


Уявити собі сучасне життя без величезної армії юристів

просто неможливо! Саме вони допомагають розібратися 

в  тонкощах правових процедур. Окрім роботи в

правоохоронних органах, судових інстанціях,

навчальних закладах, юристи прямують у сферу

охорони авторських прав, аналізу стану ринку на

предмет недобросовісної конкуренції         тощо.
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Юрист (правник) – це фізична особа, яка здобула освіту в галузі

правознавства і юриспруденції. Професія юриста вважається однією

з найдревніших і найшанованіших. Юристи завжди відрізнялися

красивою мовою, умінням грамотно і витончено виражати свою

думку, а також інтелігентністю і високою моральністю.
Першими професійними юристами були члени Колегії

понтифіків у Стародавньому Римі. Саме вони заклали

основи  

створили

правового регулювання суспільного  

обширну базу прецедентів. Лише

життя,  

декільк

астоліть опісля юриспруденція сформувалася як наука.

Особливо значимою віхою в її становленні вважається

видання першого підручника з правознавства –

«Інституції» Гая, що послужили основою для складання

наступного відомого підручника, який став частиною

знаменитої кодифікації Юстиніана, – Corpus juris civilis.



Юрист може працювати на державній службі, в приватній компанії  

або ж як самозайнята особа.

Для бакалаврів з права основними сферами працевлаштування є:

1)судові та правоохоронні органи: секретар суду, секретар судового

засідання; державний виконавець;

2)органи державної влади та місцевого самоврядування: посади  

державної служби категорії В 6-9 рангів, посади службовців органів  

місцевого самоврядування;

3)суб’єкти господарювання: юрисконсульт, архіваріус, первинні

посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної

компетенції;

4)самозайняті особи: приватний виконавець.

Особливістю професії юриста є великий тягар

відповідальності. Його помилка може коштувати компаніям

мільйони, а людям – волі!
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Шевченківський районний у м. Полтаві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану

НАШІ СТУДЕНТИ НА ПРАКТИЦІ

Головне управління Державної фіскальної

служби в Полтавській області

Господарський суд Полтавської 

області



Октябрський районний суд м. Полтави

НАШІ СТУДЕНТИ НА ПРАКТИЦІ

Полтавський апеляційний суд

Круглий стілі за  

участі спеціаліста  

відділу правової  

освіти Головного  

територіального  

управління юстиції



Октябрський районний суд м. Полтави

НАШІ СТУДЕНТИ НА ПРАКТИЦІ

Полтавський окружний адміністративний суд

Зустріч з Регіональним координатором  

Уповноваженого Верховної Ради України 

з  прав людини в Полтавській області



Приєднуйтесь! 

Розбудуємо  правову 

державу разом!


