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Звіт декана юридичного факультету  
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 

д.ю.н., проф., Заслуженого юриста України 
Кагановської Тетяни Євгеніївни 

за 2019/2020 н.р. 
 

Юридичний факультет Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна функціонує відповідно до наказу ректора про створення 

юридичного факультету, Положення про юридичний факультет, Положення 

про освітню діяльність у ХНУ імені В.Н.Каразіна, Плану роботи факультету, 

нормативної документації Університету та факультету. 

Головними стратегічними завданнями юридичного факультету в 

2019/2020 навчальному році було проведення вступної кампанії та у 

подальшому підготовка конкурентоспроможних фахівців, здатних 

задовольнити потреби ринку праці на юридичні професії. 

 

1. Освітня діяльність факультету 

Юридичний факультет Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна здійснює освітню діяльність за спеціальностями 081 

«Право» та 293 «Міжнародне право», викладачі факультету забезпечують 

викладання низки дисциплін для студентів інших спеціальностей 

Університету, також факультет здійснює науково-дослідну діяльність за 

напрямами «Право» та «Міжнародне право». 

 

2. Кількісний та якісний склад факультету 

Струтурно юридичний факультет складається з 5-ти кафедр та 

Юридичної клініки.  

Також на факультеті діють такі колегіальні утворення як Методична 

комісія факультету, Вчена рада факультету (у грудні 2019 р. затверджено 

новий склад на 5 років) та дві Спеціалізовані вчені ради. 
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До складу кафедр входять професори, доценти, старші викладачі, 

викладачі, навчально-допоміжний персонал. Кафедри мають високий 

кадровий потенціал, що дозволяє утримувати належний рівень навчальної, 

методичної та наукової роботи.  

Кафедра конституційного і муніципального права має високий 

кадровий потенціал, до складу якого входить 10 фахівців, зокрема 1 доктор 

юридичних наук та 9 кандидатів юридичних наук. 

Кафедра кримінально-правових дисциплін має високий кадровий 

потенціал, до складу якого входить 7 фахівців, зокрема 5 докторів юридичних 

наук та 2 кандидати юридичних наук. 

Кафедра цивільно-правових дисциплін має високий кадровий 

потенціал, до складу якого входить 10 фахівців, зокрема 3 доктори юридичних 

наук та 7 кандидатів юридичних наук, з них 1 – Заслужений юрист України.  

Кафедра міжнародного і європейського права має високий кадровий 

потенціал, до складу якого входить 9 фахівців, зокрема 2 доктори юридичних 

наук, 1 – доктор політичних наук та 6 кандидатів юридичних наук. 

Кафедра державно-правових дисциплін має високий кадровий 

потенціал, до складу якого входить 21 фахівець, зокрема 6 докторів 

юридичних наук та 15 кандидатів наук, з них 14 кандидатів юридичних наук, 

1 – кандидат педагогічних наук, 2 – Заслужених юристи України. 

 

3. Навчально-методична діяльність факультету 

Освітній процес на юридичному факультеті спрямований на формування 

у студентів компетентностей, передбачених освітніми програмами. Навчальна 

робота на юридичному факультеті у звітному періоді здійснювалася 

відповідно до законодавства України, існуючих нормативних положень МОН 

та Університету.  

За всіма формами навчання було своєчасно складено графіки 

навчального процесу, розклади аудиторних занять, відкритих лекцій, 
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взаємозамін, взаємовідвідувань, чергувань, консультувань, атестаційних 

іспитів і захистів кваліфікаційних робіт, проходження практик студентів.  

На факультеті застосовуються всі форми контролю, обов’язкові для 

закладів вищої освіти.  

Крім того, відповідно до ситуації, що склалася через розповсюдження у 

світі вірусного захворювання COVID-19, з 12 березня 2020 року Університет 

було переведено на дистанційну форму навчання, яку юридичний факультет 

виконав на належному рівні. Зокрема, за допомогою платформ MOODLE, 

Google Classroom, Zoom, Viber, Telegram тощо реалізовувалася дистанційна 

форма передачі знань. 

На сайті факультету було оновлено і розміщено робочі програми 

навчальних дисциплін.  

Викладачами факультету було розширено базу тестових завдань із 

навчальних дисциплін для проведення контрольних замірів знань студентів.  

Оновлено базу тестових завдань для проведення атестаційних іспитів, 

тем дипломних робіт. 

Розроблено робочі програми та здійснено навчально-методичне 

забезпечення нових навчальних дисциплін відповідно до затверджених 

навчальних планів. 

Здійснюється систематичне наповнення інтернет-сторінки сайту 

факультету, сторінок кафедр, ресурсів, що відбивають життя факультету у 

мережах Instagram, Facebook тощо. 

На юридичному факультеті здійснюється системна робота щодо 

підвищення якості освітнього процесу шляхом посилення його практичної 

спрямованості (зокрема залучення представників правничих кіл до освітнього 

процесу, екскурсії в установи м. Харкова за приналежністю до майбутнього 

фаху студентів, активізація і популяризація роботи Юридичної клініки; 

впровадження активних форм навчання із застосуванням мультимедіа тощо).  

Викладачі факультету сертифікують курси, що викладають: зокрема 

електронні (дистанційні) навчальні курси, що отримали сертифікати Центру 
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електронного навчання: «Правові основи ведення бізнесу» (сертифіковано 

30.10.2019, Сертифікат №178/2019 Лісніча Тетяна Володимирівна); 

«Господарське право для неюридичних спеціальностей» (сертифіковано 

27.02.2020, Сертифікат №199/2020 Лісніча Тетяна Володимирівна). 

Також до систематичної роботи можна віднести участь співробітників 

факультету, зокрема, кафедри конституційного і муніципального права, у 

законопроєктній роботі, зокрема у роботі груп з підготовки проєктів законів 

«Про нормативно-правові акти» та «Про народовладдя на всеукраїнському 

рівні» тощо. 

Серед публікацій методичного характеру особливо варто відзначити 

такі:  

1. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини: 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання/ Т. Л. Сироїд, О. А. 

Гавриленко, Л. О. Фоміна; за заг. ред.Т. Л. Сироїд; 2-ге вид., перероб. і допов. 

Харків: Право, 2019. – 494 с.  

2. Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. / Т.Л. Сироїд, Л.О. 

Фоміна. – Харків : Право, 2019. – 310 с. 

 

4. Наукова діяльність факультету 

Наукова робота факультету здійснюється відповідно до плану науково-

дослідної роботи факультету, затвердженого Вченою радою факультету.  

З-поміж заходів наукового характеру варто відзначити такі, в яких взяли 

участь співробітники факультету: 

1) Кафедра конституційного і муніципального права взяла участь у 

норвезько-українській конференції, яка була присвячена діяльності Фрідтйофа 

Нансена в Україні у 1921–1922 роках. Модератором юридичної секції 

виступив професор В.О.Серьогін. На секції розглядалися питання 

гуманістичної діяльності Ф. Нансена у контексті сучасних проблем 

забезпечення прав людини. Із доповідями від кафедри виступили професор 

Віталій Серьогін, доценти Ю. Градова, Л.Гришко, Л. Гудзь, Г. Зубенко. 
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Норвезьку сторону представляв доктор політології George Anthony Giannoumis 

з Oslo Metropolitan University. 

2) Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін О.О. Житний 

взяв участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Концептуальні 

засади нової редакції Кримінального кодексу України», на якій 

обговорювалося широке коло питань, пов’язаних із обґрунтуванням 

необхідності нової редакції Кримінального кодексу України, а також основні 

перспективні положення його змісту. Учасниками конференції стали провідні 

науковці вітчизняних навчальних і науково-дослідних закладів, керівники 

державних органів, представники судових і правоохоронних органів, а також 

фахівці з Німеччини, Латвії, Литви та Польщі. Представник Каразінського 

університету виступив одним зі спікерів дискусійної панелі «Кримінальне 

правопорушення: поняття, види, особливості законодавчого закріплення». 

3) Представники Юридичного факультету Каразінського університету 

взяли участь у публічному форумі «Конституційний процес в Україні: 

відкритий діалог з громадянами», що відбувся в Харкові. У панельній дискусії 

форуму взяла участь доцент кафедри конституційного і муніципального права 

юридичного факультету Юлія Градова, яка виступила із доповіддю про 

доцільність, стан реалізації та особливості конституційного процесу на 

сучасному етапі державотворення. На пресконференції для регіональних ЗМІ 

виступив завідувач кафедри конституційного і муніципального права 

юридичного факультету Марк Воронов із системним аналізом конституційних 

змін, які були внесені до Верховної Ради України Президентом України 

Володимиром Зеленським. 

4) Лютий 2020 року – юрфак відвідали спостерігачі спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні Vincent Godbillon та Paul Freleigh. З ними 

зустрівся завідувач кафедри конституційного і муніципального права, 

керівник робочої групи освітнього проекту Модуль Жана Моне Erasmus+ 

«Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика 

ЄС» Марк Воронов, який надав експертну оцінку становлення інституту 
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місцевого самоврядування в Україні, тенденціям регіонального розвитку 

України та деяких європейських країн. Також було здійснено ретельну 

характеристику процесу децентралізації в нашій країні, зокрема, проєктів 

законів України про зміни до Конституції України щодо децентралізації влади.  

Учасники зустрічі обмінялися думками про особливості муніципального 

розвитку харківської міської громади та роботи органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування в Харківській області. 

5) Лютий 2020 року – завідувач кафедри державно-правових дисциплін, 

професор Олександр Головко увійшов до складу Комісії по вивченню історії 

українського права при Президії НАН України. Перше засідання комісії було 

присвячено концепції систематизації пам’яток українського права та 

підготовки багатотомного видання «Скарбниця пам’яток українського права», 

що відбулося 25 лютого 2020 року в Інституті держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України.  

6) Лютий 2020 року – доцентка кафедри конституційного і 

муніципального права Юлія Градова взяла участь у засіданні робочої групи з 

розробки законопроєкту про нормативно-правові акти, яке відбулося 

26 лютого в Міністерстві юстиції України. Робоча група працювала під 

головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана 

Стефанчука. Під час засідання було розглянуто питання щодо структури 

проєкту закону, сфери його дії, основної термінології. Членам робочої групи 

було запропоновано надати свої пропозиції щодо змісту проєкту закону для 

подальшого опрацювання. 

7) Квітень 2020 року Відбулася міжнародна науково-практична 

дистанційна конференція «Конституційні принципи місцевого 

самоврядування та регіональна політика ЄС». У роботі взяли участь вчені 

навчальних та наукових закладів та посадовці місцевого самоврядування. 

Учасники конференції висловили своє бачення регіоналізації в межах 

розпочатої в Україні реформи щодо децентралізації, обговорили її зміст та 
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основні напрямки з урахуванням регіональної політики ЄС та досвіду держав-

членів цього інтеграційного утворення. 

Робота конференції здійснювалася за тематичними напрямами: 

«Історико-теоретичні засади регіоналізації», «Європейське врядування і 

регіоналізм у політико-правовому вимірі», «Регіоналізація в аспекті 

європейських стандартів місцевого самоврядування», «Місцеве 

самоврядування у багаторівневій системі управління ЄС: конституційні 

принципи і практика реалізації», «Публічно-правові та приватно-правові 

аспекти реалізації місцевого самоврядування і регіональної політики ЄС». 

Захід було реалізовано на юридичному факультеті V.N. Karazin Kharkiv 

National University в межах проєкту Європейського Союзу Erasmus+ Модуль 

Жан Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна 

політика ЄС». 

 

4.1. Публікації 

- монографії: 

1. Zhytnyi О., The issues of improving legal knowledge in the XXI century: 

the unity of theory and practice : collective monograph / V. Benkivsky, M. 

Burdonosova, O. Chepik-Trehubenko, O. Holovko, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 

2019. – 260 p. P. 237-253. 

2. Danshin M. V., Kostenko M. V. Moral foundations of counteraction of 

criminality: ethical questions of criminalistics. Modern researches: progress of the 

legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective 

monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, Law Faculty of the University 

of Miskolc (Miskolc, Hungary), 2020. P. 2. 600-616. 

3. Шайтуро О. П. Органи місцевого самоврядування у сфері протидії 

злочинності: монографія. Харків: ФОП Панов А.М., 2019. 412 с. 

 

- розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, 

опубліковані у провідних видавництвах наукової літератури: 
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1. Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Організаційно-правовий механізм захисту 

прав людини Європейського Союзу. Challenges and prospects for the 

development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: 

Collective monograph. Riga : Izdevniecība «Baltija Publishing», 2019. Volume 2. 

Р. 129–144.  

2. Tatiana Syroid. Professional and ethical standards for civil servants of 

international intergovernmental organizations. The 

issues of improving legal knowledge in the XXI century: 

the unity of theory and practice: collective monograph / V. Benkivsky, 

M. Burdonosova, O. Chepik-Trehubenko, O. Holovko, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 

2019. 260 p. 

3. V. Benkivsky, M. Burdonosova, O. Chepik-Trehubenko, O. Holovko, etc. 

General regularities of the development process of the history of state and law 

according to the doctrine of Georg Wilhelm Friedrich Hegel / The issues of 

improving legal knowledge in the XX century: the unity of theory and practice: 

collective monograph, Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P.52-68 

4. Пилаєва В.М. Legislation of EU countries: history, shortcomings and 

prospects for the development:collective monograph. Frankfurt (Oder) 2019 / 

«Izdevnieciba «Baltija Publishing». Europa Universitat Viadrina Frankfurt (Oder). 

–2019. -  с. 231-249. 

 

- статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються 

системами SCOPUS або Web of Science 

1. О. М. Головко, В. А. Греченко, О. В. Головко Державний кредит на 

теренах України у кінці ХVIII – на початку ХХ ст.: історико-правова 

характеристика / Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 
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5. Підготовка науково-педагогічних кадрів найвищої кваліфікації 

1) 26 жовтня 2019 року доцент кафедри кримінально-правових 

дисциплін О.П. Шайтуро успішно захистила докторську дисертацію 

«Кримінологічні засади діяльності органів місцевого самоврядування у сфері 

протидії злочинності», в спеціалізованій вченій раді ХНУВС. 

