
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС НА ФАКУЛЬТЕТІ № 6

ХОЧЕТЕ
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ПСИХОЛОГОМ ЕКОНОМІСТОМ ФАХІВЦЕМ 

З КІБЕРБЕЗПЕКИЮРИСТОМ

У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

СТАТИ



Факультет № 6 Харківського національ
ного університету внутрішніх справ здійснює 
підготовку фахівців за спеціальністю «Право
охоронна діяльність» ступенів вищої освіти 
«бакалавр», «магістр».

«Правоохоронна діяльність» є однією із 
основних прикладних спеціальностей в сфері 
публічної служби, охорони права, забезпечення 
публічної безпеки та порядку, захисту прав і сво-
бод людини.

Основна мета спеціальності – підготовка 
висококваліфікованих фахівців для держав-
них та недержавних інституцій з правоохорон-
ними функціями, формування у особистості 
здібностей розв’язувати складні спеціалі-
зовані завдання правоохоронної діяльності, 
охорони публічної безпеки та порядку, пра-
вовідносин, що виникають у сфері публічної 
служби та правовідносин, що виникають між 
державними органами, фізичними та юридич-
ними особами. 

ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИК: 
Підготовка фахівців за спеціальністю 

«Правоохоронна діяльність» на факультеті №6 
ХНУВС має широкий міжгалузевий профіль, 
що дозволяє здійснювати професійну діяль-
ність у різних сферах державного управлін-
ня та органах, які виконують правоохоронні 
функції. Студенти, що закінчили навчання за 
спеціальністю «Правоохоронна діяльність», 
отримують необхідний обсяг знань і практич-
них навичок для роботи на посадах фахівців 
(офіцерів) у:

 Національній поліції України. 
 Національній гвардії України.
 Державній прикордонній службі України.
 Державній міграційній службі України.
 Державній службі України з надзвичай

них ситуацій.
 Державній податковій службі України.
 Національному агентстві Укрaїни з пи

тань запобігання корупції.
 Державній митній службі.
 Державній екологічній інспекції Укрaїни.
 Державній регуляторній службі Укрaїни.
 Центрах надання адміністративних 

послуг.
 Органах місцевого самоврядування.
 Юридичних та консалтингових компаніях.
 Приватних детективних агентствах.
 Наукових та освітніх установах.
 Державних та громадських фондах.

Право є сукупністю обов’язкових до ви-
конання норм, встановлених державою. 

Сфера діяльності фахівця в галузі права 
пов’язана зі здійсненням юридично значущих 
дій, аналітичною та практичною роботою у 
сфері застосування національного та міжна-
родного права.

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ПРАВА ВМІЄ: 
 тлумачити і застосовувати закони та інші 

нормативні акти; 
 правильно кваліфікувати дії, факти та 

обставини; 
 приймати правові рішення і здійснювати 

інші юридичні дії у відповідності до чин
ного законодавства; 

 складати та оформляти юридичні доку
менти; 

 надавати кваліфіковані правові виснов
ки та консультації.
Фахівець у галузі права – це професіо-

нал в області цивільно-правової, господарсь-
ко-правової, адміністративно-право вої, кри-
мінально-правової діяльності в організаці ях 
і установах різних форм власності, органах 
державної влади, місцевого самоврядування, 
правоохоронних органах, а також у наукових і 
освітніх закладах.

 Факультет № 6 здійснює підготовку за 
спеціальністю «Право» фахівців ступенів ви-
щої освіти «бакалавр», «магістр». 

 Фахівці, що закінчили навчання на фа-
культеті № 6 ХНУВС за спеціальністю «Право», 
отримують можливість працювати у якості:

 юрисконсультів,
 нотаріусів,
 адвокатів,
 прокурорів,
 суддів,
 державних виконавців,
 співробітників правоохоронних та кон

тролюючих органів,
 викладачів закладів освіти.

