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Кадровий потенціал 

 
Кількість ставок науково-педагогічних працівників кафедри 

цивільно-правових дисциплін станом на 1 червня 2020 року становила 11,5, з 
них докторів наук, професорів – 3; кандидатів наук, доцентів – 7,5. Почесне 
звання «Заслужений юрист України» має доктор юридичних наук, професор 
кафедри С. Бервено.  

 
Навчальна робота 

 
Кафедрою забезпечується реалізація освітнього процесу за 

спеціальністю 081 Право (освітні рівні бакалавр, магістр, доктор філософії в 
галузі права) та спеціальністю 293 Міжнародне право (освітні рівні бакалавр, 
магістр), викладання дисциплін цивільно-правового профілю та вибіркових 
міжфакультетських дисциплін на інших факультетах університету як 
аудиторно, так і за допомогою платформ для он-лайн навчання. Окрім цього, 
забезпечено викладання навчальних дисциплін за спеціальністю 081 Право 
(освітній рівень магістр) за університетською партнерською програмою 
подвійних дипломів, укладеною з Університетом м. Вісмар. В рамках 
означеної програми розпочато викладання нових навчальних дисциплін 
(«Альтернативне розв’язання спорів», «Основи міжнародного економічного 
права» тощо). 

 
Методична робота 

 
Упродовж навчального року кафедрою підготовлено з подальшою 

сертифікацією 2 дистанційні курси в системі MOODLE – «Правові основи 



 

ведення бізнесу» та «Господарське право для неюридичних спеціальностей» 
(Т. Лісніча); впроваджено в освітній процес нові форми, методи та технології 
навчання (з використанням платформ Google Classroom, Zoom тощо); 
оновлено робочі програми та засоби діагностики навчальних досягнень 
студентів з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; створено 
навчально-методичні комплекси нових навчальних дисциплін та засоби 
діагностики навчальних досягнень студентів по них: 

1. «Альтернативне розв’язання спорів» (О. Устименко); 
2. «Бізнес-законодавство» (С. Бервено);  
3. «Принципи міжнародних комерційних договорів» (В. Зінченко); 
4. «Основи міжнародного економічного права» (Т. Лісніча); 
5. «Медіаправо та інтелектуальна власність» (К. Воронов);  
оновлено методичні рекомендації до написання курсових робіт з 

дисциплін «Цивільне право (загальна частина)» (О. Устименко) та «Цивільне 
право (особлива частина)» (Є. Мічурін); підготовлено комплекти матеріалів 
для атестаційних випробувань за напрямком роботи кафедри з навчальних 
дисциплін «Цивільне право (загальна частина)», «Цивільне право (особлива 
частина)», «Цивільний процес», «Міжнародне приватне право» 
(О. Устименко, Ж. Завальна, М. Гура, А. Цибань); підготовлено конспекти 
лекцій за всіма дисциплінами, що викладаються кафедрою; відбувалось 
взаємовідвідування занять професорсько-викладацьким складом кафедри та 
завідувачем згідно із затвердженим графіком.  

Упродовж 2019-2020 навчального року професорсько-викладацьким 
складом кафедри на постійній основі здійснювалась підготовка до 
аудиторних занять та їх організація як аудиторно, так і за допомогою 
платформ для он-лайн навчання.  

Науково-педагогічним складом кафедри на постійній основі 
здійснюється підвищення кваліфікації з метою оптимізації навчального 
процесу та підвищення якості викладання.  

Так, у 2019-2020 навчальному році 4 працівники кафедри пройшли 
навчання за курсом «Технології дистанційного навчання у закладах вищої та 
фахової передвищої освіти» Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна (С. Бервено, Є. Мічурін, О. Волощенко, А. Цибань).  

Відбулося стажування представників кафедри у Національній академії 
правових наук України за програмою «Новітні методики викладання 
галузевих юридичних дисциплін» (А. Цибань), Літній школі з юридичних 
інновацій (USAID) (А. Гужва), Європейському інституту додаткової освіти 
(Ж. Завальна), а також в межах грантової програми Еразмус + СВНЕ 
«Медіація: навчання та трансформація суспільства» – підвищення кваліфікації 



 

за програмою «Learning and transfotming society» в Turiba University, Riga, 
Latvia, та UCAM University, Murcia, Spain (В. Савченко). 

Старший викладач кафедри К. Воронов за звітний період одержав 
сертифікат про знання англійської мови (рівень Upper-Intermediadate).  

 
Наукова робота 

 
Відповідно до напрямків наукових досліджень кафедри 

професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено та опубліковано: 
1. розділи в колективних міжнародних монографіях: 
1. Ustymenko O. Mechanism of accounting emotions in legal regulation of 

private relations. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and 
experience of the European Union: Collective monograph. Riga: «Izdevniecība 
Baltija Publishing», 2020. P. 1. 1078–1093 р.  

