
«Навчаючи інших ми вчимося самі»
Сенека



Навчально-науковий інститут права
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Навчально-науковий інститут права створено 1 травня 2015

року на базі юридичного факультету, започаткованого в

лютому 1996 року.

Навчально-науковому інституту права підпорядковані

7 кафедр:

- теорії права та держави;

- фінансового права;

- кримінального процесу та криміналістики;

- кримінального права та кримінології;

- цивільного права та процесу;

- міжнародного права та порівняльного правознавства;

- господарського права та процесу;

Навчально-практична лабораторія “Юридична клініка”
Топчій

Василь Васильович, 
директор

Навчально-наукового 

інституту права, 

доктор юридичних наук, 

професор, заслужений 

юрист України



ННІ права готує фахівців за такими 

спеціалізаціями:

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ

(БАКАЛАВРСЬКИЙ)

081. ПРАВО 

Спеціалізації:

• Податковий юрист;

• Правове забезпечення приватно-комерційної 
діяльності;

• Кримінально-правова та кримінальна 
процесуальна діяльність.

293. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Спеціалізації:

• Міжнародне публічне право;

• Міжнародне приватне право;

• Європейське право.

ДРУГИЙ РІВЕНЬ 

(МАГІСТЕРСЬКИЙ)

081. ПРАВО

Спеціалізації:

• Криміналістичне забезпечення протидії 

кіберзлочинам;

• Кримінально-правове та кримінологічне 

забезпечення діяльності правоохоронних органів 

та органів юстиції;

• Організаційно-правові механізми європейського 

співробітництва в економічній сфері;

• Охорона та захист цивільних прав;

• Правове забезпечення судової, прокурорсько-

слідчої та адвокатської діяльності;

• Правове забезпечення фінансової безпеки 

держави;

• Правове регулювання діяльності державного 

апарату та органів місцевого самоврядування;

• Управління господарсько-правовою діяльністю;

• Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я 

.



Студенти мають можливість практикувати отримані теоретичні знання, надаючи 

юридичні  консультації громадянам.

Для того, аби бути консультантами в юридичній клініці, студенти проходять курс лекцій 

та тренінгів про те як правильно інтерв’ювати клієнтів, аналізувати справу та давати 

консультацію.

Студенти –консультанти активно беруть участь в олімпіадах юридичних клінік з 

консультування клієнтів, правничих школах для юридичних клінік та інших тренінгах, 

майстер-класах за участі практикуючих юристів.

Робота в юридичній клініці зараховується студентам як проходження практики.

Навчально-практична лабораторія 

«Юридична клініка»



Проведення Національної олімпіади юридичних 

клінік України з консультування клієнтів 2018

Національна олімпіада юридичних клінік 

України з консультування клієнтів 2018 

проходила на базі Університету державної 

фіскальної служби України 2-4 березня 

2018 року. 

Зареєструвались для участі в Олімпіаді 

рекордна кількість команд – 37, але згідно 

з правилами взяли участь 20 юридичних 

клінік з університетів всієї України.

Кожна з команд показала високий рівень 

професіоналізму та серйозну підготовку. 

Суддями на конкурсі були провідні 

юристи-практики, адвокати, науковці в 

галузі права. 



Наші студенти – переможці Всеукраїнських та 

Міжнародних конкурсів і олімпіад! 

Диплом переможця I ступеня та дипломи ІII 

ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право», березень 2018 р.

Диплом ІІ ступеня на ІV

Міжнародному студентському саміті

«Перспективи збереження і розвитку

демократичних тенденцій функціонування

держави в умовах загострення

глобалізаційних викликів» , квітень 2018 р.

Диплом ІІI ступеня переможця ІІ етапу Всеукраїнської

студентської олімпіади за спеціальністю «Правознавство»,

квітень 2018 р. 

Диплом I ступеня на Всеукраїнському

конкурсі студентських наукових робіт зі

спеціальності «Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче

право», квітень 2018 р.