Випускники за спеціальністю «Право» 
обіймають посади середньої та вищої лан-
ки управління у судах, прокуратурі, органах 
безпеки, органах внутрішніх справ, орга-
нах юстиції, адвокатурі, органах держав-
ної влади та місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах та організаціях, 
що передбачені для фахівців з юридичною 
освітою.

Факультет № 6 здійснює підготовку фа-
хівців за спеціальністю «Фінанси, банківська 
справа та страхування» ступенів вищої осві-
ти «бакалавр», «магістр».

«Фінанси, банківська справа та страху
вання» є однією із основних, фундаменталь-
них спеціальностей економічного напряму.

Основна мета спеціальності – підго-
товка висококваліфікованих кадрів вищої 
і середньої ланки управління підприємств 
усіх форм власності та органів державно-
го управління. Дана підготовка включає 
в себе набуття знань та практичних на-
вичок щодо аналізу бухгалтерської звіт-
ності підприємств – позичальників; на-
буття знань та навичок щодо здійснення 
контрольно-ревізійної роботи в системі 
контролюючих органів; набуття знань та 
навичок з проведення та контролю бан-
ківських операцій. 

ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИК: 
Підготовка фахівців за спеціальністю 

«Фінанси, банківська справа та страхуван
ня» на факультеті № 6 ХНУВС має широкий 
міжгалузевий профіль, що дозволяє здійс-
нювати професійну діяльність у різних 
сферах економіки і державного управління 
фінансами. Студенти, що закінчили нав-
чання за спеціальністю «Фінанси, банків
ська справа та страхування», отримують 
необхідний обсяг знань і практичних нави-
чок для роботи у:

 Рахунковій палаті; 
 Міністерстві фінансів;
 Державній митній службі;
 Контрольних фінансових органах;
 Страхових організаціях;
 Аудиторських фірмах;
 Державних позабюджетних фондах;
 Фінансових і бухгалтерських службах 

комерційних організацій.

ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ:
 фінансовий директор підприємства;
 начальник фінансового управління;
 керівник фінансового відділу;
 провідний фахівець відділу (департа

менту, управління) тощо.
Навчаючись за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування» на фа
культеті № 6 ви станете фахівцями високого 
класу.

Психологія є популярною і цікавою спеці-
альністю та важливою у суспільстві професією. 
Психологія, як наука, висвітлює таємниці особи-
стості та поведінки людини, розкриває психоло-
гічні закономірності розвитку груп і суспільства. 

Факультет № 6 здійснює підготовку фахів-
ців за спеціальністю «Психологія» ступенів вищої 
освіти «бакалавр», «магістр».

Психолог є фахівцем із психологічних питань 
у таких галузях: промисловість, освіта, наука, охо-
рона здоров’я, соціальне забезпечення, громадська 
діяльність, фізична культура та спорт. Він здійснює 
психологічне консультування та психотерапевтичну 
роботу, корекцію психічної сфери та поведінки лю-
дини, сприяє вирішенню проблем адаптації особи-
стості до нових умов життєдіяльності. 
ПРОФЕСІЙНІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА:

 Практичний психолог у сфері науки і освіти. 
Психологи залучені у процес виховання та 
навчання в дитячих дошкільних закладах, 
школах, закладах вищої освіти.

 Психологічна служба промислових під
приємств та організацій бізнесу. Психолог 
впроваджує рекомендації щодо оптимізації 
процесів трудової діяльності, умов праці та 
відпочинку, добору персоналу, створює умо
ви комунікаційних процесів, відіграє важливу 
роль у проведенні переговорів, психологічно
му забезпеченні процесів управління.

 Психологічна служба у правоохоронних орга
нах. Психологи працюють у Центрах практич
ної психології ОВС, у кадрових апаратах на 
посадах інспекторів по роботі з персоналом, 
виконуючи добір кандидатів у правоохоронну 
сферу, їх психологічне тестування та подаль
ше супроводження в професійній діяльності.

