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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ СТУПЕНЕВУ ПІДГОТОВКУ 

ФАХІВЦІВ  ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ: 

 за спеціальністю 081 ПРАВО ступеня бакалавра, 

кваліфікація – бакалавр з права, юрист. Строк навчання: денна 

форма – 3 роки і 10 місяців, заочна форма – 4,5 років. На старших 

курсах передбачена спеціалізація з вивченням дисциплін публічно-

правового, приватно-правового та міжнародно-правового 

характеру; 

 за спеціальністю 081 ПРАВО ступеня бакалавра, 

кваліфікація – бакалавр з права, юрист. Строк навчання: денна 

форма – 2(3) роки, заочна форма – 2,5 (3,5) років. Вступ 

здійснюється на основі раніше здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або освітнього 

ступеня бакалавра або магістра чи рівня спеціаліста за іншою 

спеціальністю. Для вступу потрібно скласти екзамен з 

правознавства (без ЗНО) 

 за спеціальністю 081 ПРАВО ступеня магістра, 

кваліфікація – магістр з права, юрист. Строк навчання – 1,5 роки 

(денна форма), 2 роки (заочна форма) на базі ступеня бакалавра, 

рівня спеціаліста (в т.ч. за іншою спеціальністю). Спеціалізації – 

кримінально-правова, цивільно-правова, земельно-господарська, 

державно-правова, міжнародне та європейське право; 



 за спеціальністю 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ступеня 

бакалавра, кваліфікація – бакалавр з міжнародного права. Строк 

навчання: денна форма –3 роки і 10 місяців. 

 за спеціальністю 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ступеня бакалавра (денна форма, строк  навчання – 3 роки і 10 

місяців).  
 

 за спеціальністю 262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ступеня магістра, кваліфікація – магістр з правоохоронної 

діяльності. Строк навчання – 1,5 роки (денна форма), 2 роки (заочна 

форма) на базі ступеня бакалавра, рівня спеціаліста (в т.ч. за іншою 

спеціальністю).  

Фінансування вартості навчання здійснюється за рахунок 

коштів Хмельницького обласного бюджету, коштів фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів. 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ У 2019 РОЦІ : 

за спеціальністю 081 Право та 293 Міжнародне право: 

денна форма – 19960 гривень за навчальний рік за всіма 

ступенями та спеціалізаціями; 

заочна форма – 112260 гривень за навчальний рік за ступенем 

бакалавра та 13580 гривень за навчальний рік за ступенем 

магістра. 

за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення:  

денна форма – 14780 гривень за навчальний рік 

Вступ на навчання на юридичний факультет за ступенем бакалавра 

у 2019 році здійснюватиметься відповідно до Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України та Правил прийому до Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова у 2019 році. 

Правила прийому розміщені на сайті університету 

www.univer.km.ua в розділі «Вступнику». 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи 

з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням 

середнього бала атестата про повну загальну середню освіту. 

У 2019 році конкурсний відбір для здобуття ступеня 

бакалавра на перший курс (на основі повної загальної середньої 

освіти) за денною та заочною  формою навчання здійснюватиметься 

за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, що 

видані у 2017, 2018, 2019 роках (окрім сертифіката ЗНО з іноземної 

мови, який має бути 2018 або 2019 років) з предметів:  

 

http://www.univer.km.ua/


081 ПРАВО 

1.  українська мова та література 

2. історія України   

3. іноземна мова або математика (за  вибором) 
 

232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. українська  мова та література 

2. історія України  

3. математика або географія (за вибором) 
  

293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

1.  українська мова та література 

2. іноземна  мова 

3. історія України  або математика (за  вибором) 

Абітурієнти, які бажають вступити на юридичний факультет для 

здобуття ступеня бакалавра повинні подати до приймальної комісії 

заяву про вступ в електронній формі, у якій мають зазначити 

пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ними заяв, при цьому 

показник пріоритетності «1» означає найвищу пріоритетність. 

Заява про вступ в електронній формі подається вступником 

згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі. 

Відмінними рисами навчального процесу на юридичному 

факультеті є: 

 навчання за рахунок коштів Хмельницького обласного 

бюджету (денна форма); 

 студенти, які навчаються за рахунок коштів обласного 

бюджету, мають можливість отримувати стипендію; 

 випускники факультету мають можливість продовжити 

навчання в аспірантурі за спеціальністю Право; 

 діє військова кафедра; 

 наявна сучасна бібліотека, яка постійно поповнюється 

навчальною, навчально-методичною та науковою літературою; 

 студенти факультету активно залучаються до наукової 

роботи, займають призові місця конференціях, олімпіадах, конкурсах; 

 у користуванні студентів гуртожиток, база відпочинку. 

Після закінчення університету випускники факультету 

отримують можливість працевлаштування: 

 в органах законодавчої, виконавчої і судової влади, місцевих 

державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування, 

контролюючих державних органах – юрисконсультами, консультантами, 

провідними спеціалістами, начальниками відділів тощо; 

 у судах – суддями, помічниками суддів, спеціалістами; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1352-15/paran4#n4


 в органах прокуратури – прокурорами; 

 в органах МВС, СБУ, юстиції, фіскальній службі; 

 у державних підприємствах, установах, організаціях, банках – 

завідувачами юридичних служб та відділів, юрисконсультами тощо; 

 у приватному секторі – юрисконсультами, радниками і 

консультантами підприємств, фірм, компаній;  

 нотаріусами та адвокатами; 

 юрисконсультами і радниками спільних підприємств, 

українських представництв і філій міжнародних компаній, на інших 

посадах, які передбачають наявність вищої юридичної освіти; 

 в органах праці та соціального забезпечення. 

Строки прийому документів та зарахування на навчання  

№  

з/п 
Освітній ступінь 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

Строки прийому 

документів 

Строки 

зарахування 

1 

Бакалавр 
з 01 липня 2019 р.  

 

10 липня 2019 р. –   

22 липня 2019 р. 

не пізніше  

01 серпня 2019 р.  

(на навчання за  

регіональним 

замовленням) 

не пізніше 10 серпня  

2019 р. (на навчання 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб) 

2 Бакалавр 

(на основі 

здобутого ОКР 

молодший 

спеціаліст,бакалавр, 

спеціаліст в т.ч. за 

іншою 

спеціальністю) 

― 

10 липня 2019 р.   

–  

22 липня 2019 р. 

не пізніше 10 

серпня  

2019 року 

3 
Магістр 

13 травня 2019 р. – 

03 червня 2019 р. 

10 липня 2019 р. –  

23 липня 2019 р . 

не пізніше 

20 серпня 2019 р. 

Контактні дані: 
Адреса приймальної комісії:  

29000, м. Хмельницький, вулиця Героїв Майдану, 8 

Телефони: +38 0382 71-75-93,  +38 097 745 39 54 (приймальна комісія). 

Адреса юридичного факультету:  

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 57 (денне відділення) 

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 38 (заочне відділення) 

Телефони:  +38 0382 71 80 88 (декан факультету),  

Web-сторінка: www.univer.km.ua  E-mail: info@univer.km.ua 
Ліцензія Міністерства освіти і науки Україні від 06.01.2015 р. Серія АЕ №527873 
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