2) 12 грудня 2019 року доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 

Д.В. Слінько успішно захистив докторську дисертацію «Процесуальна 

економія репресивного впливу в кримінальному провадженні», в 

спеціалізованій вченій раді ХНУВС. 

3) 25 жовтня 2019 року доцент кафедри державно-правових дисциплін, 

к.ю.н., доц. Ростовська К.В. успішно захистила докторську дисертацію в 

спеціалізованій вченій раді Д 08.727.02. 

4) 30 червня 2020 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.28 успішно 

захистила кандидатську дисертацію аспірантка кафедри державно-правових 

дисциплін Славко А.С. (науковий керівник: д.ю.н., проф. Лук’янець). 

5) 10 квітня 2020 року Відбулося розширене онлайн-засідання 

методичного семінару кафедри міжнародного і європейського права, на якому 

обговорено дисертаційне дослідження аспіранта кафедри Максима Хаврата 

«Правові основи поліцейського співробітництва держав-членів 

Європейського Союзу». У дискусії взяли участь члени кафедри, рецензенти – 

професори Олександр Житний та Віталій Серьогін, а також запрошені 
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професори Тетяна Кагановська, Олена Києвець та Олег Тарасов. Внаслідок 

обговорення фахівці дійшли висновку, що робота виконана на високому 

науковому рівні та є цілісним науковим дослідженням, яке відповідає 

встановленим вимогам. Враховуючи актуальність, новизну, практичну 

цінність отриманих результатів і відповідність роботи спеціальності 

«Міжнародне право», кафедра рекомендувала дисертацію до захисту в 

спеціалізованій вченій раді. 

 

6. Наукова робота студентів 

На всіх кафедрах факультету активно функціонують студентські наукові 

гуртки: науковий студентський гурток з актуальних питань конституційного і 

муніципального права; науковий студентський гурток «Школа приватного 

права»; науковий студентський гурток «Актуальні проблеми кримінально-

правової політики України»; науковий студентський гурток кафедри 

міжнародного і європейського права; науковий студентський гурток з 

актуальних питань історії держави та права України. 

1) У кінці вересня розпочав роботу студентський науковий гурток 

«Школа приватного права». Відкрила захід в.о. завідувача кафедри цивільно-

правових дисциплін О.А.Устименко, яка наголосила на користі наукових 

досліджень для розвитку професійних та особистісних якостей особистості.  

У межах заходу також виступили співкерівники гуртка. Так, старший 

викладач Артем Цибань розповів про вимоги до наукових робіт, а також 

особливості проведення засідань. Старша викладачка О.М. Волощенко 

провела майстер-клас «Наука: з чого почати і як не втратити інтерес». Пані 

Ольга розповіла про особливості пошуку наукової новизни при здійсненні 

наукових досліджень. Окрім цього, студентку Анжелу Черленок шляхом 

відкритого голосування було обрано старостою наукового гуртка. 

2) На початку жовтня 2019 року відбулося перше засідання наукового 

студентського гуртка кафедри конституційного і муніципального права. 

Науковий керівник гуртка доцентка Ю.В. Градова привітала присутніх та 
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представила план роботи на І семестр 2019/2020 н.р. Після вирішення 

організаційних питань члени гуртка виступили із доповідями на актуальні 

теми у сфері конституційного права. На засіданні розглянуто такі теми: 

Олександра Машкова, Катерина Тарасенко «Скасування депутатської 

недоторканності: за та проти», Інна Кругова, Олена Ожередова, Вероніка 

Мартиненко «Інститут імпічменту Президента», Анастасія Деркач, Валерія 

Грушовець «Децентралізаційні процеси в Україні», Анастасія Александрова 

«Абсолютний імперативний мандат і перспективи запровадження в Україні». 

3) У межах наукового гуртка «Школа приватного права» при кафедрі 

цивільно-правових дисциплін відбувся майстер-клас «Негативні зобов’язання 

(NDA, NCA, договори про екслюзивність): проблеми правозастосування». 

Спікер заходу, доцент А.М.Гужва розповів про особливості укладання 

негативних зобов’язань у побутовій сфері і відносинах шоу бізнесу та 

проаналізував судову практику з вирішення спорів, пов’язаних із порушенням 

умов зазначених договорів. Також було висвітлено закордонний досвід 

правового регулювання договорів #NDA, #NCA. 

4) У кінці жовтня 2019 року відбулося засідання студентського 

наукового гуртка кафедри кримінально-правових дисциплін «Актуальні 

проблеми кримінально-правової політики України». Керівник гуртка старший 

викладач Сергій Терещук визначив напрями й форми діяльності гуртка, 

запропонував для обговорення актуальні питання політики України в сфері 

протидії злочинності. 

5) У кінці жовтня 2019 року на базі наукового гуртка 

«Школа_приватного_права», який діє при кафедрі цивільно-правових 

дисциплін (співкерівники старші викладачі О.Волощенко та А.Цибань), 

відбувся майстер-клас на тему «Сучасні тенденції судової практики при 

вирішенні сімейних спорів». Спікер заходу, адвокат адвокатського об’єднання 

«Колегія адвокатів України» Світлана Лабузна розповіла про особливості 

судового вирішення спорів щодо стягнення аліментних зобов’язань, 

визначення місця проживання дитини, порядку спілкування з дитиною, 
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позбавлення батьківських прав та порядку поділу майна подружжя. В рамках 

заходу висвітлено базові рішення Верховного суду із зазначеної тематики. 

6) У кінці жовтня 2019 року на юридичному факультеті, за участю 

студентів першого курсу, відбувся воркшоп, присвячений 150-річчю від дня 

народження Магатма Ґанді, всесвітньо відомого індійського громадського 

діяча і політика, борця за незалежність Індії, який розробив тактику 

ненасильницької боротьби — сатьяграха. Модератором заходу виступила 

доцент кафедри державно-правових дисциплін О.С. Рождественська. 

7) На початку листопада 2019 року у межах засідання наукового гуртка 

кафедри конституційного і муніципального права відбувся огляд практики 

Європейського суду з прав людини. Спікером заходу виступила 

Н. Охотнікова, яка пройшла шлях від студентки та викладачки юридичного 

факультету Каразінського університету до адвокатеси. Наразі Наталія 

Охотнікова входить в ТОП-10 юристів України в сфері захисту прав людини 

та має десять виграних справ в European Court Of Human Rights (ECHR). 

Лекторка поділилася власним досвідом подачі скарги до Європейського суду 

з прав людини, розповіла про найбільш актуальні справи по статті 3 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, яка стосується заборони 

катувань та жорстокого поводження, акцентувала увагу на особливостях 

впровадження рішень #ЄСПЛ у національну практику. 

