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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ

УСЬОГО НАВЧАЄТЬСЯ ПОНАД 1200 СТУДЕНТІВ 

288 СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАЮТЬСЯ 

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

820 СТУДЕНТІВ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕННОЮ 

ФОРМОЮ, БЛИЗЬКО 400  - ЗА ЗАОЧНОЮ

970 СТУДЕНТІВ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОСВІТНІМ 

СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА, 250  - ЗА ОСВІТНІМ 

СТУПЕНЕМ МАГІСТРА



КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

На кафедрах факультету 
навчальний процес 

забезпечують

67 науково-педагогічних 

працівників, з них 

18 докторів наук, 

професорів, 

43 кандидатів наук,

доцентів

ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА 

ФІНАНСОВОГО ПРАВА

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

ТРУДОВОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРАВА



СПЕЦІАЛЬНОСТІ

081 Право

232 Соціальне забезпечення
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БАКАЛАВР



ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Можливість поєднання
навчання на  денній та заочній формі
за різними спеціальностями

4 роки

6 місяців

3 роки

10 місяців

Фінансування за кошти 

обласного бюджету, за 

кошти фізичних, 

юридичних осіб

Денна і заочна форми 

навчання, елементи 

дуальної освіти



081 Право
ПІДГОТОВКА ЮРИСТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ УТВЕРДЖЕННЯ НАШОЇ 

ДЕРЖАВИ ЯК ПРАВОВОЇ ТА ДЕМОКРАТИЧНОЇ

Наші випускники займають такі
основні посади: судді, помічники
суддів, секретарі судових засідань,
нотаріуси, помічники нотаріусів,
адвокати, помічники адвокатів,
прокурор, державні та приватні
виконавці, поліцейські, слідчі,
юрисконсульти, фахівці, радники і
консультанти підприємств, установ та
організацій різних форм власності,
посади в органах законодавчої
влади, в органах державного
управління та місцевого
самоврядування, юстиції тощо.

Для вступу на бюджет і контракт:

Результати національного

мультипредметного тесту* з трьох

предметів:

1 української мови,

2. математики,

3. історії України
*Демонстраційний варіант

національного мультипредметного тесту

http://lv.testportal.gov.ua:82/demotestNMT/

Конкурентні переваги освітньої програми:
- активне залучення до навчального процесу роботодавців, провідних фахівців у
сфері права;
-проходження практичної підготовки та подальше працевлаштування органах
державної влади та місцевого самоврядування, у судових, правозахисних та
правоохоронних органах, на підприємствах, установах та організаціях;
- випускники факультету стабільно займають високі рейтингові місця за
підсумками навчання та користуються попитом у роботодавців;
- активне залучення до науково-дослідної, всеукраїнських олімпіад, конкурсів,
брейн-рингів, турнірів та іншої позанавчальної роботи;
- інноваційні форми та методи навчання, що дозволяють сформувати фахівця-
юриста нової генерації з почуттям високої правової культури.

http://lv.testportal.gov.ua:82/demotestNMT/


232 Соціальне забезпечення
ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ

Наші випускники можуть працювати у
Пенсійному фонді України, Фонді соціального
страхування України; Державній службі
зайнятості; Державній службі України з питань
праці та інших органах, які реалізовують
соціальну політику держави та займати такі
посади: фахівці з аналізу ринку праці, експерти з
регулювання соціально-трудових відносин,
соціальні аудитори, соціальні працівники, фахівці
із соціальної роботи, інспектори з призначення та
виплати пенсій, аналітики з питань соціально-
демографічної політики тощо

Для вступу на бюджет:

Результати національного

мультипредметного тесту з трьох предметів:

1 української мови,

2. математики,

3. історії України

Для вступу на контракт:

Заява + мотиваційний лист

Конкурентні переваги освітньої програми:
• ґрунтовні знання в галузі соціальної

роботи;
• практично орієнтовані методики

навчання;
• зі студентами працюють

висококваліфіковані та досвідчені
викладачі



293 Міжнародне право

УКРАЇНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА
o Після завершення навчання станьте:

дипломатичними представниками,
юристами-міжнародниками, радниками з
міжнародних питань, фахівцями-
аналітиками тощо. Окрім міжнародної
сфери, випускники спеціальності
Міжнародне право мають можливість
працювати у сфері національного права.

Для вступу на бюджет і контракт:

Результати національного

мультипредметного тесту* з трьох

предметів:

1 української мови,

2. математики,

3. історії України
*Демонстраційний варіант

національного мультипредметного тесту

http://lv.testportal.gov.ua:82/demotestN

MT/

Конкурентні переваги освітньої 
програми:

1) активне залучення до освітнього
процесу роботодавців;
2) набуття навичок надавати юридичні
висновки й консультації з питань
міжнародного права, національного
права України та інших держав;
3) набуття навичок представляти
інтереси клієнта у судах України та
третейських судах, утворених за
законодавством України, а також у
міжнародному комерційному арбітражі
та міжнародних судових установах;
4) комплексне застосування у
навчальному процесі традиційних та
інноваційних форм та методів навчання.

http://lv.testportal.gov.ua:82/demotestNMT/


СПЕЦІАЛЬНОСТІ

081 Право

262 Правоохоронна 

діяльність
Фінансування за кошти 

обласного бюджету, за кошти 

фізичних, юридичних осіб

Денна і заочна форми навчання

МАГІСТР



urfakhuup@gmail.com

НАШІ КОНТАКТИ

м. Хмельницький

вул. Проскурівська, 57

097 745 39 54

Умови прийому 2022 року:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1542-21#Text

Демонстраційний варіант
національного мультипредметного тесту: 
http://lv.testportal.gov.ua:82/demotestNMT/

Складові НМТ: https://mon.gov.ua/ua/news/nmt-movni-temi-
z-ukrayinskoyi-movi-vsi-temi-z-algebri-ta-geometriyi-takozh-
zavdannya-z-istoriyi-ukrayini-yaki-buli-skladnikami-dpa

https://www.univer.km.ua/

https://www.univer.km.ua/kontakty

https://www.instagram.com/hu

up_news/

https://www.instagram.com/huup_news/

