ЗВІТ
декана юридичного факультету
д.ю.н., проф. Кагановської Т.Є.
за період роботи на посаді декана юридичного факультету
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Історія факультету:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна був утворений
у 1804 році. Він налічував чотири відділення, в тому числі факультет
моральних і політичних наук (інша назва – етико-політичних наук). Статутом
Харківського університету 1835 року був створений юридичний факультет, на
якому викладалися, зокрема, римське законодавство, цивільні закони. Пізніше,
у 1884 році були створені кафедри цивільного права і цивільного судоустрою та
торговельного права і торговельного судоустрою.
У 1921 році юридичний факультет припинив свою діяльність у зв’язку з
ліквідацією Харківського університету.
З метою відродження структури класичного університету у Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна у 2004 році відновлено
юридичний факультет на підставі наказу ректора Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.
Структура факультету:
Структурно юридичний факультет складається з
- Кафедра державно-правових дисциплін, яка здійснює підготовку
фахівців за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право».
- Кафедра цивільно-правових дисциплін, яка здійснює підготовку
фахівців за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право».
- Кафедра кримінально-правових дисциплін, яка здійснює підготовку
фахівців за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право».
- Кафедра конституційного і муніципального права, яка здійснює
підготовку фахівців за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право».
- Кафедра міжнародного і європейського права, яка здійснює
підготовку фахівців за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право».
- Юридична клініка, діяльність якої спрямована на усунення правового
нігілізму серед населення, надання безоплатного правового захисту прав
малозабезпеченим верствам населення, підвищення професійного рівня
випускників юридичного факультету, сприяння запровадженню сучасних
методів освіти з поєднанням теоретичних напрацювань та практичних навичок
з конкретних питань, формування нової ґенерації юристів, орієнтованої на
суспільство.
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- Кримінологічна лабораторія, яка є структурним підрозділом
науково-дослідної частини Університету та у своїй діяльності скерована на
участь у конкурсних відборах проектів наукових досліджень і розробок та
дослідження економічних злочинів і особи злочинця.
- Консультаційний центр, який надає додаткові освітні послуги
правового напрямку учням та студентам, а також фізичним та юридичним
особам.
Кадровий склад факультету:
На юридичному факультеті Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна у 2019 році науковий потенціал складають: 72 науковопедагогічних працівники.
Серед зазначених працівників 19 осіб мають науковий ступінь доктора
юридичних наук, звання професора мають 13 докторів юридичних наук; звання
доцента мають 5 докторів юридичних наук; 44 особи мають науковий ступінь
кандидата наук, у тому числі 43 – науковий ступінь кандидата юридичних наук;
звання доцента мають 25 кандидатів наук.
На факультеті працюють 4 Заслужених юристів України.
Трудова діяльність:
У 1997 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава
Мудрого, м. Харків, за спеціальністю «Правознавство».
Одразу після закінчення Національної юридичної академії імені Ярослава
Мудрого за спеціальністю «Правознавство» була аспіранткою кафедри
фінансового права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.
Наявність наукових ступенів: У 2000 році захистила кандидатську
дисертацію з теми «Податкові органи в системі суб’єктів податкових
правовідносин».
Кандидат юридичних наук з 14 березня 2001 року. Дисертацію захистила
у спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, м. Харків. Диплом: ДК № 009626.
Доцент кафедри державно-правових дисциплін з 21.04.2005 р. Атестат
№ ДЦ № 010780.
У травні 2012 року захистила докторську дисертацію з теми
«Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного
управління в Україні». Доктор юридичних наук з 26 вересня 2012 року.
Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького, м. Київ. Диплом: ДД № 001142.
З 2014 року має вчене звання професора кафедри державно-правових
дисциплін. Атестат 12ПР № 009459.
1. Трудову діяльність Кагановської Т.Є. в ХНУ імені В.Н. Каразіна було
розпочато з 28 вересня 2001 року на посаді завідувача кафедри правознавства.
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2. Згідно з наказом МОН № 1/11-2229 від 20.05.2004 було дозволено
створити в структурі університету юридичний факультет.
3. Згідно з наказом ректора № 0202-1/087 від 28.05.2004 року було
створено кафедру державно-правових дисциплін і призначено завідувачем –
Кагановську Т.Є.
4. Згідно з наказом ректора № 0202-1/088 від 01.06.2004 року було
створено в університеті юридичний факультет і доручено йому підготовку
фахівців за напрямом 0601 – «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр».
5. З 15.06.2004 року до проведення виборів декана Кагановську Т.Є. було
призначено виконуючою обов’язки декана юридичного факультету.
6. Згідно з наказом ректора № 0104-2/450 від 03.06.2005 року
Кагановську Т.Є. було призначено деканом юридичного факультету у зв’язку з
обранням Вченою радою на 7 років.
7. Згідно з наказом ректора № 0104-2/582 від 23 травня 2012 року
Кагановську Т.Є. було призначено деканом юридичного факультету у зв’язку з
обранням Вченою радою на 7 років.
Навчальна діяльність
Певний час викладала для студентів юридичного факультету
«Адміністративне право України», «Фінансове право України», «Податкове
право України», «Адміністративний менеджмент», «Теорію державного
управління», «Державну службу в Україні», «Публічну службу в Україні»,
«Основи професійного успіху». Зараз викладає дисципліну «Адміністративне
право України» (для іноземних студентів).
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Наукова діяльність:
Наукові здобутки факультету у 2018 році (приклад)
Кафедра

