
1 
 

Ректору  
Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 
академіку Вілю БАКІРОВУ 
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юридичного факультету  
за 2019-2020 навчальний рік 

 
1. Кількісний та якісний склад кафедри 

Кафедра державно-правових дисциплін є основним базовим 
структурним підрозділом юридичного факультету Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, що провадить навчально-
виховну і методичну діяльність зі спеціальностей 081 Право та 
293 Міжнародне право, а також з інших спеціальностей, підготовка яких 
відбувається у Харківському національному університету імені 
В. Н. Каразіна і здійснює науково-дослідну діяльність за напрямом 
«Правознавство» за науковими спеціалізаціями історико-теоретичного, 
соціально-трудового, адміністративного та фінансово-правового блоків. 

Кафедра державно-правових дисциплін створена згідно до наказу 
ХНУ імені В. Н. Каразіна від 28.05.2004 № 0202-1/087. Головним завданням 
кафедри державно-правових є організація і здійснення на високому рівні 
навчальної і науково-методичної роботи, виховної роботи серед студентів, 
наукових досліджень за профілем кафедри державно-правових дисциплін, 
підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової і 
педагогічної кваліфікації. 

До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, 
викладачі, навчально-допоміжний персонал. Кафедра має високий кадровий 
потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та 
наукової роботи. До професорсько-викладацького складу кафедри входять 8 
докторів юридичних наук, з них 5 професорів, 2 Заслужені юристи України; 
18 кандидатів юридичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, з яких 16 
доцентів; 6 старших викладачів, 3 викладача. Загальна кількість науково-
педагогічних працівників складала 30 осіб. 

Кафедра державно-правових дисциплін здійснює фахову підготовку 
студентів юридичного факультету та забезпечує викладання 
загальнообов’язкових курсів на багатьох факультетах університету. 
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Протягом звітного року покращився якісний склад кафедри. Доценту 
кафедри Ростовській К.В. присуджено науковий ступень доктора 
юридичних  наук (диплом ДД № 009229 від 26 лютого 2020 р.) 

Доцент кафедри Григоренко Є. І. нагороджений Почесною грамотою 
Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» 
(розпорядження від 18 травня 2020 року № 358-к) 
 

2. Освітня діяльність кафедри 
Запланований обсяг навантаження в 2019-2020 навчальному році – 

13822,09 годин. Виконаний обсяг навантаження – 14764 годин. Протягом 
року навантаження було збільшено на 941,91 годин на умовах погодинної 
оплати праці за рахунок спеціального фонду (у зв’язку з збільшенням 
контингенту іноземних студентів). 

бакалаврський рівень 081 Право: 
- 18 дисциплін (10966,39 годин). 
бакалаврський рівень 293 МП: 
- 10 дисциплін (1162,64 годин). 
магістерський рівень 081 Право: 
- 9 дисциплін (1190,57 годин). 
магістерський рівень 293 МП: 
- 3 дисципліни (247,75). 
PhD 081 Право: 
- 5 дисциплін (254,74 годин). 
2.2. Всі навчальні дисципліни закріплені за кафедрою у повному 

обсязі забезпечені методичними комплексами відповідно до визначеного 
Положенням про організацію освітнього процесу  в Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна в редакції введеній в дію 
наказом ректора від 10.07.2018 №0211-1/342. Встановлена документація 
кафедри зокрема щодо освітнього процесу розробляється і оформлюється 
вчасно в повному обсязі відповідно до вимог встановлених Харківським 
національним університетом імені В. Н. Каразіна.  
 

3. Наукова діяльність кафедри. 
Наукова робота кафедри здійснюється згідно з планами науково-

дослідної роботи факультету та кафедри. Всі наукові дослідження 
проходять апробацію на наукових і науково-практичних конференціях і 
семінарах різних рівнів – міжнародних, всеукраїнських вузівських, 
міжвузівських тощо. 
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Наукові дослідження очолюють доктори і кандидати наук, професори 
і доценти. За всіма напрямками наукових досліджень публікуються 
відповідні матеріали (статті, тези), представляються доповіді на наукових 
форумах різного рівня як в ХНУ імені В. Н. Каразіна, так і в інших ЗВО 
України, ближнього та дальнього зарубіжжя тощо. 

Протягом навчального року працівниками кафедри підготовлено 
2 монографії (у спіавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 38 наукових 
статей (з них 31 наукова стаття, уміщені у фахових з юридичних наук 
виданнях, 7 наукових статей у періодичних виданнях індексованих у 
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science). 

