


На тебе очікує один з найголовніших виборів Твого життя! 

Обирай нас! Join us! 

Що тобі дасть навчання на юридичному факультеті Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича? 

Найголовніше – це можливість максимально самореалізуватися як 
Креативна Особистість та майбутній Апостол справедливості! 

Ти набудеш справжніх друзів та колег, які завжди порадіють Твоєму 
успіху та розділять з Тобою прикрощі випробувань долі! 

Ти одержиш благородний фах Правника і зможеш завдяки цьому 
стати неперевершеним Суддею, Адвокатом, Нотаріусом, 

Прокурором чи ще Кимось із великого ряду юридичних професій! 

Наш факультет належить до числа найавторитетніших правничих шкіл 
України. Після його успішного закінчення Тобі ніколи не загрожуватиме 

безробіття чи злиденне життя – ми уміємо навчити бути успішним! 
Поглянь, які успішні випускники нашого факультету і приходь до нас! 

Ставай ще креативнішим від них! 

Роби свою долю разом з нами вже ТУТ  і ЗАРАЗ! 
 

Ступінь бакалавра 
Сертифікати (вступні випробування) 

Назва 

спеціаль

ностей  

Перелік 

конкурсних 

предметів (за 

держзамовле

нням) 

Перелік 

конкурсних 

предметів (за 

договірними 

умовами) 

Ваго-

вий 

коефі-

цієнт 

Статус 

предмету 

Міні-

мальний 

конкурс-

ний бал  

 

 

 

Право 

1.Українська 

мова та 

література 

1. Українська 

мова та 

література 

0,25   

 

 

130 2. Історія 

України 

2. Історія 

України 

0,4 профіль-

ний 

3. Іноземна 

мова або 

математика 

3. Іноземна 

мова або 

географія 

0,25  

 

 

Міжна-

родне 

право 

1.Українська 

мова та 

література 

1. Українська 

мова та 

література 

0,25   

 

 

130 2. Іноземна 

мова 

2. Іноземна 

мова 

0,4 профіль-

ний 

3. Історія 

України або 

математика 

3. Історія 

України або 

географія 

0,25  



Юридичний факультет готує бакалаврів (повна та 

скорочена форми навчання), магістрів, дає другу вищу освіту. 

 

Ліцензійний обсяг набору: 

- 330 осіб на денне відділення за спеціальністю «Право» 

- 80 осіб на денне відділення за спеціальністю 

«Міжнародне право» 
 

Навчання на юридичному факультеті здійснюється за 

рахунок бюджетного фінансування та на договірній основі. 

Згідно ст. 71 ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, 

починаючи з 2016 року ВНЗ не отримують бюджетних місць. 

Бюджетні місця абітурієнт виборює персонально, в залежності 

від свого місця у загальному рейтингу абітурієнтів України, які 

обрали пріоритетом № 1 спеціальність «Право» або 

«Міжнародне право». Таке бюджетне місце іде вслід за 

абітурієнтом, куди б він не пішов. 
 

Вартість навчання на бакалавраті спеціальностей «Право» 

та «Міжнародне право»: у  2018-2019 навчальному році 

рівняється 21650 грн за рік. У 2019-2020 навчальному році 

вартість навчання очікується в цих же межах. Плату за навчання 

можна вносити порічно, посеместрово та помісячно. 
 

 

Термін подачі документів: 10.07.2019 – 22.07.2019 
 

Для подання електронної заяви вступнику слід зареєструватися 

на сайті за адресою: 
 

http: ez.osvitavsim.org.ua 
 

Електронні адреси для консультацій та довідок: 
 

http: www.chnu.edu.ua 

http: lawfaculty.chnu.edu.ua 

 

Адреса: Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, ауд. № 155 

http://www.chnu.edu.ua/
http://www.chnu.edu.ua/


ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ КОЛЕДЖУ 

  
Чернівецького національного університету імені  Юрія Федьковича 

 

З 2014 року на юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича 

функціонує юридичне відділення коледжу, на якому на даний час навчається 

біля 400 студентів. Після закінчення коледжу вони мають можливість 

продовжити навчання на третьому курсі юридичного факультету для 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Усі бажаючі повністю 

забезпечуються місцем проживання у гуртожитку. 

 

На базі 9-х класів абітурієнти зараховуються на 1-й курс коледжу за 

результатами таких вступних випробувань: 

1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (тестування) 

Мінімальна кількість балів – 4 

 

На базі 11-х класів абітурієнти зараховуються на 2-й курс коледжу за 

результатами ЗНО: 

1. Українська мова та література 

2. Історія України або математика 

 

Усі сертифікати УЦОЯО повинні бути не менше 100 балів. 

 

Ліцензійний обсяг набору: 

- 150 осіб на базі 9-х класів; 

- 68 осіб на базі 11-х класів. 

 

Вартість навчання на  спеціальності «Право», «Міжнародне право» 

У  2018/2019  навчальному році складає для осіб, які вступили після 9-го 

класу – 10900  грн. за перший рік і 13200 грн. за 2,3,4 роки навчання, а після 

11-го класу – 13200 грн. за 2,3,4 роки навчання. У 2019-2020 навчальному 

році вартість навчання очікується в цих же межах. Плату за навчання можна 

вносити порічно, посеместрово та помісячно. 

 

Термін подачі документів: 01.07.2019 – 13.07.2019 
 

Електронні адреси для консультацій та довідок: 

hppt://www. vstup.chnu.edu.ua 

hppt://www. colledge-chnu.cv.ua 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua 
 

Адреса: Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, ауд. № 155 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/

