
Звіт 
завідувача кафедри конституційного і муніципального права доцента Марка 

Воронова про роботу за 2020/2021 н.р. 
Кафедра   конституційного і муніципального права 
Факультет (навчально-науковий інститут, центр)  юридичний факультет 
Кількість ставок науково-педагогічних працівників станом на 1 червня поточного року: 
7.5  
       Кафедра конституційного і муніципального права є одним зі структурних підрозділів 
юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 
що проводить навчальну, навчально-методичну, наукову та навчально-виховну роботу 
з підготовки фахівців за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право», а також 
міжфакультетські вибіркові навчальні дисципліни.  
       Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими пріоритетними напрямами, як: 
шляхи удосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 
проблеми впровадження конституційної та муніципальної реформ в Україні. 
      Кафедра має високий кадровий потенціал, до складу якого входить 9 фахівців, зокрема 
1 доктор юридичних наук та 8 кандидатів юридичних наук. 
      Кафедра забезпечує викладання низки базових дисциплін та спецкурсів 
конституційно-правового та муніципально-правового спрямування студентам 
бакалавріату та магістратури юридичного факультету денної і заочної форм навчання, а 
також студентам інших факультетів університету під час викладання міжфакультетських 
дисциплін. 
       Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Конституційне право України; Актуальні 
проблеми конституційного права України; Державне (конституційне) право зарубіжних 
країн; Порівняльне конституційне право; Конституційні права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина в Україні; Конституційне процесуальне право; Муніципальне 
право; Органи самоорганізації населення; Виборче право; Конституційні засади 
громадянського суспільства в Україні; Парламентське право; Міжнародні стандарти 
місцевого самоврядування; Міжпарламентське співробітництво; Прецеденти 
Європейського суду з прав людини; Конституція. Держава. Суспільство; Захист прав 
людини в конституційній державі; Вступ до права та практики Європейського суду з прав 
людини. 
    Кафедра працює з метою реалізації положень Статуту Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, Стратегії розвитку Каразінського університету 2019-
2025 роках, інших нормативно-правових актів. 

1. Кадровий склад 
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Вчені ступені, звання викладачів кафедри: 
 
Воронов М., к.ю.н., доцент, зав. кафедри. 
Серьогін В., д.ю.н.,  професор;  
Градова Ю., к.ю.н, доцент;    
Гришко Л., к.ю.н;    
Гудзь Л., к.ю.н., доцент;  
Гудзь Т.І. к.ю.н, доцент;   
Зубенко Г., к.ю.н., доцент;   
Марцеляк С., к.ю.н.;  
Червяцова А., к.ю.н.,  доцент. 

 
                                      2.МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 2.1. Створення дистанційного курсу, що відкритий для доступу студентів: 
усі навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, забезпечені  
можливостями дистанційного навчання. 

2.2.Оновлення та доповнення навчальних, методичних, демонстраційних та тестових 
матеріалів дистанційного курсу. 
2.3.Оновлення засобів діагностики навчальних досягнень студентів з навчальної 
дисципліни. 
2.4. Розроблення і впровадження засобів комп’ютерного контролю знань з навчальної 
дисципліни. 
 

                                     3.ВІДКРИТІСТЬ РОБОТИ 
   1. Присутність кафедри у веб-просторі: 

• наявність на сайті факультету на персональній сторінці кафедри робочих програм 
навчальних дисциплін на поточний навчальний рік, прикладів екзаменаційних білетів, 
інформаційних, навчальних і методичних матеріалів для студентів (відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу). 

    2.Проведено  засідань кафедри – 11. 
                                     4.НАУКОВА  РОБОТА 
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4.1. Виконання наукових досліджень, інноваційна діяльність, отримання 
благодійної допомоги для зміцнення матеріально-технічного та методичного 
забезпечення освітнього процесу і  наукових досліджень: 
4.1.1. Реалізація модулю програми Erasmus+ Jean Monnet по темі «Європейські 
стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» / «European 
Standards of Local Self-Government and EU Regional Policy» на 30 000 євро для студентів 
4 курсу юридичного факультету 

4.1.2. Підготовка на надсилання до офісу Erasmus+ матеріалів Модуля Jean Monnet 
«Конституційне право ЄС». 