Перелік основних наукових публікацій працівників кафедри: 
Монографія: 
1. Holovko, O. 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: V. Benkivsky, M. Burdonosova, O. Chepik-Trehubenko, O. 
Holovko, etc.: collective monograph, Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P.52-68 

2. Pylaieva, V. 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. 

 
Підручник: 
1. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник /За заг. ред. д-

ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки; [Бандурка О. М., Швець Д. В., 
Бурдін М. Ю., Головко О. М., та ін.; вступ. слово О. М. Бандурки]. Харків: 
Майдан, 2020. 618 с. 

 
Статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або 

реферуються системами Scopus або Web of Science: 
1. Halyna Rossikhina, Vasyl Rossikhin, Tetyana Kaganovska. Problems 

of education digitization in Ukraine // Advances in Economics, Business and 
Management Research. 1st International Scientific and Practical Conference on 
Digital Economy (ISCDE 2019). Volume 105. S. 741–
744.   [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://doi.org/10.2991/iscde-
19.2019.144. Web of Science 

2. Gutorova Nataliya, Zhytnyi Oleksandr, Kahanovska Tetyana. Medical 
negligence subject to criminal law // Wiadomości Lekarskie 2019. Tom LXXII. 
Nr 11. Cz.I. S. 2161–2166. [Електронний ресурс]. Режим 
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доступу:  https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-11-cz-I-2019.pdf. 
Scopus 

3. Kaganovska, T., Buhaichuk, K., Vasyliev, V., & Serohin, V. (2020). 
Foreign Experience of Staffing of the National Police of Ukraine at the Regional 
Level and the Possibility of its use. Amazonia Investiga, 9(25), 500-506. 
Retrieved from  
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1102. -Web of 
Science 

4. Головко О. М., Греченко В. А., Головко О. В. Державний кредит на 
теренах України у кінці ХVIII – на початку ХХ ст.: історико-правова 
характеристика / Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики. 2019. Т.4. №31. С.457-465. - Web of Science 

5. Закриницька В.О.    Legal relation: The issues of delineation (on the 
basis of the civil law of Ukraine) // Asia Life Sciences The Asian International 
Journal of Life Sciences 2019, с.719-730 http://emtpub.com/journals/ALS/  - 
Scopus 

6. Навроцький О.О. Methodical approaches to the formation of the 
financial institution security system (Методические подходы к формированию 
системы обеспечения финансовых учреждений ) // Journal of Security and 
Sustainability. - Issues 8(4). 2019.  Р. 747-756. – Scopus 

7. Гришина Н.В. Modernization of  administrative procedures for 
licensing and accreditation in the field of higher education in Ukraine 
//Amazonia Investiga  T. 9, №27, 2020, P. 536-543. -Web of Science. 
 

Статті у фахових виданнях: 
1. Кагановська Т.Є. Вплив бюрократії на організацію управлінської 

діяльності: історико-правовий аналіз Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2019.  Вип. 28. С.11–18. 

2. Кагановська Т.Є. Організаційно-правове забезпечення права на 
здобуття (вищої юридичної) освіти в умовах загальнодержавного карантину 
// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
Серія «Право». Вип. 29. 2020.  С.22-28. 

3. Головко  О.М. Філософія права Імануїла Канта про закономірності 
історико-правового процесу // Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. Вип.28. 2019. С.26-33 

4. Головко О.М., Марцеляк С.М.  Право людини на здоров’я як 
філософсько-правова основа і мета діяльності держави // Visegrad Journal of 
Human Rights. 2019. Vol.1. №6. S.88-95 

5. Головко О.М.  Місце українського права у правових системах 
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Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій // Право України. 
2020. №1. С.159-179. 

6. Головко О.М., Греченко В.А. Професор М. І. Хлєбніков як історик 
держави і права Київської Русі // Науковий вісник Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ. 2020. №1. С.7-14. 

7. Головко О.М. Погляди В. Н. Каразіна на державу і право // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: 
Право. Вип.29. 2020. С.14-21. 

8. Стародубцев А.А., Стебелєв А. Теоретико-правовий аналіз етичних 
засад адвокатської діяльності // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 2019. Вип.28. С. 90–96. 

9. Стародубцев А.А., Стебелєв А. Практичне застосування поняття 
адвокатської етики на сучасному етапі: зміст та значення // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 
2020. Вип.29. С.206-212.  

10. Лук’янець Д.М. Категорія протиправності в доктрині 
адміністративного судочинства // Право України. 2019. №4. С.27-39 

11. Лук’янець Д.М. Проблеми формування понятійно-
категоріального апарату науки адміністративного права // Питання 
адміністративного права.  Право. 2019. С.291-306 

12. Лук’янець Д.М. Системний підхід і юридична відповідальність. 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: 
Право. 2020. Вип.29. С.54-59.  

13. Кулачок-Тітова Л.В. Право на гідне життя осіб похилого віку та 
проблеми його забезпечення // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 2020. Вип. 29. С.152-161. 