8) На початку листопада 2019 року відбулося засідання студентського 

наукового гуртка з актуальних питань історії держави та права України під 

керівництвом доцента кафедри державно-правових дисциплін І.В. Воронової, 

яке присвячено темі Другої світової війни 1939–1945 років. На засіданні 

заслухано наукові повідомлення на тему: «Фашизм як складова Другої світової 

війни», «Перемоги та поразки у рейді С. Ковпака», «Особливості плану 

Барбаросса», «Цікаві факти Другої світової війни» тощо. Активну полеміку 

викликала тема «Культ особистості Й. Сталіна». 

9) На початку листопада 2019 року Голова Ради адвокатів Харківської 

області, адвокат Вікторія Гайворонська та голова Ради старійшин при Раді 



24 
 

адвокатів Харківської області, адвокат Efim Golyand зустрілися з членами 

гуртка «#Школа_приватного_права». 

10) Листопад 2019 року - відбулося чергове засідання наукового гуртка 

з актуальних питань історії держави і права України. Під керівництвом 

доцента І.В. Воронової студенти-першокурсники дослідили розвиток 

політичної думки в ХХ столітті. На засіданні було заслухано наукові доповіді 

з тем: «Постать Степана Бандери в українській історії», «Політика 

Радянського Союзу щодо нацизму», «Невідомі відомості про Леніна та 

Сталіна», «Адольф Гітлер – проповідник теорії фашизму», «Загадкові 

обставини смерті диктаторів» та інші. 

11) У кінці листопада 2019 року на юридичному факультеті відбувся 

майстер-клас «Інноваційні технології у праві: 

#діджиталізація, #алгоритмізація, штучний інтелект» від Andrii Kostenko, legal 

engineer юркомпанії Axon Partners. Захід проводився на базі наукового гуртка 

«Школа приватного права». Пан Андрій розповів про особливості формування 

процесів діджиталізації сьогодення, алгоритми створення програм для 

вирішення правових завдань та висвітив основні проблеми взаємодії 

програміста та юриста у сфері діджиталізації роботи останнього. Особливий 

інтерес серед учасників викликала тема юридичної відповідальності суб’єктів 

комп’ютерної оптимізації правових процесів юридичних компаній та питання 

безпеки зберігання і використання персональних даних. 

12) Грудень 2019 року – Відбулося виїзне засідання наукового гуртка 

кафедри кримінально-правових дисциплін. Студенти-каразінці та курсанти 

ХНУВС обговорили актуальні питання нормотворення та правозастосування 

в межах наукової теми «Новели кримінального права: міжнародні та 

національні особливості». У процесі наукової дискусії та обговорення 

тематики висвітлено окремі проблеми імплементації у національне 

кримінальне законодавство норм міжнародного права, упровадження 

інституту кримінальних проступків, актуальні проблеми відповідальності за 

домашнє насильство тощо. 



25 
 

13) Грудень 2019 року – студенти та к.ю.н. О.П. Шайтуро 

відвідали Харківський НДІ судових експертиз ім Засл проф MС Бокаріуса з 

метою ознайомлення з історією розвитку криміналістики та експертного 

потенціалу наукової установи. Екскурсію для каразінців проводила провідна 

фахівчиня інституту Наталія Філіпенко, яка запросила відвідати «Кабінет-

музей» Заслуженого професора М. С. Бокаріуса та розповіла про унікальні 

експонати, що знаходяться в ньому. 

14) Грудень 2019 року – відбулося засідання студентського наукового 

гуртка з актуальних питань історії держави і права України. Під керівництвом 

доцента Ізабели Воронової студенти-першокурсники дослідили питання, 

пов’язані з Чорнобильською катастрофою. Члени наукового гуртка 

підготували повідомлення на теми: «Причини катастрофи на Чорнобильській 

АЕС», «Доля Чорнобильської АЕС після аварії», «Допомога міжнародних 

організацій у вирішенні Чорнобильської катастрофи» та інші. Особливу увагу 

приділено темам «Життя в Чорнобилі зараз» та «Ліквідація наслідків 

Чорнобильської катастрофи». 

15) Грудень 2019 року – відбулося засідання студентського наукового 

гуртка кафедри конституційного і муніципального права. Студенти 

підготували доповіді на такі теми: «Чи потрібен Україні двопалатний 

парламент» І. Куцин, «Оптимальна виборча система для України» О.Рустамов, 

«Протидія торгівлі людьми» Д. Рогозний, «Право українського народу на 

землю» А. Ігуменшев, «Медіація як спосіб урегулювання спорів» Д. Сомик. 

16) Грудень 2019 року – відбулося виїзне засідання наукового гуртка 

кафедри кримінально-правових дисциплін. Студенти та старший викладач 

Сергій Терещук відвідали НД інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса, де взяли участь у науковому заході, присвяченому 

Всеукраїнському тижню права. Учасники засідання дискутували щодо 

кримінально-правових та кримінологічних проблем домашнього насильства в 

Україні. Студентка Alina Artemychenko виступили з доповіддю «Кримінально-

правові аспекти домашнього насильства». 
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17) Грудень 2019 року – відбувся майстер-клас «Емоції та почуття у 

договірному регулюванні» від професорки Жанни Завальної. Захід проводився 

в рамках студенстького наукового гуртка «Школа приватного права». Пані 

Жанна розповіла про особливості впливу почуття довіри між контрагентами 

на стадії укладання договору, навела статистичні дані використання термінів, 

що визначають людські почуття за законодавством України. Варто зазначити, 

що неабиякий інтерес у аудиторії викликали історичні приклади впливу 

почуттів при укладання міжнародних угод. Наприкінці засідання 

співкерівники, старші викладачі Olga Voloschenko та Артем Цибань, спільно із 

студентами затвердили план роботи гуртка у другому семестрі 2019/2020 

навчального року. 

18) Лютий 2020 рік – Відбулося засідання наукового гуртка «Школа 

приватного права». Студентка Анжела Черленок виступила з доповіддю на 

тему: «Цивільно-правове регулювання усиновлення з іноземним елементом» 

(науковий керівник – старший викладач Olga Voloschenko). Доповідачка 

розглянула питання процедури усиновлення за вітчизняним законодавством, 

надала порівняльну характеристику процедур усиновлення в Україні та 

країнах Європи. Висвітлено найбільш спірні моменти, зокрема, щодо 

усиновлення одностатевими парами у контексті Європейської конвенції про 

усиновлення дітей. 

19) Березень 2020 року – Каразінці взяли участь у засіданні наукового 

гуртка з конституційного права, яке відбулося в Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. Студенти переглянули фільм «Аденауер 

— архітектор нової Німеччини» та подискутували про те, як перебудова 

Німеччини співвідноситься з сучасними конституційними викликами в 

Україні. Також науковий консультант Фонду Конрада Аденауера в Україні 

Vasyl Mykhailyshyn презентував студентам стипендіальну програму „Sur 

Рlace“. Наукове керівництво заходу забезпечувалося представниками 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
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Юридичний факультет Каразінського університету представляли Lilia 

Gryshko та Gradova Julia. 

