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СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

● правознавство;

● право громадської і 
політичної діяльності;

● право національної 
безпеки



Серед інновацій 2018–2019 н.р. – відкриття
спеціалізації

«Право громадської і політичної
діяльності»

(спеціальність «Право»)

В чому особливість даної спеціалізації?

В чому її зв’язок і водночас відмінність 
від інших спеціалізацій (напрямів 
підготовки) спеціальності «Право», 

зокрема, спеціалізації «Правознавство»?



Підготовка студентів за спеціалізацією
«Правознавство» (спеціальність «Право») 

передбачає набуття компетенцій для 
подальшої кар’єрної діяльності в якості:

● юрисконсультів підприємств, установ та 
організацій;

● юристів у сфері господарської, фінансової, 
міжнародної діяльності;

● службовців у правоохоронних органах, судах, 
органах законодавчої та виконавчої влади різних
рівнів;

● викладачів права у навчальних закладах, 
наукових співробітників у наукових установах;

● працівників інших галузей, які передбачають
наявність вищої юридичної освіти



Спеціалізація

«ПРАВО ГРОМАДСЬКОЇ І 
ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»?

компетенції щодо усіх сфер юриспруденції



Що таке громадська і політична
діяльність?

В яких конкретних сферах вона 
себе виявляє?



Політичний
маркетинг

▪ форма 
організації й 
управління
політичною
практикою;

▪ формування і 
вивчення
політичних
потреб;

▪ організація
політичного
бізнесу і 
використання
політичної арени

Участь громадян
у політичному

житті суспільства

▪ належність до 
партії чи
політичного
об’єднання;

▪ діяльність у 
виборних
органах 
державної влади;

▪ участь у 
виборах, 
референдумах

Політичне
функціонування

▪ діяльність
політичних
інститутів (дер-
жавних структур, 
політичних пар-
тій, громадсько-
політичних
об’єднань)

Політичне
керівництво державою 

і суспільством

▪ визначення
цілей і завдань;

▪ формування
політичної
стратегії і 
тактики;

▪ прогнозування
політичного
розвитку

Структура політичної діяльності



діяльність із забезпечення
інтересів людей як членів тієї чи

іншої громади



Спеціалістів якого 
профілю у сфері

Громадської і політичної 
діяльності готує

спеціалізація  

?



Спеціалізація має міждисциплінарний
характер і орієнтована на підготовку

юристів

з навиками організаційної, експертної, 

керівної діяльності в сфері громадських

організацій, політичних партій, волонтерських

рухів, мас-медіа, органів державної влади, 

зокрема на рівні помічників народних

депутатів, експертів Верховної ради України і 

органів місцевого самоврядування, а також з 

перспективою депутатської діяльності всіх

рівнів, повноважень політичних керівників, 

активістів тощо



Чому майбутні юристи мають бути зацікавлені
в отримані спеціалізації юриста-фахівця у 
сфері громадської і політичної діяльності?

В чому доцільність обрання спеціалізації
«Право громадської і політичної

діяльності»?



Доцільність
обрання спеціалізації

пояснюється наступними
чинниками:



● високою конкуренцією на ринку 
освітніх, у тому числі освітніх

юридичних послуг в Україні, що
вимагає пошуку нових напрямів

розвитку та розширення пропозиції;



● потребою політикуму України в 
новому, фаховопідготовленому

поколінні кадрів, здатних реально на 
науковій основі підійти до 

розв’язання необхідних для розвитку
українського суспільства проблем;



● специфікою історичного розвитку
в Україні (суспільне піднесення –

«Майдан», АТО (ООС), парламентські та 
президентські вибори, що пожвавлює 
громадський і політичний процес, а за 

цим об’єктивно зумовлює попит у кадрах 
відповідної політико-правової 

кваліфікації;



● традиційністю залучення юристів до 
політичної діяльності в якості

законотворців, а також організаторів, 
активістів, лідерів суспільних і 

політичних організацій, що вимагає
визнання їх фаховості через відповідну

історико-політичну підготовку



Що формує змістовну частину
додаткової фахової підготовки

юриста-фахівця у сфері громадської
і політичної діяльності?



Спеціалізація має
міждисциплінарний характер 

і спрямована на вивчення
студентами (поряд з 

юридичними) пакету 
історико-політичних дисциплін

як основи фахової підготовки
у сфері громадської

і політичної спеціалізації



ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПІЛНИ:

● етно-соціальна історія українського
суспільства;

● політична історія світу;

● історія міжнародних відносин (новий
і новітній час);

● тренінг-курс «Актуальні проблеми
історії в медіа-просторі України»



ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДИСЦИПІЛНИ:

● національна безпека України;

● політичні технології:
політичний маркетинг;
політичний менеджмент;
політичний піар



ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПІЛНИ:

● правове забезпечення громадської і 
політичної діяльності;

● виборчий процес і виборче право;

● інформаційне і медіа-право



Особливістю спеціалізації є
поглиблене вивчення двох

іноземних мов!!!

відповідна практика в системі
громадських і політичних

організацій



Комплексний підхід до підготовки
фахівців за спеціалізацією

«Право громадської і політичної
діяльності» орієнтований на:

● виховання високоерудованого й 
компетентного юриста-фахівця;

● чітке усвідомлення своєї ролі в суспільстві
та сфері подальшої професійної діяльності;

● набуття молодою особою лідерських
якостей як передумови його подальшого
кар’єрного зростання



Спеціалізація «Право громадської і 
політичної діяльності» передбачає

можливість подальшого навчання за освітнім
ступенем магістр та отримання кваліфікації

магістр з права, що надає можливість
подальшої як юридичної так і  політичної
практики з гарантією відповідності попиту

на ринку праці та реалізації отриманих знань
і навиків в нових перспективних напрямах

роботи за фахом



Обирайте спеціалізацію



Вступайте до 
ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

ДВНЗ  «Київський національний
економічний університет імені

Вадима Гетьмана»






