
 3 роки поспіль студенти факультету здобувають звання «Юрист року ь

     міського голови, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

     європейського права з прав людини; 

 студенти факультету постійно виграють стипендії Миколаївського ь

 команда факультету 4 роки поспіль є призером Міжнародного ь
     правничого конкурсу імені В. Корецького  (м. Київ) у галузі

     Миколаївщини» в номінації «студент»;

 команда факультету є учасником міжнародного змагання Model ь
     International Criminal Court (Польща);

КОНТАКТИ ДЕКАНАТУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:

+38 (0512) 76-55-65 * pravo.chnu@gmail.com

www.chmnu.edu.ua/category/fakulteti/yuridichnij-fakultet/

Fb: @chnmulaw џ Instagram: @pravo_chnu 

Вул. 1-ша Воєнна, 2, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003, 10-й кор., к. № 10-215

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
3

ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;

• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,

  наймолодший середній вік викладачів;

• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;

• потужна міжнародна співпраця;

• активна асоціація випускників;

• найвищий статус   ̶  національного університету;

• державна форма власності; 

• наявність державного замовлення.

www.chmnu.edu.ua
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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 081 «Право»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: 

«Право»

ЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені Петра Могили



ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

•   державному  секторі  у
(суди, прокуратура, НАБУ, ДБР, 
нотаріат, адвокатура, поліція, 

державні підприємства тощо);
•   приватному секторі у

(на посадах юристів,
юрисконсультів, адвокатів);

•  власна справа
(своя юридична компанія, 

приватний адвокат, нотаріус).

КОМФОРТНІ УМОВИ

12 сучасних будівель, 
швидкісний інтернет, стадіон, 

водна станція, картинна галерея, 
культурно-мистецький центр,

студентський коворкінг.

БУРХЛИВЕ 
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Спортивні секції, туризм, 
літні школи, творчі колективи,

тематичні вечірки, квести, 
власна газета, телебачення та ін.

ВИКЛАДАЧІ

Кваліфікований 
професорсько-викладацький 
колектив, у складі докторів та кандидатів 
юридичних наук, які дають високий рівень 
теоретичних та практичних знань.
Викладачами факультету  зі спецдисциплін 
є діючи адвокати, нотаріуси, арбітр 
по трудовим спорам, працівники 
прокуратури та судової системи.

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Студенти проходять щорічні практики 
на базах прокуратури Миколаївської області, 
Національної поліції Миколаївської області, 
органах судової системи України,
органів юстиції, нотаріату тощо.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

•  денна і заочна форма навчання;
•  навчання за державним замовленням 
  або контрактом (з розстроченням 
  платежу за контрактом);
•  військова кафедра;
•  міжнародні програми стажування 
  та обміну студентів.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
Рівні вищої освіти:  перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень.

Програма підготовки конкурентноспроможних юристів з високим рівнем 

теоретичних знань, знанням законодавства та наявністю практичних навичок, 

здатних працювати в будь-яких  органах державної влади/місцевого 

самоврядування та на посадах в приватному секторі економіки.

ВИПУСКНИК ПРОГРАМИ 

МОЖЕ ОБІЙМАТИ ТАКІ ПОСАДИ:

 

 Бакалаври права можуть працювати 

 на наступних посадах:
 • державного виконавця;

 • помічник нотаріуса;

 • секретар судового засідання;

 • помічник юриста, юрисконсульта; 

 • спеціаліст  відділу реєстрації актів цивільного стану;

 • спеціаліст  відділу соціального захисту населення; 

 • інспектора відділу працевлаштування;

 • спеціаліст  відділу кадрів;

 • інспектора митниць та ін.

 Магістри права можуть обіймати 

наступні посади: 
 • суддя всіх ланок судової системи України;

 • прокурор;

 • слідчий (органів СБУ, МВС, ДБР, НАБУ, прокуратури);

 • адвокат; нотаріус та інші посади установ юстиції;

 • юрист та юрисконсульт установ та підприємств усіх форм власності;

 • начальник юридичного відділу банків, страхової компанії;

 • викладач вищих навчальних закладів та ін.

ТРАЄКТОРІЯ СТУДЕНТА
Існує можливість продовження навчання на магістерських програмах в ЧНУ 

та за кордоном. Працевлаштування  за допомогою університетського Центру.

Навчальна програма та позааудиторна діяльність, направлені на поєднання 

теорії та практики, адаптовані до сучасних вимог. 

ОСВIТНЯ ПРОГРАМА «ПРАВО»
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