20) Березень 2020 року – Відбулося засідання наукового гуртка «Школа 

приватного права», який діє при кафедрі цивільно-правових дисциплін 

(співкерівники – Olga Voloschenko та Артем Цибань). Студентка Софія 

Саргсян виступила з доповідю на тему «Правова проблематика у сфері 

надання Інтернет-послуг». Пані Софія проаналізувала проблематику 

електронної комерції і визначення суб’єктів у процесі надання інтернет-

послуг, розглянула способи захисту цивільних прав та інтересів при наданні 

інтернет-послуг. У роботі досліджено судову практику Німеччини і Франції з 

окресленої тематики. Неабиякий інтерес викликав аналіз концепцій Расіма 

Махмудова щодо визначення Інтернет-юрисдикції. 

21) Березень 2020 року – відбулося засідання наукового гуртка «Школа 

приватного права», який діє при кафедрі цивільно-правових дисциплін 

(співкерівники – Olga Voloschenko та Артем Цибань). Студентка Катерина 

Вареня виступила з доповідю на тему «Колізійні питання застосування 

шлюбних контрактів у Міжнародному приватному праві». Пані Катерина 

надала аудиторії інформацію з питань формування шлюбного контракту у 

країнах англо-саксонської правової системи і країн континентального права, 

також розглянула можливість внесення змін до Сімейного кодексу України з 

урахуванням позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки щодо 

розширення кола відносин, які можуть бути врегульовані положеннями 

шлюбного договору. 

22)  11 березня 2020 року – відбулося засідання студентського 

наукового гуртка, який діє при кафедрі міжнародного і європейського права 

(керівник гуртка – викладач кафедри Альона Шевченко). В рамках заходу 

обговорено питання щодо становлення і розвитку дружніх відносин між 

державами, особливості міждержавних відносин на сучасному етапі, а також 

співробітництво держав в окремих сферах міжнародного життя. З доповідями 

виступили студенти-міжнародники щодо змісту і ролі принципу 
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співробітництва держав, зокрема місця України у міжнародних відносинах. 

Крім того, іноземні студенти англомовної форми навчання доповіли про 

досвід міжнародного співробітництва країн своєї національної приналежності, 

серед них Коморські острови, Кот-д’Івуар, Марокко, Ліван, Нігерія, 

Узбекистан 

23) Квітень 2020 року – Відбулося онлайн-засідання наукового гуртка 

«Школа приватного права», який діє при кафедрі цивільно-правових 

дисциплін (співкерівники старші викладачі Ольга Волощенко та Артем 

Цибань). В рамках заходу студент-гуртківець Михайло Сербіненко виступив з 

доповіддю на тему «Особливості цивільно-правового регулювання 

географічного зазначення походження товарів». Михайло розкрив питання 

проблем нормативно-правового регулювання географічного зазначення та 

основних аспектів мотивації використання географічного зазначення як 

нематеріального активу. Жвавому обговоренню піддалась аналітика 

законодавчих новел сфери правової охорони географічних зазначень. 

24) Каразінський студентський гурток конституційного права 

продовжує свою роботу у дистанційній формі. За час карантину члени 

наукового гуртка взяли участь у двох онлайн-засіданнях. Продовжується 

активна співпраця із гуртком конституційного права України Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Першого квітня відбулося 

спільне засідання на тему «Конституційність застосування спеціальних 

технічних засобів і межі приватного спілкування» із гуртком конституційного 

права України юридичного університету. Дев’ятого квітня члени 

каразінського гуртка долучилися до вебінару «Про що говорить політична 

реклама у фейсбук?» від експерта Громадянської мережі «ОПОРА» Роберта 

Лоряна. 

25) Квітень 2020 року – Відбулося онлайн-засідання наукового гуртка з 

актуальних проблем історії держави і права України та зарубіжних країн під 

керівництвом доцентки Ізабели Воронової. Під час засідання з науковими 

повідомленнями виступили студентки першого курсу спеціальності 
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«Міжнародне право» К. Леонтович «Станово-представницька монархія у 

Німеччині», С. Берко «Пізнє Відродження. Філософи і Література епохи 

Відродження», Т. Левчинська «Протистояння сімей Строцці і Медічі у 

Флоренції». 

26) Квітень 2020 року Відбулося онлайн-засідання наукового гуртка 

«Школа приватного права», який діє при кафедрі цивільно-правових 

дисциплін (співкерівники старші викладачі Ольга Волощенко та Артем 

Цибань). В рамках заходу студенти-гуртківці виступили з доповідями Anna 

Voronets «Суб’єкти вільної інвестиційної діяльності» та Олександр Русамов 

«Проблеми цивільно-правового обігу криптовалюти». Пані Анна 

проаналізувала створення та функціонування суб’єктів вільної інвестиційної 

діяльності, акцентувала увагу на способах заохочення іноземних інвестицій 

для розвитку вітчизняної економіки та порядку вирішення спорів на території 

вільної інвестиційної діяльності. Пан Олександр дослідив правове 

регулювання криптовалюти в Україні та закордоном, висвітив співвідношення 

криптовалюти та електронних грошей. 

27) Травень 2020 року – Відбулося онлайн-засідання гуртка «Школа 

приватного права», який діє при кафедрі цивільно-правових дисциплін 

(співкерівники: старші викладачі Ольга Волощенко та Артем Цибань). 

Cтудент-гуртківець Сергій Ведькал виступив з доповіддю на тему 

«Особливості відновлення платоспроможності фізичної особи». Доповідач, 

розглянувши основні положення Кодексу України з процедур банкрутства, 

надав, зокрема, характеристику особливостей сторін та 

процедури #банкрутства загалом. Жвавому обговоренню піддалися 

законодавчі новели, пов’язані з можливістю банкрутства фізичних осіб. 

28) Травень 2020 року – Відбулося онлайн-засідання наукового гуртка 

«Школа приватного права» (співкерівники: старші викладачі Ольга 

Волощенко та Артем Цибань). Це заключне засідання, на якому підведено 

підсумки роботи гуртка у цьому навчальному році та здійснено планування на 
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наступний. Учасники висловили пропозиції щодо можливих варіантів 

проведення, формату та тематики виїзних засідань. 

29) Травень 2020 року – За допомогою платформи ZOOM відбулося 

чергове засідання наукового гуртка з актуальних проблем історії держави і 

права України та зарубіжних країн під керівництвом доцентки кафедри 

державно-правових дисциплін Ізабелли Воронової. Під час засідання з 

науковими повідомленнями виступили студентки першого курсу 

спеціальності «Міжнародне право»: В. Сухина «Цікавинки в історії США в 

період ХХ ст.», О. Пацалюк «Історичні аспекти ухвалення Конституції США 

1787 року та її роль в становленні правової системи США», К. Леонтович 

«Історія становлення судової влади у США», А. Бурмаченко «Підписання 

прокламації про звільнення рабів Авраамом Лінкольном та її значення для 

становлення демократії в країні». 

30) Травень 2020 року – Відбулася онлайн зустріч наукового гуртка 

кафедри кримінально-правових дисциплін. На зустрічі під керівництвом 

старшого викладача Сергія Терещука обговорювалися проблемні питання 

кримінально-процесуального законодавства. Студентка Валерія Грушовець 

виступила з доповіддю «Категорія дійове каяття та його місце у 

кримінальному праві України». 

