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спеціальність 081 «ПРАВО»

Це вибір тих, хто хоче знайти себе у адвокатській, нотаріальній діяльності, діяльності у сферах  
юстиції, правосуддя, охорони громадського порядку та безпеки або у будь-якій іншій правовій  

діяльності

В результаті навчання на спеціальності «Право» Ви здобудете  професійні компетентності:

 використання  професійних  знань  у  галузях  конституційного,  муніціпального,  кримінального, 
цивільного,  сімейного,  трудового,  житлового,  земельного,  аграрного,  екологічного,  господарського, 
адміністративного,  фінансового  та  інших  галузей  права,  у  кримінології,  криміналістиці,  судовій 
медицині, у сфері міжнародно-правових відносин для захисту конституційних прав та свобод людини 
та громадянина або надання консультацій та роз’яснень,  вирішення інших питань, що виникають у 
зазначених сферах;

 ведення діловодства, складання проектів правочинів, у тому числі – договорів, актів, заяв (у томі 
числі позовних), скарг (у тому числі апеляційних та касаційних), нотаріальних, локальних нормативних 
та інших документів правового характеру;

 здійснення  реєстрації  юридичних  осіб  різних  організаційно-правових  форм  та  громадських 
формувань, а також юридичного супроводу господарської та підприємницької діяльності;

 участь  та представництво у  судових засіданнях  по  кримінальним,  цивільним,  господарським та 
адміністративним справам у всіх судових інстанціях, а також у виконавчому провадженні;

 вивчення,  аналіз  й  оцінювання  обставин  справи,  тлумачення  та  правильне  застосування  норм 
матеріального  та  процесуального  права,  здійснення  правильної  юридичної  кваліфікації,  винесення 
рішень по справі відповідно до чинного законодавства;

 застосування сучасних методів роботи при вирішенні правових питань, надбання навичок роботи із 
сучасною апаратурою, електронними базами нормативних актів, офіційними електронними реєстрами. 

Сфери працевлаштування випускників спеціальності «Право»:

 адвокатська діяльність; 
 нотаріальна діяльність;
 консультації  з  питань  комерційної 

діяльності; 
 проведення розслідувань; 
 правосуддя; 

 управління  у  сферах  фінансової  та 
податкової діяльності; 

 юстиція;
 охорона  громадського  порядку  та 

безпеки; 
 інша юридична діяльність.

Перспективи дипломів про вищу освіту спеціальності «Право»:

 Отримання  диплому  бакалавра за  спеціальністю  «Право»  дозволяє  працювати  секретарем 
судового  засідання,  судовим  розпорядником,  помічником  юриста,  судді,  адвоката,  нотаріуса, 
приватного детектива, державним виконавцем, лейтенантом поліції або продовжити навчання у 
магістратурі. 

 Отримання  диплому  магістра за  спеціальністю  «Право»  є  необхідною  передумовою  для 
здійснення кар’єри юрисконсульта, адвоката, прокурора, нотаріуса, судді, слідчого, криміналіста, 
кримінолога або продовження навчання в аспірантурі – для тих, хто хоче спробувати себе у якості 
викладача чи науковця-правознавця. 

Наші випускники працюють зокрема: у судах усіх ланок, включаючи Верховний Суд, у  
Верховній Раді України, адвокатами, партнерами юридичних компаній, нотаріусами,  

депутатами місцевих та обласних рад, обіймають посади у органах СБУ, прокуратури, поліції,  
юстиції, Антимонопольного комітету України, у юридичних службах органів місцевого  

самоврядування та місцевих державних адміністрацій, є юрисконсультами багатьох  
підприємств, викладають в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова,  

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному університеті  
«Одеська юридична академія», Національному університеті «Одеська морська академія».