Навч.
посіб.

Моногр.

Статті

Тези

Захист
докт.д.
співроб. фту

29

Захист
кандид.
дис.
співроб. фту
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Кафедра
державноправових
дисциплін
Кафедра
цивільноправових
дисциплін
Кафедра
кримінальноправових
дисциплін
Кафедра
конституцій
ного і
муніципальн
ого права
Кафедра
міжнародног
оі
європейськог
о права
Всього:

4

1

38

1

1

7

7

3

-

4

2

15

13

-

-

1

1

10

7

-

-

4

-

5

12

-

-

14

5

75

68

7

1

Конферен
ц.

1
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Юридичний факультет на сьогодні концентрує усі наявні зусилля на
високоякісній підготовці здобувачів докторів філософії (PhD) (третього рівня
вищої освіти) факультету з метою отримання у майбутньому власних
професійних наукових та педагогічних кадрів, здатних проводити самостійно
наукову роботи на рівні загальновизнаних світових вимог та стандартів.
Підготовка наукових кадрів юридичного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна, здійснюється згідно з чинним
законодавством на основі затверджених відповідних освітньо-наукових
програм підготовки здобувачів доктора філософії (PhD) (третього рівня вищої
освіти) за спеціальностями: 081 «Право», 293 «Міжнародне право».
Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових цінностях та
принципах, в основі яких покладено права та основоположні свободи людини.
Теоретичний зміст предметної області складає формування знань про основи
поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та
застосування; правові цінності та принципи, а також природу і зміст правових
інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої професії.
Предметні напрямами досліджень в межах спеціальності 081 Право
юридичного факультету:
Теорія та філософія права; порівняльне правознавство; історія права та
держави
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Конституційне право; муніципальне право
Цивільне право та цивільний процес, сімейне право; міжнародноправовий у сфері приватного права
Адміністративне право і процес; фінансове право
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність
Право національної безпеки; військове право.
Зокрема, під керівництвом Кагановської Т.Є. з вересня 2009 року на
юридичному факультеті Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна було відкрито разову аспірантуру за спеціальностями: 12.00.03 –
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.08 – кримінальне право; кримінологія; кримінально-виконавче право.
- з лютого 2012 року на юридичному факультеті Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна було відкрито постійно діючу
аспірантуру зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право;
-з липня 2013 року на юридичному факультеті Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна було відкрито постійно діючу
аспірантуру зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право;
-з вересня 2014 року на юридичному факультеті Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна було відкрито постійно діючу
аспірантуру зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
-з січня 2016 року на юридичному факультеті Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна було відкрито постійно діючу
докторантуру за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право;
На факультеті успішно діє спеціалізована вчена рада Д 64.051.28 з правом
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03
«Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право».
У 2016 році утворено спеціалізовану вчену раду К 64.051.30 з правом
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09
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«Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність».
Згідно з рішенням Колегії МОН від 13.12.2016 року утворено
спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту за спеціальностями 12.00.01 «Теорія держави і права; Історія держави і
права» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».
Кагановська Т.Є. є заступником голови спеціалізованої вченої ради
Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за
спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право».
За період функціонування Спеціалізованої вченої ради Д 64.051.28 з 2015
року відбулося 37 захистів кандидатських і докторських дисертацій;
За період функціонування Спеціалізованої вченої ради К 64.051.30 з 2017
року відбулося 11 захистів кандидатських дисертацій;
За період функціонування Спеціалізованої вченої ради К 64.051.31 з 2017
року відбулося 16 захистів кандидатських дисертацій.
Кількість підготовлених кандидатів та докторів наук під
керівництвом Кагановської Т.Є.:
Керівництво аспірантами та здобувачами розпочалося у 2013 році, з
2014 р. – наукове консультування над написанням докторських дисертацій.
Під керівництвом Кагановської Т.Є. було захищено низку дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право:
Лівар Юлія Олегівна, захист 05.10.2015
Пахомова Ірина Анатоліївна, захист 06.10.2015
Устименко Євген Вікторович, захист 03.06.2016
Чуприна Юлія Юріївна, захист 21.03.2017
Хабарова Тетяна Володимирівна, захист 12.12.2017
Пилаєва Вікторія Миколаївна, захист 12.12.2017
та докторської дисертації за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право:
Навроцький Олексій Олексійович, захист відбувся 07.12.2018.
Наукова діяльність є невід’ємною складовою роботи юридичного
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вона
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включає виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень.
Основними суб’єктами наукової діяльності юридичного факультету є кафедри.
Наукові дослідження, що виконуються на кафедрах юридичного
факультету припускають максимальну можливість участі в їх розробці
студентів.
Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на
факультеті є науковий гурток.
Наразі діють такі гуртки: «Фундаментальні проблеми держави і права»,
«Актуальні проблеми сучасної молоді», «Конституційне право України», з
актуальних проблем криміналістики, кримінального права і кримінології,
Школа приватного права, під час роботи яких обговорюються нагальні
теоретичні та практичні питання юридичної науки та професії в цілому.
Здійснюється наукова діяльність викладачів і студентів факультету згідно
із затвердженим планом наукових досліджень у межах єдиної теми «Принцип
верховенства права як основа формування правової держави і громадянського
суспільства».
Сфера наукових інтересів Кагановської Т.Є.: державна служба
України: проблеми і перспективи розвитку; транспарентність та відкритість
влади.
Конференції
Юридичний факультет систематично проводить науково-практичні
конференції, участь в яких бере професорсько-викладацький склад, студенти і
аспіранти, фахівці-практики. Окрім цього на факультеті для більш
поглибленого вивчення відповідних дисциплін працюють спеціалізовані школи
– приватного, публічного права, кримінології. Студенти мають можливість
знайомитися з роботою судів, прокуратури, поліції, Харківського науководослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса:
1) ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА-ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та
магістрів, грудня 2008–2018 рр., квітень 2019 р.
2) ВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – ДО ПРАВОВОЇ
ДЕРЖАВИ: Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів,
2004– 2019 рр.
3) ВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – ДО ПРАВОВОЇ
ДЕРЖАВИ: Міжнародна науково-практична конференція, 2004–2019 рр.
4) 28 вересня 2018 року на базі юридичного факультету відбувся круглий
стіл на тему: «Університетська політика в сфері інтелектуальної власності». За
його результатами було напрацьовано пропозиції до проекту Стратегії розвитку
