
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Магістерська програма за спеціальністю 

“Публічне управління та адміністрування”  

Підготовка за професійним спрямуванням 
“Право в публічному управлінні”

Кафедра   

державознавства і права
(048) 705-97-66

pravo@oridu.odessa.ua



Місія спеціалізації

Місія полягає 

у формуванні компетентностей здійснювати  ефективну 
правозастосовну,  правореалізаційну та 

нормопроектувальну діяльність суб‘єкта публічного 
адміністрування в умовах суспільних змін та адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС



Предмет спеціалізації:

правове регулювання 
функціонування та 

діяльності органів публічної 
влади, бізнесових структур



• аналізувати правові норми, що регулюють різні сфери
діяльності органів публічного управління,

• застосовувати ці норми до практичних ситуацій, в
тому числі у процедурах розробки та підготовки до
розгляду проектів нормативно-правових актів,
укладанні адміністративних договорів, прийняття
інших управлінських актів і рішень, а також при
захисті прав громадян від неправомірних діянь органів
публічної влади,

• розв'язувати проблеми законодавства та пропагувати і
відстоювати доктрину верховенства права в діяльності
органів публічної влади, виходячи з розуміння її
сутності в країнах ЄС

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОПАНУВАННЯ 
ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

ВИПУСКНИКИ БУДУТЬ ЗДАТНІ



Очікуване місце 
роботи випускника

• керівники (заступники керівників) органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, які
здійснюють правозастосування та правореалізацію,
спеціалісти та керівники функціональних структурних
підрозділів, які здійснюють підготовку нормативних та
індивідуальних правових актів, спеціалісти та керівники
правових служб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, посадові особи державних
компаній у консалтингу, в організаціях ЄС або у
некомерційних організаціях, публічні службовці, фахівці
контрольно-наглядових служб, що здійснюють правові дії
на робочому місці.

ОЧІКУВАНЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ 

ВИПУСКНИКА



ПЕРШИЙ БЛОК

дає юридичну базову основу, яка 

характерна для юридичних ВНЗ. 

Завдання цього блоку – надати 

базові юридичні знання особам, які 

не мають  юридичної освіти, або 

потребують відновлення знань

ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
«ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» 

СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ БЛОКІВ НАВЧАННЯ



ДРУГИЙ БЛОК

- це вивчення законодавства та 

застосування його до реальної 

дійсності. До нього входять 

найбільш затребовані дисципліни, 

які забезпечують роботу публічного 

службовця.

ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
«ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» 

СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ БЛОКІВ НАВЧАННЯ



Дисципліни спеціалізації 
«право в публічному управлінні»

• Державно-правове 
регулювання економіки

• Правове регулювання 
цивільних та господарських 
відносин

• Правове регулювання 
земельних та екологічних  
відносин

• Правове регулювання праці і 
соціального захисту

• Правове забезпечення 
управлінської діяльності 

• Законотворчий процес і 
нормотворча діяльність
органів публічної влади

• Адаптація законодавства 
України до законодавства ЄС

• Запобігання корупції в 
публічному управлінні

• Правове регулювання 
відповідальності в 
публічному управлінні

• Правове регулювання 
фінансових відносин



У складі кафедри працює 2 
професори та 9 доцентів, які 

забезпечують високу якість освітніх 
послуг



Викладачі є практикуючими 

фахівцями в галузі права

Марущак В.П.
Арбітр Національної 

служби 
посередництва і 

примирення

Ровинський Ю.О.
Начальник 

теруправління 
Нацкомісії з цінних 

паперів та фондового 
ринку

Пастушенко П.П.,
Заслужений

землевпорядник
України



Викладачі є практикуючими 

фахівцями в галузі права

Фальковський А.О.

адвокат з цивільних та 
кримінальних справ

Ровинська К.І.

адвокат з господарських та 
цивільних справ



КАФЕДРА ДЕРЖАВОЗНАВСТВА І ПРАВА

БУЛА В ЧИСЛІ ПЕРШИХ, ЗАКЛАВШИХ

ОСНОВИ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКИЙ

ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ ДЕРЖАВНИХ

СЛУЖБОВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІВДНЯ

УКРАЇНИ ТА СПРИЯЄ РОЗБУДОВІ РІДНОЇ

КРАЇНИ



65009, м.Одеса, вул. Генуезька, 22

Приймальна комісія

тел.: (048) 70-59-711, (048) 70-59-712

ПРАВОВІ ЗНАННЯ – ЦЕ КРИЛА ВАШОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ТА 

УСПІХУ! 


