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Заслужені юристи України

Доктори юридичних наук

Кандидати юридичних наук

Старші викладачі та викладачі

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД



• Класична університетська освіта

• Найвищий рівень фахової підготовки зі спеціальностей

«Право» та «Міжнародне право»

• Цікава та престижна робота в майбутньому

• Здатність успішно захисти свої права, права рідних та близьких

• Дружня атмосфера; цікаве дозвілля, спорт

• Нові знайомства; міжнародні контакти, знання мов

• Сповнене позитиву життя у юридичній родині

• Участь у грантових науково-освітніх проєктах

• Можливість паралельно здобути другу вищу освіту в Україні або за

кордоном

ПРИЧИНИ ВСТУПУ



СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

081 Право 293 Міжнародне право



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

081 Право 293 Міжнародне право

512 здобувачів

37 здобувачів

163 здобувачі

188 здобувачів

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ

ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ



ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Бакалавр (4 роки)

Магістр (1 рік 4 місяці)

Доктор філософії (4 роки)



СЕРТИФІКАТИ ЗОВНІШНЬОГО 

НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

• Українська мова та література

• Історія України 

• Математика або Іноземна мова (за 
вибором вступника)

081 «Право»

• Українська мова та література

• Іноземна мова 

• Історія України або Математика (за 
вибором вступника) 

293 
«Міжнародне 

право»

Конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 140  балів.



ВСТУП НА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) 

РІВЕНЬ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗНО

• Єдиний вступний іспит з 
іноземної мови

• Єдине фахове вступне
випробування(тестування з 
загальної навчальної правничої

компетенції та права)

081 «Право»

293 «Міжнародне 
право»

Звертаємо вашу увагу на те, що вступати на 

спеціальність 081 «Право» можна лише з 

диплом бакалавра права, або диплом 

бакалавра міжнародного права.



ДРУГА (ПАРАЛЕЛЬНА) ВИЩА ОСВІТА

Прийом заяв і документів від вступників буде здійснюватись у
терміни, визначені приймальною комісією.

Вимоги для вступу на другу (паралельну) вищу освіту: диплом про
вищу освіту (бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)
або навчатися у закладі вищої освіти та закінчити перший курс.

Фахове вступне випробування проходить у формі співбесіди з правознавста,
програма якого розміщена на сайті університету в розділі «Вступнику»



ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА 2020/2021 н. р. 

Рівень вищої освіти Вартість навчання

Бакалавр 

Денна форма

(за 1 рік навчання)
21 600

Заочна форма 

(за 1 рік навчання) 
11 310

Магістр 

Денна форма 

(за 1 рік навчання)
28 110 

Заочна форма 

(за 1 рік навчання) 
18 830

Аспірантура

Денна форма 

(за 1 рік навчання)
17 700

Заочна форма 

(за 1 рік навчання) 
12 790



БАЗИ ПРАКТИК
для спеціальності 081 Право

Господарський суд Харківської області 

Поліція міста Харква

Адвокатура

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
для спеціальності 293 Міжнародне право

Харківська правозахисна група

Харківська обласна рада

Харківська обласна державна адміністрація

Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги в 
Луганській та Харківській областях

Почесне консульство Французької Республіки в місті Харкові

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











Студенти та аспіранти публікують

результати наукових досліджень у фаховому

виданні – Віснику Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна (Серія «Право»).

Серед науково-педагогічних працівників

факультету переважна більшість мають наукові

публікації у періодичних виданнях, які включені

до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web

of Science.



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ З ЗАХИСТУ 
ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА (КАНДИДАТА) ЮРИДИЧНИХ НАУК:

• Спеціалізована вчена рада Д 64.051.28 - 12.00.03 Цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право та 12.00.07 Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право;

• Спеціалізована вчена рада К 64.051.30 - 12.00.01 Теорія та
історія держави і права; історія політичних і правових
учень та 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право;



МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

• Університет Вісмар (Німеччина, м. Вісмар) - програма
подвійного диплому;

• Левітт Інститут міжнародного розвитку (США) - проєкт
«Розбудова української незалежності та сталої демократії»;

• Бізнес-академія Нідерландів (Нідерланди, м. Бреда) - проєкт
Медіація



Зв’язки з юридичними факультетами таких зарубіжних
університетів:
• Каунаський університет імені Вітаутуса Магнуса (Литва);
• Університет Естремадури (Іспанія);
• Бєлстокський університет (Польща);
• Білоруський державний університет (Республіка

Білорусь);
• Могилевський державний університет (Республіка

Білорусь).

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО



НАШІ СТУДЕНТИ 

Є ПРИЗЕРАМИ 

ТА 

ПЕРЕМОЖЦЯМИ 

КОНКУРСІВ ТА 

УЧАСНИКАМИ  

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЙ



КОНТАКТИ

Майдан Свободи, 6 (Північний 
корпус, 4 поверх), м.Харків, 61077 

сайт: http://law.karazin.ua/

ел. адреса: law@karazin.ua

контактні телефони: 

під час роботи 

приймальної комісії:

(066)076-87-34

(096)329-91-57 

(057)707-53-81 деканат 

денної форми навчання

(057)707-50-69 деканат 

заочної форми навчання


