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Професія юриста

здатна
забезпечувати
функціонування
та адаптацію
нашої держави у
європейському
правовому
просторі.

одна з 
найдавніших та 
затребуваніших

покликана 
стояти на 
захисті прав і 
свобод людини 
та громадянина

актуальна в умовах 
формування 
національної 
правової системи, 
реформування 
законодавства, 
розробки змін до 
Конституції

є невід’ємним 
супутником соціально-
економічних 
перетворень в 
сучасному світі 





Навчальний процес
організовано шляхом комбінації лекцій,
практичних занять із розв’язування
проблем та дискусій у сфері права,
виконання проєктів, проведення
науково-дослідницьких робіт,
застосування правових інновацій,
консультацій з викладачами, а також
самостійної роботи.



Особливості організації навчального процесу.
Професійні знання, вміння, навички формуються під

час вивчення дисциплін:
Деонтична логіка
Ділова українська мова
Фахова іноземна мова
Фізичне виховання
Юридична деонтологія
Теорія держави і права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Організація судових та правоохоронних
органів
Конституційне право України
Основи римського приватного права
Філософія права
Митне право України
Адміністративне право України
Господарське право України
Цивільне право України
Сімейне право України
Кримінальне право України
Трудове право та право соціального
захисту України
Фінансове право України
Земельне та аграрне право
Кримінальне процесуальне право України

Цивільне процесуальне право України
Міжнародне приватне право
Адміністративне процесуальне право
України
Міжнародне публічне право
Криміналістика
Фахова ознайомлювальна практика
Юридична практика
Транспортне право
Правове регулювання авіакосмічної галузі
Правова система Європейського Союзу
Адвокатура та нотаріат в Україні
Прокуратура України
Історія правових і політичних вчень
Господарське процесуальне право
України
Право інтелектуальної власності
Інформаційне право
Міжнародні стандарти в галузі прав
людини
Кримінологія
Судова медицина та психіатрія
Порівняльне правознавство



Особливістю Юридичного факультету є 
забезпечення навчання за англомовним
проектом, в рамках якого викладання всіх
дисциплін здійснюється виключно
англійською мовою;
профілізація в галузі
космічного і повітряного права;
підготовка на базі
інформаційно-аналітичного центру
Міжнародної організації цивільної авіації;
стажування в юридичних відділах
авіапідприємств і авіакомпаній та у
відповідних міжнародних організаціях.
.



Особливістю Юридичного факультету є 
запровадження майстер-класів провідних 
українських і зарубіжних правознавців;
оснащення навчального процесу
сучасними технічними засобами;
 для проведення ділових ігор організовано і
належним чином обладнані Зала судових засідань
та навчально-наукова криміналістична
лабораторія;
 навчання відбувається з використанням інтернет-
технологій і мультимедійних систем;
 діяльність навчальної
лабораторії методичного

супроводження освітнього процесу .



Практика та працевлаштування
Студенти-юристи проходять практику у:

 Міністерстві юстиції України;
 Державній судовій адміністрації України;
 судах загальної юрисдикції;
 Державній авіаційній службі України;
 відділах Головного управління Державної
міграційної служби у м. Києві;
 юридичних відділах

авіакомпаній, авіапідприємств;
 адвокатурі та нотаріаті;
 Юридичній консультації «Юридична клініка», на
базі якої закріплюються теоретичні знання та
формуються навички практичної і наукової діяльності
студентів



Випускники Юридичного факультету НАУ, 
здобувши вищу юридичну освіту та 

отримавши кваліфікацію «юрист», можуть: 
 надавати правові послуги підприємствам,
установам, організаціям та громадянам;
 здійснювати юридичний супровід
діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування;
 займатися науковою та викладацькою
діяльністю.



Фахівці в галузі права можуть 
працевлаштовуватися

в органах правосуддя, установах юстиції;
 в органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування;
в Антимонопольному комітеті України;
в органах Національної поліції;
в органах прокуратури;
в Державній фіскальній службі України,
в митних органах,
на підприємствах, установах, організаціях, які
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та
надають посередницькі послуги в митній сфері
тощо;
в наукових установах і закладах вищої освіти.



Магістри права можуть обіймати 
посади: 

 суддя всіх ланок судової системи
України;
прокурор, помічник прокурора;
слідчий (органів СБУ, МВС, прокуратури)
та інші посади в правоохоронних органах;
адвокат;
нотаріус та інші посади органів юстиції;
юрисконсульт юридичних осіб усіх форм
власності;
в органах державної влади та місцевого
самоврядування;
викладач закладу вищої освіти та ін.



Дякую за увагу!


	Галузь знань 08�«Право»��Спеціальність 081 «Право»
	Освітній ступінь�Бакалавр права�� Освітній ступінь �Магістр права
	Професія юриста
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Особливості організації навчального процесу. �Професійні знання, вміння, навички  формуються під час вивчення  дисциплін:�
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Практика та працевлаштування
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Дякую за увагу!