Університетської політики в сфері інтелектуальної власності. Серед
представлених доповідей були тематики, що стосувалися комерціалізації
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результатів інтелектуальної власності університетами, практика Академічної
доброчесності вітчизняних академічних видань, кодекс інтелектуальної
власності для університетів, університетська наук — чи можливо наближення
ідей до бізнес-технології, проблеми захисту авторського права в технологіях
дистанційної освіти у вищих навчальних закладах тощо.
5) 8 лютого 2019 року в залі вченої ради університету успішно проведено
науково-практичний круглий стіл на тему: «Публічні фігури на юридичній
шахівниці: дебют тривалої гри». Захід організований юридичним факультетом
ХНУ імені В. Н. Каразіна у рамках дослідження окремих правових аспектів
розбудови громадянського суспільства з розвинутими демократичними
цінностями та формування інформаційного суспільства. Взяли участь науковці
– представники ХНУ імені В.Н. Каразіна (юридичний, соціологічний та
філософський факультети) та НЮУ імені Ярослава Мудрого, практики – суддя
Конституційного суду України, Верховного суду України, судді апеляційного
суду Харківської області, судді Харківського апеляційного господарського
суду, представники Харківської обласної державної адміністрації та
Харківської міської ради, студенти та аспіранти юридичного факультету ХНУ
імені В.Н.Каразіна.
Кількість наукових та навчальних праць:
Має близько 200 друкованих праць, з них три опубліковано у виданнях,
що індексуються у наукометричних базах Scopus.
Є автором одноосібної монографії та співавтором навчальних посібників
«Адміністративне право України», «Держава у правовому вимірі» (2013), що
став переможцем щорічного конкурсу літератури, що проводиться у ХНУ імені
В.Н.Каразіна, у номінації «підручники для ВНЗ» та «Порівняльне
конституційне право».
Методична робота
Член Вченої ради ХНУ ім.В.Н.Каразіна.
Голова Вченої ради юридичного факультету ХНУ ім.В.Н.Каразіна.
Член Харківської обласної МКМР з правової освіти населення.
Член Союзу юристів України.
Член Науково-методичної комісії 6 з бізнесу, управління та права
підкомісії 081 право МОН України
Член експертної ради з права МОН із захисту кандидатських і
докторських дисертацій
Головний редактор наукового видання «Вісник Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: «Право».
Міжнародне співробітництво
У 2012-2013 н.р. на юридичному факультеті в межах співробітництва з
Левітт інститутом міжнародного розвитку (США) тривав проект «Розбудова
української незалежності та сталої демократії» (проект розпочато у 2010-2011
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навчальному році), за яким американські спеціалісти у галузі юриспруденції
читають студентам третього і п’ятого курсів юридичного факультету лекції з
факультативного курсу «Загальні засади та принципи системи кримінального
судочинства США». Лекції читались англійською мовою із забезпеченням
синхронного перекладу на українську мову.
Під безпосереднім керівництвом Кагановської Тетяни Євгеніївни у межах
міжнародного співробітництва упродовж багатьох років провідними
викладачами, що представляють провідні університети держав-членів
Європейського Союзу, читаються цикли лекцій англійською мовою.
За підсумками конкурсу за програмою Європейського Союзу імені Жана
Моне проект, запропонований юридичним факультетом Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна «Запровадження курсу з
європейського права», було відібрано для фінансування.
З 2015 року за фінансової підтримки програми TEMPUS під керівництвом
Кагановської Т.Є. реалізовувався проект, спрямований на розвиток юридичної
освіти з модернізацією правової підготовки для задоволення потреб
економічного і соціального розвитку, а також з огляду на геополітичне
становище Білорусі та України в центрі Європи. Проект реалізовувався
