


Cтруктура факультету

Кафедра державно-
правових дисциплін

Кафедра 
конституційного
і муніципального 

права

Кафедра

кримінально-правових

дисциплін

Кафедра 
міжнародного і 
європейського 

права

Кафедра 

цивільно-правових

дисциплін

Практико-освітній 
центр «Юридична 

допомога»

Кримінологічна 
лабораторія 

Редакція “Вісника 
Харківського  

національного 
університету імені В.Н. 

Каразіна. Серія: “Право”

Консультаційний 
центр

Аспірантура Докторантура



Кадрове забезпечення

Кандидати наук 40

57%

Старші викладачі 

та викладачі 10

14%

Доктори наук 20

29%



Причини вступу:

Високий рівень підготовки

фахівців зі спеціальностей

«Право» та «Міжнародне право»

Дружня атмосфера, нові 

знайомства та цікаве життя у

юридичній родині

Участь у грантових 

науково-освітніх проектах

Класична університетська

освіта



Рівні вищої освіти:

Магістр права

Магістр міжнародного права

Бакалавр права

Бакалавр міжнародного 
права



Термін навчання:

Бакалавр (4 роки)

Магістр (1.5 року)



Вступні випробування. ЗНО

• Українська мова та література

• Історія України 

• Математика або Іноземна мова 
(за вибором)

081 «Право»

• Українська мова та література

• Іноземна мова 

• Історія України або Математика 
(за вибором) 

293 «Міжнародне 
право»



Документи
Атестат (диплом) про середню (вищу) освіту й копія з нього

Паспорт

Ідентифікаційний код

Сертифікати

Медична довідка (форма 086у)

Чоловікам військовий квиток чи приписне посвідчення

6 фотокарток 3*4

2 конверти по Україні



Вартість навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень Вартість навчання

Бакалавр 

Денна форма навчання 

(за 1 рік)
18 900

Заочна форма навчання

(за 1 рік) 
9 900

Магістр 

Денна форма навчання 

(за 1,5 роки навчання)) 
24 600 

Заочна форма навчання  

(за 1,5 роки навчання) 
16 480



Господарський суд Харківської області 

Харківський науково-дослідний інститут експертиз імені Заслуженого 
професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 

Юридична клініка «Практико-освітній центр «Юридична допомога» 
юридичного факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна

Харківський окружний адміністративний суд

Харківський апеляційний адміністративний суд 

Бази практик



Військова підготовка
- Харківський університет повітряних сил імені 

Івана Кожедуба;

- НТУ «Харківський політехнічний університет»;

- ХНУВС

- Національна академія Національної гвардії 

України (до травня 2014 року – Академія 

внутрішніх військ МВС України)



Аспірантура
Факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня доктор філософії (PhD) 
за спеціальностями:

-081 Право за такими профілями:

 історико-теоретичний;

 конституційно-правовий;

 цивільно-правовий;

 адміністративно-правовий;

 кримінально-правовий;

 кримінальний процесуальний та криміналістичний

-293 Міжнародне право



Працевлаштування випускників
Харківська районна державна адміністрація

Апеляційний суд Харківської області

Районні суди м. Харкова

Прокуратура м. Харкова

Державна виконавча служба

Банківські установи міст Київ, Харків та ін.

Викладацька діяльність

Приватна консультаційна діяльність



Контакти
Площа Свободи, 6 (північний корпус, 4 

поверх), м.Харків-77, 61077 

сайт: http://www-
jurfak.univer.kharkov.ua/ 

ел. адреса: law@karazin.ua

контактні телефони: 

(057)707-53-81 деканат 
денної форми навчання

(057)707-50-69 деканат 
заочної форми навчання


