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Юридичний факультет
Шановний абітурієнте!
Сьогодні в Україні продовжується
процес формування соціально орієнтованої,
демократичної, правової держави, утвердження
прав та свобод людини і громадянина. І
провідна роль у цьому процесі, безумовно,
належить юристам – вартовим законності й
правопорядку. Ми твердо переконані, що
високий професіоналізм наших випускників,
усвідомлений вибір шляху відповідальності,
справедливості, відданості, цілеспрямованості
допоможуть їм завжди бути на висоті у справі
зміцнення
законності
та
правопорядку,
примноження славних традицій своєї професії!

БАКАЛАВРАТ
Міжнародне право (Денна форма навчання)
Іноземна мова або Математика
Історія України
Українська мова та література
Право (Денна / Заочна форма навчання)
Іноземна мова або Математика
Історія України
Українська мова та література
МАГІСТРАТУРА
Міжнародне право (Денна форма навчання)
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права
(співбесіда)
Комплексний екзамен «Основи правового
регулювання міждержавних відносин»
Право (Денна / Заочна форма навчання)
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права
Єдиний фаховий вступний екзамен з
використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення ЗНО
АСПІРАНТУРА

Декан юридичного факультету,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
Т.Є. Кагановська

Право (Денна / Заочна форма навчання)
Вступний екзамен зі спеціальності
Вступний екзамен з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій та
досягнень

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підготовка фахівців на юридичному
факультеті проводиться за освітніми програмами
«Право» та «Міжнародне право». Під час навчання
здобувачі вищої освіти послідовно вивчають базові
юридичні дисципліни, а також дисципліни
гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
Для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів
бакалавр
та магістр
передбачений
вибір
спеціалізації за одним з трьох профілів підготовки:
державно-правовий,
цивільно-правовий,
кримінально-правовий.
Важливим елементом підготовки правника є
навчальна та виробнича практика, яку здобувачі
проходять в судах, правоохоронних органах,
органах прокуратури, установах Міністерства
юстиції України, юридичних департаментах та
відділах органів державної влади та місцевого
самоврядування, юридичних службах підприємств,
установ та організацій.
Здійснюється наукове співробітництво на
міжнародному рівні, що сприяє повноцінній
підготовці фахівців. Реалізуються міжнародні
науково-освітні проекти TEMPUS, ERASMUS
MUNDUS та інші, в межах яких відбувається
навчання та стажування здобувачів вищої освіти та
викладачів. Проводяться відкриті лекції відомих
правників з провідних університетів країн Європи та
Північної Америки, студенти факультету мають
можливість брати участь у міжнародних науковопрактичних заходах.
Контакти
ст.м. «Університет», «Держпром»,
майдан Свободи, 6, поверх 4
тел.: (057)707-52-70, 707-53-75, 707-53-81
E-mail: law@karazin.ua
сайт університету: www.univer.kharkov.ua
сайт юридичного факультету: http://wwwjurfak.univer.kharkov.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Діє аспірантура з підготовки здобувачів
третього рівня вищої освіти доктора філософії (PhD)
за спеціальністю 081 Право за профілями:
історико-теоретичний;
конституційно-правовий;
цивільно-правовий;
адміністративно-правовий;
кримінально-правовий;
кримінальний
процесуальний та криміналістичний.
Діють спеціалізовані вчені ради з правом
прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) юридичних наук за юридичними
спеціальностями.
Наукові заходи
Щорічна
Міжнародна
науково-практична
конференція «Від громадянського суспільства – до
правової держави»
- Магістерський круглий стіл «Верховенство права –
основоположний принцип правової держави»
- Видається науково-теоретичний правничий
журнал «Вісник Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна: Серія «Право»
СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ
Підготовку здобувачів
вищої
здійснюють
кафедри:
-державно-правових дисциплін;
-цивільно-правових дисциплін;
-кримінально-правових дисциплін;
-конституційного і муніципального права;
-міжнародного і європейського права.

освіти

Військова підготовка (факультативно, з
третього курсу)
Харківський університет повітряних сил імені Івана
Кожедуба
НТУ «Харківський політехнічний університет»
ХНУВС
Національна академія Національної гвардії України.

081 Право:
Випускники можуть працювати в органах
виконавчої
та
судової
влади,
місцевого
самоврядування, у громадських організаціях, на
підприємствах та в організаціях усіх форм власності
на таких посадах: юрисконсульт, спеціаліст державної
служби, помічник судді, суддя, помічник слідчого,
слідчий, спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного
стану, секретар судового засідання, помічник
адвоката, адвокат, помічник нотаріуса, нотаріус,
організатор діловодства, помічник державного
нотаріуса, державний нотаріус, спеціаліст з
оперативно-розшукової діяльності, інспектор поліції,
помічник прокурора, заступник прокурора, прокурор,
вчитель правознавства, викладач правознавчих
дисциплін тощо.
082 Міжнародне право
Середовище, в якому належатиме працювати
випускникам
цієї
спеціальності,
зумовлене
специфікою знання взаємопов’язаних дисциплін:
міжнародного публічного права, міжнародного
приватного права, європейського права, а також
національного законодавства та декількох іноземних
мов.
Зокрема,
вони
мають
перспективи
працевлаштування в органах зовнішніх зносин, як
внутрішньодержавних, так і зарубіжних; міжнародних
міждержавних і недержавних організаціях на посадах
спеціалістів і вище, національних співробітниківспеціалістів; органах державної влади, зокрема
виконавчої
та
судової;
органах
місцевого
самоврядування; громадських організаціях - на таких
посадах:
головний
юрисконсульт,
начальник
юридичного відділу, менеджер (управитель) з
організації консультативних послуг, викладач
університету та вищого навчального закладу,
спеціаліст-юрисконсульт, науковий співробітникконсультант
(міжнародне
право),
адвокат,
консультант науковий (правознавство), юристміжнародник,
експерт,
нотаріус,
радник,
юрисконсульт.