14. Передерій О.С. Модернізація правової системи України і 
розширення правового простору Європейського Союзу: аспекти 
взаємообумовленості // Вісник Національної академії правових наук 
України. 2019. №26. С.31-37. 

15. Передерій О. С. Тенденції трансформації законодавчих засад 
європейської інтеграції України на сучасному етапі //Часопис Київського 
університету права. 2020. №1. С. 66-70.  

16. Передерій О. С. Еволюція нормативних основ європейської 
інтеграції на сучасному етапі державотворення. Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2020. Вип. 
29. С.60-66. 

17. Плотнікова К.О. Правові аспекти оподаткування на місцевому 
рівні // XI Закарпатські правові читання.  2019.  С. 328-335. 
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18. Ростовська К.В. Актуальні питання інформаційно-аналітичного 
забезпечення державної антикорупційної політики // Порівняльно-
аналітичне право. / Електронне наукове фахове видання. 2019.  С.134-137 

19. Ростовська К.В. Медіація в адміністративному судочинстві: міф 
чи реалії сьогодення // Вісник Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2020. Вип. 29. С.30-34. 

20. Демченко О.В. Механізм правового регулювання дистанційної 
зайнятості за трудоправовою регламентацією // Науковий вісник.  
Херсонський державний університет. 2019. С.72-78 

21. Демченко О.В. К вопросам организации дистанционной занятости 
на государственной службе // Revista stiintifico-practica./ Legea si viata. 
Republica Moldova. 2019. С.56-59 

22. Євген Григоренко, Андрій Журавель Правові засади організації 
та функціонування органів дипломатичної служби у сфері забезпечення 
національної безпеки сучасної держави // Підприємництво, господарство і 
право. 2019. №3 С.204-207. 

23. Григоренко Є. І., Передерій О. С. Процесуальний статус слідчого 
за кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року та 
Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року в аспекті 
ефективності вирішення питань щодо притягнення до кримінальної 
відповідальності військовослужбовців //Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2019. № 28. С.137-147 

24. Пилаєва В.М. Правові засади реалізації електронного врядування 
в країнах Європейського Союзу // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2019. - №28. – с. 82-90 

25. Пахомова І.А. Правові аспекти формування інформаційної 
компетентності майбутніх правознавців: практика створення Web-
портфоліо // Вісник Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2019. №28. С.107-112. 

26. Пахомова І.А. Карантин: правові пошуки високотехнологічної і 
прогресивної організації дистанційного навчання // Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2020.  №29. 
С.221-225.  

27. Смульська А.В. Організаційний вплив саморозвитку особистості 
на формування компетентностей випускника першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти (галузь знань 08 «Право», спеціальність «Право») // 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Право». 2019. Вип.28. С.175-181 
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28. Даньшин М. В., Житнй А. А., Навроцкий А. А. К вопросу о 
международных связях криминологии. Верховенство права. 2019. № 2. 
С.74-79. 

29. Воронова І.В. Подолання правового нігілізму, вирішення 
юридичних конфліктів і обмеження зловживання правом – важлива основа 
формування правоповаги Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Право».  
2020. Вип.29. С.27-32. 

30. Гришина Н.В. Медіація в адміністративному судочинстві: міф чи 
реалії сьогодення // Вісник Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2020. Вип. 29. С.30-34. 

31. Гришина Н.В. Принцип доброчесності та належного врядування у 
публічному управлінні Право та інновації, НДІ правового забезпечення 
інноваційного розвитку НАПрН  України, №1(29), 2020, С. 75-80; 

 
Підготовка науково-педагогічних кадрів найвищої кваліфікації. 

Наукова робота студентів 
Значна увага на кафедрі приділена підготовці науково-педагогічних та 

наукових кадрів вищої кваліфікації. Професор кафедри Т. Є. Кагановська 
традиційно є членом Експертної ради з розгляду докторських і 
кандидатських дисертацій з юридичних наук Міністерства освіти і науки 
України. Вона також є заступником голови спеціалізованої ради Д 64.051.28 
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних 
наук за науковими спеціальностями 12.00.03 – цивільне право та цивільний 
процес; 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право; 12.00.07 — адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. До складу цієї спеціалізованої вченої 
ради також входили професори кафедри: Лук’янець Д. М., Россіхіна Г. В., 
Солошкіна І. В., Стародубцев А. А.. 