консорціумом партнерів із країн ЄС, Білорусі та України у складі 10 вузів, у
тому числі Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, і
одного громадського об’єднання. У межах цього проекту для освітнього рівня
підготовки «магістр» було відкрито додаткову спеціалізацію «Альтернативне
вирішення спорів».
Проект ТЕМПУС № 543990- TEMPUS-1- 2013-1-DETEMPUS-JPCR (2013–
2016 рр.) - «Навчання альтернативному вирішенню суперечок як підхід до
забезпечення прав людини»/
Проект Жана Моне № 553472-EPP1-2014-I-UAEPPJMOVJDULE (2014–
2017 рр.) - «Створення курсу Європейського права»
Каразінський університет активно впроваджує програму подвійних
дипломів та розвиває міжнародне співробітництво з провідними світовими
закладами вищої освіти. Відтепер наші студенти, окрім кредитної мобільності,
мають можливість взяти участь у ступеневій мобільності, отримавши подвійні
дипломи з університетом Вісмара (Німеччина) за спеціальністю «Німецьке та
міжнародне право» в магістратурі на юридичному факультеті.
Університет Вісмара має понад сторічну науково-дослідну та академічну
історію, є провідним державним закладом вищої освіти Німеччини,
орієнтований на сучасні бізнес-процеси та актуальні міждисциплінарні
дослідження.
За результатами навчання студенти зможуть отримати диплом
Каразінського університету та диплом Університету Вісмара за магістерською
програмою в галузі міжнародного права.
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Нагороди
а) Грамота Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
за вагомий внесок у справі відродження юридичного факультету;
б) Грамота Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за
вагомий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку і виховання
високоосвічених фахівців;
в) Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів
України за активну участь в діяльності Харківської обласної організації Союзу
юристів України;
г) Подяка Харківського міського голови за особистий внесок у розвиток
місцевого самоврядування;
д) З серпня 2009 року присвоєно почесне звання «Заслужений юрист
України»;
е) грамота Харківської облдержадміністрації «Слобожанська слава»,
є) переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена в
номінації» кращий декан.
Освітня діяльність:
081 Право
У 2013/2014 н.р. на 1 курс юридичного факультету за спеціальністю 081
Право денна форма було зараховано 17 студентів на бюджетну форму навчання
і 82 – на контрактну. Всього у 2013/2014 н.р. на бакалавріаті за спеціальністю
081 Право навчалося 125 студентів за кошти державного бюджету та 254
студенти – на контрактній основі.
У 2014/2015 н.р. на 1 курс юридичного факультету за спеціальністю 081
Право денна форма було зараховано 16 студентів на бюджетну форму навчання
і 64 – на контрактну. Всього у 2014/2015 н.р. на бакалавріаті за спеціальністю
081 Право навчалося 108 студентів за кошти державного бюджету та 275
студентів – на контрактній основі.
У 2015/2016 н.р. на 1 курс юридичного факультету за спеціальністю 081
Право денна форма було зараховано 17 студентів на бюджетну форму навчання
і 31 – на контрактну. Всього у 2015/2016 н.р. на бакалавріаті за спеціальністю
081 Право навчалося 110 студентів за кошти державного бюджету та 241
студент – на контрактній основі.
У 2016/2017 н.р. на 1 курс юридичного факультету за спеціальністю 081
Право денна форма було зараховано 22 студенти на бюджетну форму навчання
і 50 – на контрактну. Всього у 2016/2017 н.р. на бакалавріаті за спеціальністю
081 Право навчалося 74 студенти за кошти державного бюджету та 226
студентів – на контрактній основі.
У 2017/2018 н.р. на 1 курс юридичного факультету за спеціальністю 081
Право денна форма було зараховано 18 студентів на бюджетну форму навчання
і 33 – на контрактну. Всього у 2017/2018 н.р. на бакалавріаті за спеціальністю
081 Право навчалося 73 студенти за кошти державного бюджету та 178
студентів – на контрактній основі.
10