 Практичний психолог у сфері охорони здо
ров’я виконує психодіагностичну та психо
терапевтичну роботу; проводить корекційну 
роботу для усунення відхилень в індивіду
альному розвитку та поведінці.

 Практичний психолог у соціальній сфері 
працює у розгалуженій мережі соціальних 
служб, яка потребує фахівців із психологіч
ною підготовкою. Окремим напрямком є ро
бота психолога з неповнолітніми особами із 
неповних та неблагополучних сімей. 
Випускники з «Психології» можуть пра-

цювати на підприємствах і в установах різних 
форм власності, в органах державного управ-
ління та місцевого самоврядування.

У ХНУВС професійну підготовку фахівців за 
спеціальністю «Кібербезпека» здійснюють фа
культет № 6 та кафедра інформаційних техноло
гій та кібербезпеки факультету № 4. 

Спеціальність «Кібербезпека» передбачає 
набуття студентом знань та вмінь у сфері роз-
будови системи кібернетичної безпеки держави, 
підприємств, установ, організацій.

Спеціалісти даної галузі – це фахівці, які воло-
діють правовими, організаційно-технічними, інже-
нерно-технічними та програмно-технічними аспек-
тами у галузі забезпечення кібербезпеки.
ЗДОБУВШИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «КІБЕРБЕЗПЕКА», 
ВИ БУДЕТЕ ЗНАТИ:

 фундаментальні властивості інформації та її 
значення;

 фізичні, математичні, технічні основи інфор
маційних процесів;

 принципи проєктування, побудови, функціону
вання комплексних систем захисту інформації;

 фізичні основи функціонування найсучасні
ших засобів у галузі інформаційної безпеки;

 основи та принципи криптографічного захи
сту інформації;

  архітектури найбільш поширених операцій
них систем.

ЗДОБУВШИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «КІБЕРБЕЗПЕКА», 
ВИ БУДЕТЕ ВМІТИ:

 ранжувати інформацію за цінністю, важли
вістю, своєчасністю;

 організовувати захист цінної інформації;
 виявляти та блокувати технічні канали  ви

току інформації за допомогою  найсучасні
ших засобів та методів;

 користуватись сучасними приладами для 
захисту цінної інформації;

 програмувати на мовах високого та низько
го рівня;

 проводити реверсінжиніринг шкідливого 
програмного забезпечення;

 використовувати архітектури найбільш по
ширених операційних систем.

ПЕРВИННІ ПОСАДИ, З ЯКИХ ПОЧИНАЄТЬСЯ ВАША 
УСПІШНА КАР’ЄРА:

 інженер управління криптографічного та 
технічного захисту інформації;

 співробітник служб безпеки організацій, 
корпорацій, банків;

 інспектор інформаційних технологій Депар
таменту кіберполіції;

 спецагент інформаційних технологій Депар
таменту кіберполіції.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
тел. 0638813888, (057)7398300 (800) 

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ:
тел.: (057) 7398141; (066) 1238196

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
тел.: (057) 7398300, (097) 6801353, (057) 7398010

ДИСТАНЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: 
тел. (057) 7398898

facultylaw@univd.edu.ua



ДО  УВАГИ  АБІТУРІЄНТІВ ХАРКІВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ  СПРАВ!

ФАКУЛЬТЕТ № 6 (тел. (057) 73-98-800)

НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Факультет № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ здійснює підготовку фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» на денній, 
заочній та заочно-дистанційній формах навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для системи МВС України, інших міністерств, центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України.

Також факультет здійснює підготовку студентів — іноземних громадян та осіб без громадянства (тел. (057) 7398323).

І. Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

Спеціальність Вступні випробування
ДЕННА ФОРМА ЗАОЧНА ФОРМА

Термін Вартість за рік Термін Вартість за рік

ПРАВО*

1 українська мова та література

4 роки 16 800 4 роки 9 900
2 історія України
3 на вибір:

математика
іноземна мова

ПСИХОЛОГІЯ

1 українська мова та література

4 роки 10 000 4 роки 8 000
2 біологія
3 на вибір:

історія України
математика

ПРАВООХОРОННА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

1 українська мова та література
4 роки 12 900 4 роки 8 0002 історія України

3 творчий конкурс

КІБЕРБЕЗПЕКА

1 українська мова та література

4 роки 12 100 4 роки 11 500
2 математика
3 на вибір:

фізика
іноземна мова

ФІНАНСИ, 
БАНКІВСЬКА 

СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ

1 українська мова та література

4 роки 10 000 4 роки 8 000

2 математика

3 на вибір:

географія

іноземна мова
*  Мінімальний конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 081 «Право» складає 140 балів.

ІІ. Підготовка бакалаврів за скороченою програмою здійснюється також на основі ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст») за спеціальностями:



Спеціальність Вступні випробування
ДЕННА ФОРМА ЗАОЧНА ФОРМА

Термін Вартість за рік Термін Вартість за рік

ПРАВО*

1 українська мова та література

4 роки 16 800 4 роки 9 900
2 історія України
3 на вибір:

математика
іноземна мова

ПСИХОЛОГІЯ

1 українська мова та література

4 роки 10 000 4 роки 8 000
2 біологія
3 на вибір:

історія України
математика

ПРАВООХОРОННА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

1 українська мова та література
4 роки 12 900 4 роки 8 0002 історія України

3 творчий конкурс

КІБЕРБЕЗПЕКА

1 українська мова та література

4 роки 12 100 4 роки 11 500
2 математика
3 на вибір:

фізика
іноземна мова

ФІНАНСИ, 
БАНКІВСЬКА 

СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ

1 українська мова та література

4 роки 10 000 4 роки 8 000

2 математика

3 на вибір:

географія

іноземна мова
*  Мінімальний конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 081 «Право» складає 140 балів.

ІІ. Підготовка бакалаврів за скороченою програмою здійснюється також на основі ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст») за спеціальностями:

Спеціальність Вступні випробування ДЕННА ФОРМА ЗАОЧНА ФОРМА
Термін Вартість за рік Термін Вартість за рік

ПРАВО 1 українська мова та література (сертифікат ЗНО) 2роки 16800 2 роки 9 9002 кримінальне право

ПСИХОЛОГІЯ 1 українська мова та література (сертифікат ЗНО) 2 роки 10000 2 роки 8 0002 основи психології
ФІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ

1 українська мова та література (сертифікат ЗНО)
2 роки 10000 2 роки 8 0002 математика (сертифікат ЗНО)

3 основи економіки
Вступ здійснюється за результатами вступних випробувань на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. 
На базі факультету за спеціальністю «Право» підготовка бакалаврів за скороченою програмою на основі освітньо-професійного ступеня вищої освіти «молодший 

бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») здійснюється також на заочно-дистанційній формі навчання.
Вступник прибуває до закладу освіти лише для складання вступних випробувань. Навчання на заочно-дистанційній формі здійснюється через мережу Internet 

шляхом online лекцій, семінарів, тестувань тощо.
Термін навчання — 2 роки. Вартість навчання — 7500 гривень за рік.

ІІІ.  На  заочній  формі  навчання  факультет  здійснює  підготовку  бакалаврів  на  основі  раніше  здобутої  вищої  освіти  (другої  вищої  освіти)  за спеціальностями:

Спеціальність Вступні випробування ЗАОЧНА ФОРМА
Термін Вартість за рік

ПРАВО основи правознавства 2 роки 9 900
ПСИХОЛОГІЯ біологія 2 роки 8 000

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ математика 2 роки 7 800
Вступ здійснюється за результатами вступних випробувань на базі Харківського національного університету внутрішніх справ.