31) Сироїд Т. Л. взяла участь у організації Брейн-рингу між студентами 

ХНУ імені В.Н. Каразіна і НЮУ імені Ярослава Мудрого з питань 

міжнародного гуманітарного права, Міжнародного права прав людини і 

біженського права (жовтень 2019 р.). 

32) Сироїд Т. Л. виступила науковим керівником студентів Юдіна А., 

Прилипко О. у підготовка їх до участі в MINI-

MOOT WINNER CASE CONCERNING TOURISM WAR (18-24 August 2019. 

33) Сироїд Т. Л., Гавриленко А.О. А., Шевченко А. Л. взяли участь у 

підготовці збірної команди до участі в конкурсі 

«The Philip C. Jessup competition», 2020. 
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34) Шевченко А. Л. виступила рецензентом робіт конкурсу-захисту 

МАН (1 етап), член журі (2 етап). 

35) Воєводін І. С. Взяв участь у підготовці студентів до: 

Всеукраїнського конкурсу з міжнародного гуманітарного права та 

І Національних судових змаганнь із міжнародного гуманітарного права. 

 

7. Студентські перемоги 

1) Студентки юридичного факультету Каразінського університету 

Поліна Бортнік та Марія Артамонова взяли учаcть у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт, який проходив на базі Національного 

університету «Одеська юридична академія». За результатами конкурсу Марія 

Артамонова отримала диплом II ступеня зі спеціальності «Право». Науковий 

керівник: к.ю.н., доц. Градова Ю.В. 

2) Студентка Каріна Коломоєць уже вдруге стає переможцем 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Право». Члени комісії високо оцінили наукову роботу «Негативні сервітути 

у римському праві та праві Англії: питання рецепції», що виконана 

конкурсанткою на кафедрі цивільно-правових дисциплін під керівництвом 

доцента, к.ю.н., доц. Гужви А.М. 

3) Студента Сергія Фойта було відзначено дипломом III ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Наукова 

робота «Спеціальна конфіскація майна» була виконана конкурсантом на 

кафедрі кримінально-правових дисциплін під керівництвом 

професора О.О. Житного. У роботі розглянуто питання вдосконалення 

застосування спеціальної конфіскації майна та запропонований відповідний 

проєкт закону. 
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8. Підвищення кваліфікації 

Науково-педагогічні працівники кафедр факультету брали активну 

участь у заходах з підвищення кваліфікації, зокрема у таких: 

1) 1-17 липня 2019 р. – Літня школа «Захист прав мігрантів», присвячена 

проблемам міграції осіб, що не є громадянами Європейського Союзу 

(м. Люблін, Республіка Польща) – Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., 

Шевченко А. Л. 

2) 13-18 січня 2020 р. – за програмою «Новітні методики викладання 

галузевих юридичних дисциплін» за темою «Методика викладання 

приватного та публічного права», загальний обсяг програми 2 кредити ЄКТС 

(60 годин). – Шевченко А. Л. 

3) Тематичний науково-практичний семінар «Науково-методичні 

аспекти та нормативно-правові засади запобігання 

«депрофесіоналізації/репрофесіоналізації» науково-практичних працівників 

закладів вищої освіти. Реєстраційний № 121 від 17.10.2019 р. – Воєводін І. С. 

Курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Технології 

дистанційного навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти» – 

Воєводін І. С. 

4) Савченко В. О. Диплом медіатора: Реєстраційний номер ВССМ0001.  

 

9. Виховна робота зі студентами 

Згідно з «Положенням про інститут кураторів студентських академічних 

груп у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна» 

головним завданням кураторів є надання допомоги студентам у навчанні, 

науковій роботі, громадській діяльності, сприяння розвитку студентського 

самоврядування, виховання у студентів патріотизму, розвиток їх творчих 

здібностей та формування організаторських навичок.  

Куратори академічних груп упродовж 2019/2020 н.р. відвідували 

студентські гуртожитки, перевіряли стан житлових приміщень, у яких 
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мешкають студенти, фіксували відгуки і побажання у книзі відвідувань 

гуртожитку. 

Загалом робота зі студентами на юридичному факультеті носить 

індивідуальне, групове та масове спрямування. Індивідуально куратори 

спілкуються зі старостами груп та за потреби – з проблемними студентами, з 

тими, хто порушує навчальну дисципліну чи вимоги до освітнього процесу; 

групове спілкування реалізується на рівні академічної групи у вигляді 

проведення кураторських годин щотижня, екскурсій і зустрічнй, бесід і 

позааудиторних заходів тощо. Масова взаємодія відбувається під час посвяти 

у студенти, підготовки і святкування Дня факультету, Дня юриста, інших 

важливих дат. 

Слід відзначити й студентські спортивні перемоги: 

1) У жовтні спортсменки Каразінського університету, зокрема 

студентки юридичного факультету Анастасія Акулова та Ірина Пелих, у складі 

університетської команди стали чемпіонками традиційного Відкритого 

міжнародного кубка з чирлідингу в номінаціях Cheer Dance та Cheer Dance 

Double! 

2) У грудні 2019 року збірна команда України з футзалу “U-17”, до 

складу якої входить студент юрфаку Сава Лутай, двічі перемогла в 

товариських матчах зі збірною Сербії. 

3) Студентка юрфаку Дар’я Чередніченко виборола бронзу в 

командному турнірі чемпіонату України зі стрільби з лука серед дорослих та 

юніорів, який розпочався 26 січня 2020 року в Харкові. 

 

10. Організація та участь у конференціях, круглих столах, 

наукових, науково-методичних семінарах, експертних комісіях тощо 

1) Круглий стіл «Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації»  - Харків, 15 травня 2020 р. 
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2) Кафедральний семінар (кафедра цивільно-правових дисциплін) 

«Інноваційні технології у праві: діджиталізація, алгоритмізація, штучний 

інтелект». http://jurfak.univer.kharkov.ua/index.php?id=1333. 

3) Проведення постійно діючого наукового семінару кафедри 

конституційного і муніципального права.  

4) Науковий семінар до «Тижня ООН» (24 жовтня 2019 р.). 

5) Науковий семінар до «Дня прав людини» (5 грудня 2019 р.). 

6) Галузева експертна комісія НАЗЯВо з галузі знань 29-міжнародні 

відносини (Сироїд Т. Л.) 

7) Експертна рада з права МОН України (Кагановська Т.Є.). 

