


Кафедра здійснює навчання з таких 
дисциплін: 

Актуальні питання трудового 
права. 

Методика адвокатської 
діяльності 

Медіація 
 

Проблеми цивільного права і 
процесу. 

Теорія та історія вищої 
юридичної школи 

Делікти в цивільному праві 



Практична складова навчального процесу 
забезпечується роботою студентів на таких 
базах практики: 
- Святошинський районний суд м. Києва; 
- Солом’янський районний суд м. Києва; 
- Господарський суд Київської області; 
- Апеляційний суд Київської області; 
- Печерський районний суд м. Києва 
 



Практичну складову навчального 
процесу доповнює робота студентів в 
Юридичній клініці «Феміда». 
Студенти залучаються до надання 
безоплатної первинної правової 
допомоги соціально незахищеним 
верствам населення. У тісній 
взаємодії з практикуючими 
адвокатами-викладачами студенти 
набувають вмінь і навиків роботи з 
клієнтами юридичних послуг. 



В навчальному процесі регулярно відбуваються  
заходи для студентів 



Науково-практичний семінар  
«Цивільно-процесуальний кодекс  

України: новели та 
 практика застосування» 

 



                       Правничий квест 



Обговорення студентами Академії нового 
законопроекту щодо пенсійного страхування з 
його співавторкою 



На сучасному етапі кафедра успішно виконує поставлені перед 
нею завдання по вихованню нової генерації майбутніх фахівців у 
галузі права та  проводить науково-дослідну роботу. 
Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів в сфері приватно-правових відносин. 
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