Наукова діяльність Інституту
Наука представлена діяльністю кафедр – основних навчально-наукових

підрозділів, що забезпечують навчальний процес. Наукова діяльність

професорсько-викладацького складу спрямована на проведення

досліджень з широкого спектра напрямів розвитку науки, використання

нових наукових результатів у галузі права, участі в науково-дослідній

роботі всіх суб'єктів освітнього процесу



Наукове товариство студентів ННІП

НТС створене для активізації науково-

дослідної роботи студентів і курсантів як 

одного із найважливіших засобів підвищення 

якості підготовки фахівців з вищою освітою.

До складу НТС ННІП входять студенти, які 

досягли значних успіхів у навчанні та беруть 

активну участь у НДР на факультетах і 

кафедрах університету, у наукових 

студентських заходах (олімпіадах, конкурсах, 

конференціях тощо) та виявили здібності до 

НДР.



Студентське самоврядування ННІП

Завдання Студентської ради:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів,

зокрема стосовно організації навчального процесу;

- участь у проведенні навчально-виховної роботи

інституту;

- сприяння навчальній, науковій та творчій

діяльності студентів;

- організація співробітництва зі студентами інших

вищих навчальних закладів і молодіжними

організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

Студентська рада ННІП — це орган 

студентського самоврядування, що представляє 

академічні інтереси студентів, відстоює їхні 

права, сприяє формуванню у них 

організаторських навичок та створює умови для 

самореалізації особистості студентів.



Профбюро ННІ права

Профбюро інституту є структурним 

підрозділом Профкому студентів та 

курсантів УДФСУ та ІДКЕП, що 

сприяє співпраці студентів зі всього 

університету. Щороку відбувається звіт 

Голови Профкому та голів Профбюро 

кожного інституту про виконану 

діяльність.

Представником кожної групи в 

Профбюро є профорг групи. Студенти 

займають посади голів комісій, які 

відповідають за різні напрями 

(організаційна, інформаційна, 

соціальна, спортивна тощо). 

Метою діяльності профбюро є здійснення 

представництва та захисту  соціально-

економічних прав та інтересів  студентів ННІП. 



Основою роботи всіх структур студентського 

самоврядування є тісна співпраця: спільне проведення 

святкових заходів, допомога в прикрашанні корпусу та залученні 

до роботи студентів тощо.

«Між нами немає конкуренції, бо всі ми тут – одна команда, 

де кожен має свої завдання та за щось відповідає. Поодинці ми 

просто студенти, а от всі разом можемо зробити свій 

інститут найкращим.»



Міжнародний День студента



Інтелектуальна гра «А що тобі підказує логіка?»



Квест "Здоров'я усьому голова"



Співпраця Навчально-наукового інституту права 
з локальним осередком м. Ірпеня 

Європейської асоціації студентів правників 



Урочистості з нагоди вручення дипломів 
випускникам ННІ права 2016-2018



Навчально-науковий інститут права УДФСУ – це те місце, де ти отримаєш знання, знайдеш своїх 

друзів, познайомишся з майбутніми колегами , матимеш змогу розвиватись як майбутній юрист-

практик, як лідер студентського самоврядування, як організатор заходів тощо. Адже студенти 

інституту максимально залучені до проведення комунікативних заходів, є ініціаторами проведення 

святкових вечорів, дискотек, спортивних змагань, тісно співпрацюють з викладачами та 

практикуючими юристами та отримують від всього перерахованого безцінний досвід. 

Навчально-науковий інститут права – одна велика юридична родина, частинкою 

якої можете стати і Ви!

Чому ти повинен обрати наш інститут?



Чекаємо на Вас!

адреса: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська,31

телефон: (04597) 60 300

e-mail: nadpsu_urfac@ukr.net

Інтернет ресурс: http://www.nusta.edu.ua/#!blank/wtue5