 

11. Співпраця з іншими установами 

- Апеляційний адміністративний суд №2 (участь суддів у 

профорієнтаційній роботі зі студентами на юридичному факультеті); 

- Харківський Окружний адміністративний суд (практика студентів); 

- МОН України (професор Кагановська Т.Є. член експертної ради); 

- Київський національний університет імені Т. Шевченка; 

- Харківський національний університет внутрішніх справ; 

- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

 

12. Грантова діяльність факультету 

1) Березень 2020 року – Завідувач кафедри кримінально-правових 

дисциплін, професор Олександр Житний презентував європейський освітній 

проєкт Модуль Жана Моне «Кримінальна політика ЄС» у Донецькому 

юридичному інституті МВС України. Проєкт передбачає створення 

спеціального навчального курсу, який присвячено сучасній кримінальній 

політиці Європейського Союзу. Викладання курсу триватиме на юридичному 

факультеті Каразінського університету впродовж 2019–2022 років (Проєкт 

Еразмус+, Жан Монне модуль, 611432-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 

«Criminal policy of the European Union / «Кримінальна політика ЄС» (01.09.19 
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–31.08.22р.р.) Університет м. Турку, Фінляндія, Олександр Москаленко, 

Інститут імені Макса Планка, Фрайбург, Германія, Гарс-Йорг Албрехт, 

Талліннський університет, Естонія, Самулі Миуттинен, ХНУ ім.В.Н.Каразіна: 

Давиденко Михайло Леонідович). 

2) «Розробка комплексу науково-навчального обладнання для 

забезпечення навчання методиками розслідування злочинів проти особи з 

використанням сучасних криміналістично-технічних засобів». 

3) 11 березня 2020 року презентовано європейський освітній проєкт 

Еразмус+ Модуль Жана Моне «Європейські стандарти місцевого 

самоврядування та регіональна політика ЄС». Проєкт передбачає розроблення 

спеціального курсу, який спрямований на популяризацію європейських 

цінностей та поширення знань про регіональну політику Європейського 

Союзу. Викладатиметься курс для студентів спеціальностей «Право» і 

«Міжнародне право» впродовж 2020–2022 років (А. Червяцова, М.Воронов, 

Т. Кагановська, В. Серьогін та інші). 

 

13. Міжнародна співпраця 

1) The Leavitt Institute for International Development - TLI з 26 вересня 

2016 року розпочав курс «Критичне мислення та адвокатура як фундамент 

вільного суспільства», викладання якого відбувалося на юридичному 

факультеті Каразінського університету англійською мовою. 

2) 23 жовтня на юридичному факультеті відбулася лекція прокурора 

штату Каліфорнія 🇺🇸 Richard Magleby та адвоката штату Айдахо 🇺🇸 Майкла 

Гілмора в межах проекту The Leavitt Institute for International Development - 

TLI «Критичне мислення та адвокатура як фундамент вільного суспільства», 

розробленого для студентів-правників. Тема лекції була присвячена 

кримінальному процесу в системі змагального судочинства. Під час заняття 

викладачі розповіли про прокурорську незалежність та про угоду про визнання 

вини, супроводжуючи свій виступ реальними прикладами зі світової практики. 
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3) Грудень 2019 року – Юридичний факультет бере участь у реалізації 

міжнародного проекту «Медіація: навчання та трансформація суспільства» 

(MEDIATS). Це грантовий проект програми Європейського Союзу Еразмус+, 

що має на меті розбудову потенціалу університетів для поширення медіації в 

Україні, Азербайджані, Грузії, посилення демократії та об’єктивного 

вирішення проблем шляхом набуття найкращих європейських практик. Наразі 

доцент Віктор Савченко разом з представниками Karazin Business School 

пройшли навчання в Університеті Туріба, Латвія. 

4) Січень 2020 року – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Віктор Савченко та представники Каразінської школи бізнесу взяли участь у 

навчанні з медіації у UCAM Universidad Católica de Murcia (Іспанія). Протягом 

тижня учасники проєкту Erasmus+ «#Медіація: навчання та трансформація 

суспільства» (“MEDIATS”) вивчали особливості використання різних моделей 

та інструментів в медіації та практикувалися на кейсах різного рівня 

складності під керівництвом досвідчених тренерів. Представники 

Каразінського успішно склали іспит та отримали відповідні сертифікати. 

Здобуті знання та навички медіатора будуть необхідні вже найближчим часом: 

під час реалізації в університеті навчальної магістерської програми з медіації. 

5) Травень 2020 року The Leavitt Institute for International Development - 

TLI успішно провів національні онлайн-змагання з Mock trials (імітація 

судового процесу) для студентів. Ця подія стала кульмінацією 

двосеместрового курсу TLI «Критичне мислення та адвокатура як фундамент 

вільного суспільства», що проводився на юридичному факультеті. У 

змаганнях взяли участь студенти спеціальності «Міжнародне право» Аліна 

Юдіна, Олена Пріліпко, Христина Стецишин та спеціальності «Право» 

Джастін Єсіобу. Організатори відзначили чудову підготовку та 

результативність усіх учасників та вітають півфіналістів. Суддями змагань 

виступили: голова правління Левітт Інституту Edward Marks, суддя окружного 

суду штату Канзас (США) Steve Montgomery, адвокат зі штату Коннектикут 

(США) Jesse Stricklan. 
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14. Робота з випускниками шкіл, абітурієнтами 

 з працевлаштування студентів 

Викладачі факультету упродовж навчального року відвідували ЗОШ 

м. Харкова, проводили бесіди з учнями шкіл і їхніми батьками з приводу 

переваг здобуття юридичної освіти на юридичному факультеті ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, відвідували батьківські збори у школах м. Харкова; розмовляли 

з батьками на тему «Юридичний факультет: історія і сучасність»; разом з 

активними студентами старших курсів проводили відкриті лекції для 

випускників шкіл на теми, що є цікавими та актуальними для цієї категорії 

слухачів, зокрема про «Права і обов’язки неповнолітніх», «Відповідальність 

неповнолітніх»; розповсюджували інформаційні буклети про факультет, 

брали активну участь у днях відкритих дверей університету упродовж 

навчального року, зокрема: 

1) У межах Всеукраїнського тижня протидії булінгу доцент кафедри 

конституційного і муніципального права Градова Ю.В. та студентка 

юридичного факультету Марія Артамонова провели лекцію для учнів щодо 

протидії шкільному цькуванню. 

2) У вересні 2019 року відбувся XVII Всеукраїнський турнір юних 

правознавців. Членами журі турніру виступили доцентка кафедри 

конституційного і муніципального права Лілія Гришко та доцентка кафедри 

цивільно-правових дисциплін Тетяна Лісніча. Серед основних завдань змагань 

була популяризація правових знань серед учнівської молоді, її виховання в 

дусі загальнолюдських демократичних цінностей, створення умов для 

реалізації та розвитку науково-дослідницьких та творчих здібностей школярів. 

Перемогла команда Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» в 

районному етапі турніру юних правознавців. 

3) Юридичний факультет Каразінського університету спільно з 

Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області провели 

тренінг в Харківській загальноосвітній школі № 98 на тему: «Стоп булінг. 
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Коректне спілкування». Доцентка кафедри конституційного і муніципального 

права Градова Юлія разом з головною спеціалісткою теруправління юстиції 

Оленою Ночовкiною розповіли школярам як правильно спілкуватися та 

подолати таке ганебне явище як цькування. Заняття відбувалося у межах 

Всеукраїнського тижня з протидії булінгу. 