Завідувач кафедри професор Головко О. М. є головою спеціалізованої 
вченої ради К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук з наукових спеціальностей: 12.00.01 – теорія та 
історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.08 – 
кримінальне право і кримінальний процес; кримінально-виконавче право. 
Вченим секретарем ради є доцент Передерій О. С., її членами професор 
Россіхіна Г. В., доценти Воронова І. В., Жук Н. А. 
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На кафедрі державно-правових дисциплін діє науковий гурток 
студентів «Історія держави та права». Керівник гуртка – доцент кафедри, 
кандидат юридичних наук, доцент Воронова І. В.  

Працює науковий гурток студентів з теорії держави і права. Керівник 
гуртка – кандидат юридичних наук, доцент Жук Н. А. 

 
5. Підвищення кваліфікації 

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли активну участь у 
заходах з підвищення кваліфікації.  

Закінчили програму підвищення кваліфікації «Технології 
дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»: 

- Завідувач кафедри Головко О.М.; 
- Старший викладач Божко Д.В.; 
- Старший викладач Хабарова Т.В.; 
- Викладач Борякіна В.В. 

 
6. Виховна робота зі студентами та громадська діяльність кафедри 

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. 

Протягом 2019/2020 навчального року куратори студентських 
академічних груп були такі науково - педагогічні працівники: 
 

1. Жук Н.А., доцент кафедри державно-правових дисциплін; 
2. Григоренко Є.І., доцент кафедри державно-правових дисциплін; 
3. Ростовська  К.В., доцент кафедри державно-правових дисциплін; 
4. Закриницька В.О., доцент кафедри державно-правових дисциплін; 
5. Гуменяк В.О., ст. викладач кафедри державно-правових дисциплін; 
6. Пилаєва В.М., ст. викладач кафедри державно-правових дисциплін; 
7. Плотнікова К.О., ст. викладач кафедри державно-правових дисциплін; 
8. Хабарова Т.В., ст. викладач кафедри державно-правових дисциплін. 

Куратори академічних груп належним чином виконували свої 
обов’язки, зокрема з оголошенням карантину в режимі дистанційного 
доступу.  
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7. Організація та участь у конференціях, круглих столах тощо 
Науково-педагогічні працівники кафедри брали активну участь у 

проведенні міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема інтернет – 
конференцій, роботі заочної міжнародної науково-практичної конференції 
«Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна 
політика ЄС», організованій юридичним факультетом Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. 
 

8. 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. 
 

9. Грантова активність кафедри 
Професор кафедри Кагановська Т. Є. бере участь у виконанні 

програми Erasmus+ Jean Monnet по темі «Європейські 
стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» / 
«European Standards of Local Self-Government and EU Regional Policy» 

 
10. Публікаційна активність членів кафедри 

Протягом навчального року працівниками кафедри підготовлено 
2 монографії (у спіавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 31 наукова 
стаття, уміщені у фахових з юридичних наук виданнях, 7 наукових статей у 
періодичних виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах 
Scopus та Web of Science. 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 
серія «Право»: Голова редакційної колегії професор кафедри державно-
правових дисциплін, д.ю.н., професор Кагановська Т.Є., заступник Голови 
редакційної колегії завідувач кафедри д.ю.н., професор Головко О. М., 
члени редакційної колегії д.ю.н. професор Лук’янець Д. М. та д.ю.н. 
професор Россіхіна Г. В.  
 

4. Перспективні завдання кафедри 
1. Здійснення наукових досліджень на найвищому рівні у вітчизняній 

юриспруденції, відповідних до міжнародних вимог. Виконання 
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запланованих докторських дисертацій в установлений термін 
(Н. В. Гришина, Є. І. Григоренко, Н. А. Жук, О. С. Передерій). 

2. Забезпечення якісної освітньої діяльності на всіх ступенях освіти та 
спеціальностях підготовки, оновлення методичних комплексів, 
удосконалення оприлюднення методичних матеріалів кафедри на 
кафедральному та факультетському сайтах, поширення електронних центрів 
знань з дисциплін, закріплених за кафедрою, активізація роботи із 
підготовки дистанційних курсів, забезпечення всіх дисциплін які 
викладаються на кафедрі сертифікованими дистанційними курсами (до 
кінця 2023 року).  

3. Поширення міжнародно-інтегрованої освітньої діяльності; участь у 
міжнародних програмах та наукових і науково-практичних конференціях, 
грантових програмах, підготовка пропозицій щодо отримання грантів.   

4. Покращання інфраструктури кафедри – збереження і вдосконалення 
навчально-матеріальної бази, поширення застосування мультимедійних 
технологій у освітньому процесі. 

5. Покращання менеджменту на кафедрі – удосконалення 
управлінського стилю, поширення академічної колегіальності, винесення 
усіх основних питання життєдіяльності кафедри на її засідання. 
 
Завідувач кафедри державно-правових дисциплін 
професор                                                                            Олександр ГОЛОВКО 
 
 
 