4.1.3.Отримання авторського свідоцтва на альбом презентацій учбового курсу 

«Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» 

(свідоцтво про реєстрацію авторського права №105512 від 15 червня 2021р.) 
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4.2.Участь в роботі науково-практичних конференцій, круглих столів тощо:  
4.2.1. 7 грудня 2020 року в межах реалізації проєкту Модуля Жана Моне Erasmus+ 
Programme of the European Union  «Європейські стандарти місцевого самоврядування 
та регіональна політика ЄС» (номер проєкту 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-
MODULE) кафедра конституційного і муніципального права юридичного факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Науково-дослідним 
інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії 
правових наук України провели Всеукраїнський круглий стіл «Муніципальна реформа в 
Україні: проблеми і перспективи», який присвячений Дню місцевого самоврядування в 
Україні за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та 
культури Європейської Комісії ЄС. 
 
4.2.2. 23 квітня 2021 року в межах реалізації проєкту Модуля Жана Моне Erasmus+ 
Programme of the European Union  «Європейські стандарти місцевого самоврядування 
та регіональна політика ЄС» (номер проєкту 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-
MODULE) за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та 
культури Європейської Комісії ЄС на юридичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна 
відбулася міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика ЄС: 
концепції, напрямки, значення для України». З огляду на запроваджений в Україні 
карантин конференція відбулася заочному форматі.  У роботі конференції взяли участь 
понад 80 фахівців, у тому числі 17 докторів та 58 кандидатів наук з більш як 20 
навчальних і наукових закладів України, а також посадові особи місцевого 
самоврядування, молоді науковці. Робота конференції здійснювалася за шістьма 
тематичними напрямами:  «Регіоналізація в європейському політико-правовому 
дискурсі: «старий» і «новий» регіоналізм», «Конституційно-правові засади 
регіоналізації», «Регіоналізація як форма децентралізації: досвід країн ЄС», 
«Регіоналізація як перспективний напрямок децентралізації в Україні», «Проблеми 
перерозподілу владних повноважень та їх матеріально-фінансового забезпечення в 
межах регіоналізації», «Вплив регіоналізації на систему міжнародного та 
національного права: галузеві аспекти». 
4.2.3. Участь в заходах присвячених святкуванні 25-ої річниці прийняття 
Конституції України (міжфакультетський круглий стіл, відео-ролик, інтерв’ю тощо) 
  

 
 

4.3. Сприяння науковій роботі студентів 
4.3.1. Александрова Анастасія, Ш місце на Всеукраїнському  конкурсу наукових робіт 
з конституційного права. Науковий керівник – доцент Градова Ю.В. 
4.3.2. Робота студентського наукового гуртка з актуальних проблем конституційного 
права (керівники – Градова Ю., Данічева К.) 
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4.4. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (аспірантура): сім аспірантів 
1-4 курсу заочної форми навчання 
5. Проведення постійно діючого наукового семінару кафедри : 
5.1. Конституційне право України; 
5.2. Муніципальне право України. 
6. Підготовка наукових висновків для органів державної влади та місцевого 
самоврядування, зокрема для судів Конституційного Суду України. 
6.1. Участь у законопроєктній роботі, зокрема у роботі груп з підготовки проєктів 
законів «Про нормативно-правові акти» та «Про народовладдя на всеукраїнському 
рівні» тощо 
7. Сприяння практичній підготовці і працевлаштуванню студентів та 
випускників: 
проведення презентацій роботодавців, професійних організацій, професійних майстер-
класів та відкритих лекцій роботодавців. 

 
8. Використання під час навчального процесу технічних засобів навчання: 
використання проекторів для презентацій, інших технічних засобів під час лекцій та 
семінарських занять 
                                         5. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІІ 
5.1.Воронов М., серт.№ 0207-762 
5.2.Зубенко Г. Cthn/cthsz 01 00065028|000058-20 
5.3.Марцеляк С. серт.№11S-1EPD080082020 
5.4.Данічева К. серт.0207-947 
                                               6. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 
1. Впровадження інноваційних методів навчання. 
2. Підготовка грантових проектів. 
3. Написання навчальних посібників з КПУ та Муніципального права. 
4. Активізація написання наукових статей в у журналах, що мають імпакт-фактор 

та/або реферуються системами SCOPUS або Web of Science. 
5. Створення сертифікатних програм. 
6. Посилення профорієнтаційної роботи та  участі у виконанні освітньої програми, що 

реалізується із залученням роботодавців/професійних організацій 
 
 
 
Завідувач кафедри                                       Марк Воронов  
 
25 червня 2021  року 