ІV. Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр» здійснюється на базі ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями:

Спеціальність Вступні випробування
ДЕННА ФОРМА ЗАОЧНА ФОРМА

Термін Вартість за рік Термін Вартість за рік

ПРАВО єдине фахове вступне випробування;
єдиний вступний іспит з іноземної мови 1 рік 6 місяців 20 800 1 рік 8 місяців 16 200

ПСИХОЛОГІЯ фахове випробування;
єдиний вступний іспит з іноземної мови 1 рік 6 місяців 11 000 1 рік 8 місяців 10 500

ПРАВООХОРОННА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

фахове випробування;
єдиний вступний іспит з іноземної мови 1 рік 6 місяців 15 000 1 рік 8 місяців 12 000

КІБЕРБЕЗПЕКА фахове випробування;
єдиний вступний іспит з іноземної мови 1 рік 6 місяців 11 000 1 рік 8 місяців 10 500

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА 
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

фахове випробування;
єдиний вступний іспит з іноземної мови 1 рік 6 місяців 12 800 1 рік 8 місяців 11 000

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
тел. 0638813888, (057)7398300 (800) 

Увага! Вартість навчання може змінюватись з урахуванням індексу інфляції.

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ:
тел.: (057) 7398141; (066) 1238196

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 
тел.: (057) 7398300, (097) 6801353, (057) 7398010

ДИСТАНЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: 
тел. (057) 7398898

facultylaw@univd.edu.ua



Спеціальність Вступні випробування
ДЕННА ФОРМА ЗАОЧНА ФОРМА

Термін Вартість за рік Термін Вартість за рік

ПРАВО*

1 українська мова та література

4 роки 16 800 4 роки 9 900
2 історія України
3 на вибір:

математика
іноземна мова

ПСИХОЛОГІЯ

1 українська мова та література

4 роки 10 000 4 роки 8 000
2 біологія
3 на вибір:

історія України
математика

ПРАВООХОРОННА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

1 українська мова та література
4 роки 12 900 4 роки 8 0002 історія України

3 творчий конкурс

КІБЕРБЕЗПЕКА

1 українська мова та література

4 роки 12 100 4 роки 11 500
2 математика
3 на вибір:

фізика
іноземна мова

ФІНАНСИ, 
БАНКІВСЬКА 

СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ

1 українська мова та література

4 роки 10 000 4 роки 8 000

2 математика

3 на вибір:

географія

іноземна мова
*  Мінімальний конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 081 «Право» складає 140 балів.

ІІ. Підготовка бакалаврів за скороченою програмою здійснюється також на основі ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст») за спеціальностями:

Спеціальність Вступні випробування ДЕННА ФОРМА ЗАОЧНА ФОРМА
Термін Вартість за рік Термін Вартість за рік

ПРАВО 1 українська мова та література (сертифікат ЗНО) 2роки 16800 2 роки 9 9002 кримінальне право

ПСИХОЛОГІЯ 1 українська мова та література (сертифікат ЗНО) 2 роки 10000 2 роки 8 0002 основи психології
ФІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ

1 українська мова та література (сертифікат ЗНО)
2 роки 10000 2 роки 8 0002 математика (сертифікат ЗНО)

3 основи економіки
Вступ здійснюється за результатами вступних випробувань на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. 
На базі факультету за спеціальністю «Право» підготовка бакалаврів за скороченою програмою на основі освітньо-професійного ступеня вищої освіти «молодший 

бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») здійснюється також на заочно-дистанційній формі навчання.
Вступник прибуває до закладу освіти лише для складання вступних випробувань. Навчання на заочно-дистанційній формі здійснюється через мережу Internet 

шляхом online лекцій, семінарів, тестувань тощо.
Термін навчання — 2 роки. Вартість навчання — 7500 гривень за рік.

ІІІ.  На  заочній  формі  навчання  факультет  здійснює  підготовку  бакалаврів  на  основі  раніше  здобутої  вищої  освіти  (другої  вищої  освіти)  за спеціальностями:

Спеціальність Вступні випробування ЗАОЧНА ФОРМА
Термін Вартість за рік

ПРАВО основи правознавства 2 роки 9 900
ПСИХОЛОГІЯ біологія 2 роки 8 000

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ математика 2 роки 7 800