У 2018/2019 н.р. на 1 курс юридичного факультету за спеціальністю 081
Право денна форма було зараховано 18 студентів на бюджетну форму навчання
і 86 – на контрактну. Всього у 2018/2019 н.р. на бакалавріаті за спеціальністю
081 Право навчається 78 студентів за кошти державного бюджету та 193
студенти – на контрактній основі.
У 2018/2019 н.р. на 1 курс (5 курс, магістратура) денна форма за
спеціальністю 081 Право було зараховано 39 студентів, 17 з них – на бюджетну
форму навчання.
У 2018/2019 н.р. на 1 курс (5 курс, магістратура) денна форма за
спеціальністю 081 Право було зараховано 39 студентів, 17 з них – на бюджетну
форму навчання.
У 2018/2019 н.р. на 1-му курсі заочна форма за спеціальністю 081 Право
навчається 16 студентів, на 2-му курсі – 39 студентів, на бюджетній формі –
2 студенти; на 3-му курсі – 41 студент, на бюджетній формі – 3 студенти; на 4му курсі – 34 студенти, на бюджетній формі – 1 студент; на 1-му (5-му курсі,
магістратура) – 45 студентів.
293 Міжнародне право
У 2018/2019 н.р. на 1-му курсі денна форма за спеціальністю 293
Міжнародне право навчається 34 студенти, на бюджетній основі – 2 студенти;
на 2-му курсі – 20 студентів, на бюджетній формі – 2 студенти; на 3-му курсі –
30 студентів, на бюджетній формі – 5 студентів.
У 2018/2019 н.р. на 1 курс (5 курс, магістратура) денна форма за
спеціальністю 293 Міжнародне право було зараховано 13 студентів, 6 з них – на
бюджетну форму навчання.
У 2018/2019 н.р. на 1 курс заочна форма за спеціальністю 293 Міжнародне
право було зараховано 8 студентів на контрактну форму навчання.
У 2018/2019 н.р. на 2 курс заочна форма за спеціальністю 293 Міжнародне
право було зараховано 10 студентів на контрактну форму навчання.
У 2018/2019 н.р. на 1 курс (5 курс, магістратура) заочна форма за
спеціальністю 293 Міжнародне право було зараховано 11 студентів на
контрактну форму навчання.
На факультеті здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за
відповідними освітніми чи науковими програмами за такими рівнями вищої
освіти:
- перший (бакалаврський) рівень за спеціальностями 081 «Право»,
293 «Міжнародне право»;
- другий (магістерський) рівень за спеціальностями 081 «Право»,
293 «Міжнародне право»;
- третій (освітньо-науковий) рівень за спеціальностями 081 «Право»,
293 «Міжнародне право»;
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- науковий рівень за спеціальністю 081 «Право».
Базами практики для студентів денної форми навчання, згідно з
укладеними угодами є:
Апеляційний суд Харківської області
Головне управління Національної поліції України в Харківській області
Харківський апеляційний адміністративний суд
Харківський окружний адміністративний суд
Господарський суд Харківської області
Харківський
науково-дослідний
інститут
судових
експертиз
імені
М.С. Бокаріуса
Юридична клініка ХНУ ім.В.Н. Каразіна (Практико-освітній центр «Юридична
допомога»)
Для студентів заочної форми навчання юридичного факультету
передбачено дві навчальні практики: на третьому курсі в шостому семестрі та
на четвертому курсі в сьомому семестрі.
Практику студенти проходять на кафедрах юридичного факультету
(державно-правових дисциплін, цивільно-правових дисциплін, кримінальноправових дисциплін, конституційного та муніципального права).
Ліцензування, акредитація
У 2011 році було проведено ліцензійну експертизу провадження освітньої
діяльності, пов’язаної з наданням послуг для здобуття освіти з видачею
спеціального документа державного зразка бакалавр (освітньо-кваліфікаційного
рівня) з напряму 6.030202 «Міжнародне право» (50 місць), який перейшов на
ф-т МЕО і ТБ, а у 2016 році був переведений у площину юриспруденції й
повернувся на юридичний факультет уже як спеціальність 293 «Міжнародне
право».
У 2015 році було проведено процедуру збільшення ліцензованого обсягу за
напрямом підготовки 6.030401 Правознавство (бакалавр) та за спеціальністю
8.03040101 Правознавство (магістр).
У 2016 році було проведено процедуру ліцензування спеціальності 082
Міжнародне право другого (магістерського) рівня та процедуру ліцензування
підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право.
У 2017 році було проведено процедуру ліцензування підготовки докторів
філософії (PhD) за спеціальністю 293 Міжнародне право та проведено
процедуру збільшення ліцензованого обсягу спеціальності 293 Міжнародне
право (рівень вищої освіти: магістр).
У 2018 році було проведено акредитаційну експертизу спеціальності 081
Право другого (магістерського) рівня вищої освіти та акредитаційну експертизу
спеціальності 082 Міжнародне право (рівень вищої освіти: магістр).
У 2019 році буде проведено акредитаційну експертизу щодо первинної
акредитації та звіту-самоаналізу за результатами освітньої діяльності напряму
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6.030401 Правознавство (081 Право) галузі знань 0304 Право (08 Право) за
першим (бакалаврським) освітнім рівнем з можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства/
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