
Скорочений перелік спеціальних 

дисциплін, які викладаються майбутнім 

юристам: 

Теорія держави і права 

Конституційне право 

Адміністративне право  

Кримінальне право 

Цивільне право 

Трудове право 

Сімейне право 

Адвокатура 

Нотаріат 

Суд і правоохоронні органи 

Кримінальне процесуальне право 

Цивільне процесуальне право 

Кримінологія 

Земельне право 

Господарське право 

Кримінально-виконавче право 

Екологічне право 

Криміналістика 

Виконавче провадження 

Міжнародне право 

 

УМОВИ ВСТУПУ НА І КУРС 

 

Сертифікати ЗНО для вступників 2017 р. 

або 2016 р.: 

- сертифікат з української мови 

(обов'язково); 

- сертифікат з історії України (обов'язково); 

- сертифікат з математики або іноземної 

мови (на вибір абітурієнта). 

Інші документи згідно з Правилами 

прийому до НДУ ім. Миколи Гоголя (Сайт 

університету: www.ndu.edu.ua) 

 

КОНТАКТИ: 

E-mail: kaf.prava@gmail.com 

Телефони для запитань 

Навчальна частина: 04631-7-19-61 

Відділ довузівської підготовки / 

приймальна комісія: 04631-2-43-07 

Ларченко Марина Олександрівна: 067-

296-74-99 

Городецька Ірина Альбінівна: 097-688-

82-21 

Геєць Ірина Віталіївна: 097-796-10-22 

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

УВАГА !!! 

НДУ ім. МИКОЛИ ГОГОЛЯ  

РОЗПОЧИНАЄ ПІДГОТОВКУ  

ЮРИСТІВ 

 

 

З 2017 р. ОГОЛОШЕНО НАБІР  

СТУДЕНТІВ НА  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВО” 

(денна та заочна форми навчання) 

 



Отримавши вищу юридичну освіту зі 

спеціальності Право, випускники можуть 

обіймати широкий спектр посад у сфері: 

 

- адвокатської діяльності, нотаріальної та іншої 

юридичної діяльності, надання інших 

комерційних послуг; 

- консультацій з питань функціонування 

підприємств, установ, організацій різних форм 

власності й керування процесом їх управління; 

- правозастосовчої діяльності правоохоронних 

органів із захисту прав фізичних та юридичних 

осіб; 

- проведення розслідувань в межах компетенції 

оновлених правоохоронних органів (поліція, 

прокуратура, СБУ та ін.); 

- управління в галузі фінансової та податкової 

діяльності; 

- охорони громадського порядку та безпеки; 

- соціального захисту населення; 

- обов'язкового соціального страхування; 

- державного управління (в адміністративно-

політичній, соціальній та економічній галузях), а 

також місцевого самоврядування; 

- юстиції та правосуддя (суд, державна 

виконавча служба, приватні виконавці). 

ПЕРЕВАГИ 

вступу на спеціальність ПРАВО до  

НДУ ім. Миколи Гоголя: 

 

1) випускники НДУ ім. Миколи Гоголя, 

набувши кваліфікацію ЮРИСТ, отримують 

диплом ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА. Рішення 

про відкриття спеціальності ПРАВО прийняте 

Міністерством освіти і науки України (Наказ 

від 06.01.2017 р.); 

2) потужна матеріально-технічна база 

університету оптимізована під запити сучасної 

молоді: комфортні гуртожитки (розташовані на 

території університету), нові комп’ютеризовані 

аудиторії (ліцензоване ПЗ), мультимедійне 

обладнання аудиторій, сучасна бібліотека з 

можливістю електронного доступу, спортивний 

комплекс, розгалужена мережа закладів 

харчування (буфети, їдальня); 

3) цікаве дозвілля: студентський 

розважальний центр “Юність”; конкурси 

“Нумо першокурснику”, “КВК”, “Екватор”, 

“День факультету”, спортивні змагання; 

екскурсії тощо; 

4) викладають досвідчені висококваліфікова-

ні фахівці з права. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИБОРУ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВО” В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Зростає потреба держави в фахівцях нової 

генерації, що обумовлено:  

- реформуванням у сфері державного 

управління і місцевого самоврядування, 

правоохоронної та судової системи; 

- курсом держави на міжнародну інтеграцію, 

гармонізацію законодавства у зв'язку з 

прагненням України увійти до європейського 

правового простору; 

- зростаючою необхідністю захисту прав і 

свобод людини та громадянина в умовах 

трансформаційних перетворень у державі. 

 