4) Консультанти юридичної клініки юридичного факультету Марія 

Артамонова та Поліна Бортнік разом зі старшим викладачем кафедри 

цивільно-правових дисциплін К.М. Вороновим зустрілися з учнями 

Харківської загальноосвітньої школи № 151. Під час спілкування зі 

школярами піднімалися важливі питання щодо створення безпечного 

середовища в закладах освіти. До учнів було доведено інформацію щодо форм, 

причин і наслідків булінгу, заходів у сфері запобігання та протидії цькуванню, 

формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у 

стосунках між учнями. 

5) 10 листопада 2019 року відбувся День відкритих дверей Каразінського 

університету, у якому взяли участь студенти та викладачі юридичного 

факультету. 

6) На юридичному факультеті зі студентами випускних курсів зустрілася 

прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами 

поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням 

державного обвинувачення Прокуратура Харківської області Євгенія Говорун. 

Під час зустрічі студенти дізналися про порядок працевлаштування в органах 

прокуратури України, а також було отримано відповіді на питання, що 

пов’язані з ним. 

7) Грудень 2019 року – зі студентами зустрілася президентка Foundation 

ACS Netherlands/Ukraine Анна Коришева. Метою діяльності фонду є сприяння 

вирішенню соціальних питань в Україні засобами культури та мистецтва. Під 

час зустрічі відбувся перегляд тематичних фільмів про роботу громадських 

організацій правової та антикорупційної спрямованостей, зокрема ЦППД і 

«Прозорро». Майбутні правники дізналися про діяльність організацій, їх роль 
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і місце серед інститутів громадянського суспільства. Крім того, студентам 

роз’яснений порядок проходження стажування та подальшого 

працевлаштування в таких організаціях. 

8) 9 лютого 2020 року відбувся День відкритих дверей Каразінського 

університету, у якому взяли участь студенти та викладачі юридичного 

факультету. 

9) Лютий 2020 року – представники юрфаку — професор Максим 

Даньшин, доцент Наталія Гришина та старший викладач Ольга Волощенко — 

взяли участь у роботі секції «Правознавство» II етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Мала академія 

наук України в 2019/2020 навчальному році. 

10) 11.03.20 завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, 

професор Олександр Житний та адвокат Andrii Polikanov (Адвокатське бюро 

«Андрія Поліканова») провели спільне заняття з дисципліни «Кримінальне 

право. Загальна частина» на тему: «Співучасть у злочині». Студенти мали 

можливість не лише ознайомитись із основними характеристиками інституту 

співучасті у злочині, але й одержати актуальну інформацію щодо практичних 

проблем застосування кримінального законодавства. Варто відзначити 

особливу цінність подібних форм аудиторної роботи зі студентами з точки 

зору поєднання їх теоретичної і практичної складової, адже це дозволяє 

урізноманітнювати освітній процес, мотивувати здобувачів вищої освіти до 

ефективного опанування ними навчального матеріалу, додавати йому 

практичної спрямованості. 

11) Працевлаштування випускника Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна юридичного факультету за напрямом 

підготовки Міжнародне право Воєводіна Ігоря Сергійовича (викладач кафедри 

міжнародного і європейського права). 

12) Зустріч студентів факультету з Голопичем Тарасом Петровичем – 

проректором Варшавського університету Менеджменту 

«Collegium Humanum» (Республіка Польща, м. Варшава). Тема лекції: 
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«Порядок організації і проведення вступної компанії до Варшавського 

університету Менеджменту «Collegium Humanum». 

13) Зустріч студентів факультету з Чумаком Юрієм Володимировичем – 

керівником «Тренінгового центру прав людини», головою Харківського 

обласного осередку Асоціації українських моніторів дотримання прав людини 

в діяльності правоохоронних органів (Асоціації УМДПЛ), регіональним 

координатором фестивалю документального кіно про права людини 

«Docudays UA». Тема зустрічі «Права людини понад усе». 

14) к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 

Бондаренко О.О. був організатором профорієнтаційної зустрічі зі студентами 

випускних курсів юридичного факультету з прокурором відділу нагляду за 

додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні 

досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення 

прокуратури Харківської області. 

15) Проведення семінару учням загальноосвітньої школи № 151 на тему 

«Протидія булінгу» http://jurfak.univer.kharkov.ua/index.php?id=1311. 

Сприяння практичній підготовці і працевлаштуванню студентів та 

випускників. 

16) Залучення до співпраці роботодавців: Адвокатське об’єднання 

«ЕФЕЛСІ»; Адвокатське бюро «Дроздова та партнери»; Адвокатське 

об’єднання «Юридична фірма «ВІЛЕОН». 

17) Укладання договорів про порозуміння та співробітництво із 

роботодавцями та профільними професійними організаціями: Приватне 

акціонерне товариство «Сад», № 0202Д/827 від 10.06.2019 р.; Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Фактор-Друк», № 0202Д/717 від 22.05.2019 р.; 

3. Почесне консульство Французької Республіки в м. Харкові, № 0202Д/363 

від 29.03.2019 р.; Харківська правозахисна група, № 0202Д/364 від 29.03.2019 

р.; 5. Харківська обласна рада, № 0202Д/616 від 10.05.2019 р.; Харківська 

обласна державна адміністрація, № 0202Д/479 від 17.04.2019 р.; 

Відокремлений підрозділ (локальний комітет) ВМГО «АЙСЕК в Україні», № 
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0202Д/203 від 18.12.2019 р.; Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЛІГАЛ АЙТІ ГРУП», № 0202Д/202 від 18.12.2019 р.; 9. Регіональний центр з 

надання безоплатної правової допомоги у Луганській та Харківській областях, 

№ 0202Д/214 від 22.01.2020 р.; 10. Почесне консульство Французької 

Республіки в м. Харкові, № 0202Д/277 від 21.05.2020 р. 

 

15. Нагороди 

 1) Грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським 

народом  від 14 червня 2019 року № 354-к (д.ю.н., проф., завідувач кафедри 

Сироїд Т. Л.). 

2) Григоренко Є.І. - Грамота Верховної Ради України “За заслуги перед 

Українським народом” від 18 травня 2020 року № 358-к 

3) Випускниця юрфаку Людмила Войтович у 2020 році відзначена 

грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом». 

Пані Людмила зарекомендувала себе успішною студенткою, яка 

демонструвала високі успіхи у навчанні, неперевершені комунікативні та 

організаторські якості, відповідальність, чуйність, поважливе ставлення до 

однокурсників та викладачів. У період навчання була старостою академічної 

групи, потім – старостою курсу. Зараз працює в Апараті Верховної Ради 

України. 

16. Перспективні напрями роботи факультету 

1. Подальша сертифікація дистанційних курсів для використання їх у 

навчальній діяльності. 

2. Інтенсивна підтримка роботи соціальних груп у мережі Internet, 

присвячених життю факультету. 

3. Активізація наукової діяльності співробітників факультету, зокрема у 

виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus. 

4. Активізація міжнародної діяльності факультету, дотримання 

принципу академічної мобільності у освітній діяльності. 

5. Посилення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл. 
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6. Проведення юридичних заходів для школярів. 

7. Розширення переліку баз практик, зокрема шляхом співпраці з 

бізнесом. 

8. Збільшення зацікавленості викладачів у міжнародних програмах 

підвищення кваліфікації. 


