
 

 
 

 
 

 
Термін навчання:  
3 роки 10 місяців - на основі базової загальної 
середньої освіти; 
2 роки 10 місяців - на основі повної загальної 
середньої освіти. 
Кваліфікація: молодший спеціаліст з права. 

 
Право – це мистецтво добра і справедливості. 
Головне завдання спеціальності спрямоване на підготовку фахівців, 

основним завданням яких є правове регулювання відносин в сфері 
інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної, інноваційної 
діяльності. Сфера діяльності фахівця з права пов'язана із здійсненням 
юридично значущих дій, аналітичною і практичною роботою у сфері 
застосування національного та міжнародного права. Для цього необхідні 
глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися арсеналом 
юридичних засобів при розгляді будь-якої справи, відповідний рівень 
професійної культури, що дозволяє фахівцю-юристу пропагувати правові 
знання, проводити роботу щодо зміцнення правопорядку 

Юрист  - це одна з найбільш поширених, необхідних і високооп-
лачуваних професій у світі, яка не втрачає своєї актуальності, адже норми 
права є обов’язковими до виконання в усіх сферах життєдіяльності людини. 
Тому, кожному потрібен свій юрист, як і свій лікар. 

Навчаючись за даною спеціальністю, ВИ ОТРИМАЄТЕ ґрунтовну базову 
та фундаментальну підготовку, у відповідності до вимог освітньої програми з 
таких дисциплін, як:  

 Теорія держави і права; 
 Основи римського цивільного права; 
 Ораторське мистецтво; 
 Юридична деонтологія; 
 Адміністративне право; 
 Фінансове право; 
 Цивільне та сімейне право; 
 Трудове право; 
 Екологічне право; 
 Господарське право; 
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 Кримінальне право; 
 Діловодство в юридичній практиці; 
 Організація юридичної служби в суспільному виробництві; 
 Міжнародне приватне право та ін. 
 
ВИ ЗДОБУДЕТЕ фахові програмні компетентності в даній галузі, а саме:  
 здатність орієнтуватися  в  системі  права, визначати  та  

аналізувати  структуру  та  види юридичних норм.  
 уміння складати та оформляти документацію, у тому числі 

юридичну, з урахуванням сучасних вимог діловодства.  
 здатність орієнтуватися у системі нормативно-правових  актів  

щодо  організації  та  діяльності правоохоронних і судових органів 
та застосовувати їх на практиці.  

 уміння розробляти проекти цивільно-правових договорів та інших  
документів  у сфері сімейних відносин.  

 здатність  самостійно  розробляти  проекти господарських 
договорів та інших документів у сфері господарювання.  

 уміння   самостійно  розробляти  проекти кримінально-
процесуальних документів.  

 здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 
позиції. 

 уміння надавати консультації щодо можливих способів захисту 
прав та інтересів у різних правових ситуаціях. 

 
ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ в органах юстиції, судах, органах 

внутрішніх справ, органах державної виконавчої служби і місцевого 
самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності та обіймати такі посади: 

 архіваріус  
 секретар суду  
 судовий розпорядник  
 організатор діловодства (система судочинства)  
 помічник судді  
 помічник адвоката  
 помічник нотаріуса  
 фахівець з питань зайнятості  
 інспектор з кадрів  
 інспектор з призначення та виплати пенсій  
 інспектор з соціальної допомоги та ін. 


