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МЕТА ПРОГРАМИ

Надати освіту в галузі права із широким 
доступом до працевлаштування, сформувати 
відповідні компетентності для подальшого 
навчання та розвитку.



Програмні компетентності

Загальні компетентності
вміння обґрунтовувати 

власну правову позицію;

здатність висувати 
переконливі 

заперечення стосовно 
аргументів опонента;

використання 
результатів наукових 

досліджень у 
професійній діяльності;

використання юридичної 
лексики українською та 

англійською мовами 
(усно та письмово);

здатність аналізувати 
політичні та соціально-

економічні явища і 
процеси;

вміння виступати з 
публічними промовами;

здатність накопичувати, 
зберігати та 

використовувати 
службову інформацію;

використання юридичної 
термінології латинського 

походження.



надавати юридичні консультації з 
питань застосування законодавства 

фізичним та юридичним особам в усній 
та письмовій формі;

готувати процесуальні документи 
(протокол, подання, клопотання, 
пояснення, заперечення, позови, 

апеляційні та касаційні скарги тощо);

брати участь у судових процесах;

використовувати судову практику;

забезпечувати  юридичний супровід   
роботи в органах  місцевого 

самоврядування зі зверненнями 
громадян.

тлумачення національного законодавства 
(використання офіційних тлумачень);

підготовка, експертиза та  тлумачення 
підзаконних нормативно-правових актів у 

сфері адміністративної діяльності;

здійснення оскарження в адміністративно-
процесуальному порядку (рішення, дія, 

бездіяльність органів влади та ін.);

кваліфікація суспільно-небезпечних 
(злочинних) діянь;

здійснення  претензійної роботи (зокрема 
підготовка позовів, заяв, клопотань тощо).

Комплексні загально-професійні 
компетенції

Галузеві юридичні компетенції

Фахові компетентності



СКЛАДОВІ ПІДГОТОВКИ 2015
(кредити)

2017
(кредити)

Формування загальних 
компетентностей

44 26

Формування фахових 
компетентностей

112 105

Дисципліни спеціалізації 60 60

Вибір з каталогу дисциплін 20 20

Практика 21 36

Підсумкова атестація 3 3



Центр  Юридичної деонтології І курс
Керівник Центру: к.ю.н., доц. Чернега А.П.

Мета: розкриття закономірності виникнення, розвитку і
функціонування держави і права, сприяння правильному орієнтуванню
в політичних процесах, наукового прогнозування еволюції державно-
правових явищ.

Робота в Центрі передбачає:
80% теоретико-практична

підготовка, 
20% робота в Центрі 

Час роботи в центрі

Семестр 
Кількість годин в 
тиждень

І 2

ІІ 4

Бази навчальних практик:
Юридична клініка «Астрея». 
Координаційна рада молодих юристів м. Києва.
Управління (відділи) державної виконавчої служби м. Києва тощо.



Мета: набуття студентами практичних навичок та умінь з
підготовки юридичних документів та ведення справ на основі
положень адміністративного, цивільного, трудового, сімейного,
кримінального та інших галузей права.

Робота в Центрі передбачає:
ІІ курс – 30% теоретико-практична підготовка, 

70% - вироблення умінь і навичок;
ІІІ курс – 40% теоретико-практична підготовка, 

60% - вироблення умінь і навичок

Бази виробничих практик:

•Відділи реєстрації актів цивільного стану м. Києва;
•Державні нотаріальні контори м. Києва;
•Головне територіальне управління юстиції в м. 
Києві;

•Українська Гельсінська спілка з прав людини;
•Апарат виконавчого органу КМДА;
•Місцеві загальні суди, адвокатські контори тощо.

Центр практичної юриспруденції  ІІ - ІІІ курс
Керівник Центру: Чернега  В.М., к.ю.н.

Час роботи в центрі

Семестр 
Кількість годин в 
тиждень

ІІІ; ІV;V 6

VІ 8



Центр місцевого самоврядування IV курс
Керівник Центру: Богашов О.А., к.ю.н., доц. 

Мета: формування знань з правових дисциплін спеціалізаціїї “Правове
забезпечення комунального врядування” та набуття умінь і навичок
щодо оформлення справ з житлових, земельних, екологічних та інших
питань комунального та соціального характеру.

Робота в Центрі передбачає:
20% теоретико-практична

підготовка, 
80% робота в Центрі 

Час роботи в центрі

Семестр 
Кількість годин в 
тиждень

VІІ 6

Бази виробничих практик:
Апарат виконавчого органу Київської міської ради;
ОСББ,  інші  органи місцевого  самоврядуванння;
Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал”;
Київенерго, “Київгаз” тощо.



Центр бізнес-права IV курс
Керівник Центру: Гоголь Б.М., к.ю.н. 

Мета: формування знань з правових дисциплін спеціалізаціїї “Правове
забезпечення функціонування суб`єктів господарювання” та набуття

умінь і навичок щодо їх практичного застосування в сфері цивільно-
господарських відносин.

Робота в Центрі передбачає:
20% теоретико-практична

підготовка, 
80% робота в Центрі 

Час роботи в центрі

Семестр 
Кількість годин в 
тиждень

VІІ 6

Бази виробничих практик:
•Приватні підприємства. 
•Корпорації, концерни.
•Житлово-будівельні кооперативи.
•Установи, товарні біржі. 

•Акціонерні товариства.
•Господарські суди, місцеві загальні 
суди м. Києва, тощо.


