
 

Координатор програми: 

 
Сергієнко Валерій Вікторович, 

професор, кандидат юридичних наук 

завідувач кафедри правового регулювання 

економіки. 
Розміщення кафедри: 1-й навчальний 

корпус, 5-й поверх, каб. 503,  

тел.: (063)808-91-96 (внутрішній 4-33). 

E-mail: cafpravreg@ukr.net. 

Facebook:https://www.facebook.com/profile. 

php?id=100025224767411  

Instagram: cafpravreg1892 
Термін навчання: 

● денна форма –   4 років; 

● заочна форма – 5 років.  

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ: 
При вступі на бюджет та контракт 

1. Українська мова та література 

2. Історія України 

3. Математика або іноземна мова 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ: 
При вступі тільки та контракт 

1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова 

3. Історія України або географія 

           

 

Перелік необхідних документів: 
1. Сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання(оригінал+копія) та інформаційна 

картка до них; 

2. Паспорт (оригінал + копія); 

3. Копія ідентифікаційного коду; 

4. 4 фото 3х4; 

5. Копія військового квитка або приписного 

свідоцтва (для чоловіків); 

6. Документ про освіту з додатком ( оригінал 

+ копія ).  

Приймальна комісія: 61166, м. Харків, пр. 

Науки, 9-а. навчально-бібліотечний корпус,  

1- й поверх, кімната 124. Тел. (057) 702-18-37. 
Сайт університету: www.hneu.edu.uа 

Факультет економіки і права: 
Декан факультету економіки і права – 

Бріль Михайло Сергійович, к.е.н., доц. 

Розміщення деканату: 2-й навчальний корпус, 

4-й поверх, каб. 45-47,  

тел.: (057)702-05-47, (057)702-01-19 

(внутрішній 3-08, 4-44; 3-92).  

Сайт: www.ep.kharkov.ua.  

Е-mail: dekep@hneu.edu.ua 

Схема проїзду: 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА  

Кафедра правового регулювання 

економіки 

Запрошує на навчання до бакалаврату за 

спеціальністю 

081 «Право» 
На основі повної загальної середньої освіти 

 Бути юристом нового покоління – це 

престижно! 
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Харківський національний економічний  

університет імені Семена Кузнеця запрошує Вас 

на навчання до бакалаврату за спеціальністю 

081 «Право» та отримати кваліфікацію 

«Юрист» 
Навчаючись за бакалаврською спеціальністю 

«Юрист» в ХНЕУ ім. С. Кузнеця Ви отримаєте 

перспективну на сьогодняшний день професію, 

яка дозволить Вам реалізовати себе як 

професіонала не тільки в міністерствах, 

організаціях та підприємствах, але і у своїй 

професіональної діяльності застосувати 

отримані вміння щодо правильності тлумачення 

норм права, логічно і виразно виступати перед 

аудиторією та переконливо доводити 

необхідності дотримання верховенства права, 

це саме найголовніше в професії юрист. 

У нас Ви набудете професійної обізнаності у 

порядку ведення справ та бути на крок 

попереду своїх опонентів, завжди бути 

переконлевим, честним, ерудованим і звичайно 

ж впевненим у собі.  

Ви зможете: 
● стати юристом нового покоління та 

забезпечити високу якість зміцнення 

законності й правопорядку; 

● визначати стратегічні і поточні цілі 

(бажані результати) у своєї діяльності, 

бути виваженим, всебічно обміркованим, 

що і є головною передумовою реалізацій 

себе як  юриста; 

● чітко, професійно  формулювати та 

доводити інформацію, буди уважним до 

суті правових проблем; 

● ви зможете стати абсолютно 

відповідальним пунктуальним та 

витриманим   фахівцем що вміє  

уваж слухати співрозмовника  і ставити правильні 

запитання, вести аргументовану полеміку і 

чинити психологічний вплив на оточуючих. 

 

ДисцДисципліни, які Ви будете вивчати, викладають 
науковці та фахівці профільних кафедр ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. Для реалізації 

міждисциплінарного підходу до підготовки 

конкурентноздатних фахівців Ви будите вивчати 

наступні дисціплини: 
Для  господарське право, банківське право, цивільне 

право, трудове право, підприємницьке 

право,міжнародне економічне право, міжнародне 

приватне право, патентне право, право 

інтелектуальної власності, авторське право, 

правове забезпечення, організація та захист 

господарської діяльності, інвестеційне право, 

правові основи медіа-комунікацій, договірне 

право та ін. 

 
 

Підготовку фахівців юристів здійснює 

кафедра правового регулювання економіки: 
 

Кафедра була створена 2001-му році з метою 

підвищення якості правової підготовки, а також 

надання поглиблених знань в галузі правових 

наук для студентів факультету «Економіки і 

права», а також студентів інших факультетів всіх 

спеціальностей та всіх форм навчання. Кафедра 

підпорядкована факультету «Економіки і права». 

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри 

систематично складаються та видаються 

мультимедійні навчальні комплекси, навчальні 

посібники, методичні розробки з навчальних 

дисциплін. 

 
Тематика наукових досліджень кафедри за 

напрямом та змістом відповідає дисциплінам, що 

викладаються, результати досліджень 

впроваджуються у навчальний процес. 

 

Викладачами кафедри, під час аудиторної роботи 

активно застосовується сучасні методики 

активізації процесу навчання серед яких 

проблемні лекції, розгляд проблемних та 

дискусійних питань, ділові ігри, рішення 

ситуаційних завдань та ін. 

 

Закінчівши ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 

спеціальністю 081 «Право» Ви зможете 

працювати: юрист-міжнародник, суддею, 

прокурором, адвокатом, нотаріусом, слідчим, 

юристконсультом. 

 


