до осіб, що їх вчинили. 

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. 

 