2. Zavalna Zh. V., Starinskyi M. V. Social conscience of the ukrainian nation: 
peculiar features of its formation during the establishment of soviet dictatorship and 
consequences of its modern functioning. Modern researches: progress of the 
legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective 
monograph. Riga: Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. P. 2. 592–612 p. 

2. наукові статті (три статті індексуються у виданнях, внесених до 
міжнародної наукометричної бази даних Scopus): 

1. Гужва А. М. Негативні зобов’язання у цивільному праві: постановка 
проблеми. Вісник Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2019. Вип. 28. С. 50–59. 

2. Волощенко О. М. Новелізація законодавства інтелектуальної власності 
в умовах євроінтеграційної політики України: проблеми теорії та практики. 
Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 17–21. 

3. Воронов К. М. Особливості юрисдикції та провадження в Спортивному 
арбітражному суді в Лозанні. Вісник Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2020. Вип. 29. С. 127–132. 

4. Olha Bezpalova, Stanislav Onopriienko, Serhii Tarasov, Zhanna Zavalna, 
Mykola Starynskyi. State environmental security in national and globalization 
aspects. Journal of security and sustainability issues. 2020. Volume 9. N 3 (March). 
Р. 797–806 (стаття індексується у виданні, внесеному до міжнародної 
наукометричної бази даних Scopus ). 

5. Лісніча Т. В. «Широка відомість», «вплив на суспільну думку», 
«суспільна зацікавленість» та інші ознаки публічності фізичної особи. Наше 
право. 2020. № 2. С. 157–161. 

6. Чеховская И. В., Мичурин Е. А., Самсин И. Л., Избаш Е. С., 



 

Дундич Л. В. Косметологические услуги: сравнительно-правовой аналіз. 
Georgian medical news. 2019. № 11 (296). С. 165–169 (стаття індексується у 
виданні, внесеному до міжнародної наукометричної бази даних Scopus ). 

7. Мічурін Є. О. Методологія науки цивільного права. Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2019. Вип. 28. 
С. 60–65. 

8. Савченко В. О. Суб’єкти та правові наслідки професійної патології. 
Журнал східноєвропейського права. 2020. № 73. С. 113–120. 

9. Савченко В. О. Dynamics of civil law relations in psychiatry. Wiadomości 
Lekarskie. 2020, tom LXXIII, nr 2. С. 390–395 (стаття індексується у виданні, 
внесеному до міжнародної наукометричної бази даних Scopus ). 

3. тези наукових доповідей на міжнародних та вітчизняних наукових та 
науково-практичних конференціях: 

1. Устименко О. А. Індивідуалізація фізичної особи в сучасному світі // 
Норвезько-українська конференція, присвячена діяльності Ф. Нансена в 
Україні у 1921–1922 роках (м. Харків, 10–11 жовтня 2019 року). Харків: 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019.  

2. Устименко О. А. Знову про альтернативне розв’язання спорів: медіація 
укладення договору // Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 98-й річниці з дня народження доктора юридичних 
наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 
28 лютого 2020 року). Харків: Право, 2020. С. 304–307. 

3. Гужва А. М. Дослідження негативних зобов’язань в італійському 
цивільному праві // Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 98-й річниці з дня народження доктора юридичних 
наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 
28 лютого 2020 року). Харків: Право, 2020. С. 317–320. 

4. Гужва А. М. Специфіка негативних зобов’язань у цивільному праві 
україни // Рекодифікація цивільного законодавства і система права України у 
контексті євроінтеграційних процесів: матер. всеукр. науково-практичн. 
конфер. (м. Одеса, 8–9 листопада 2019 року). Одеса: ОНУ, 2019. С. 111–115. 

5. Гужва А. М. Захист інтересів власника будівлі від незаконного 
будівництва та збитків від руйнування сусідньої будівлі у римському праві // 
Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Вип. ІІІ. 
Матеріали Третьої наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 грудня 2019 року). Київ, 2019. 
С. 89–94. 

6. Савченко В. О. Factors developing of commercial intermediation in the 
business environment of Ukraine // Матеріали ІІ Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції «Формування ефективних 



 

механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних 
систем» (м. Харків, 12 березня 2020 року). Харків: МОН України, 2020. 
С. 47–50. 

Професором Ж. Завальною за звітуємий період отримано чотири 
свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір від 20.02.2020 
року №№ 96245, 96241, 96 244; від 12.02.2020 року № 96007. 

Під керівництвом доцента кафедри А. Гужви студентка ІV курсу 
юридичного факультету К. Коломоєць посіла ІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» (наукова 
роботу на тему «Негативні сервітути у римському праві та праві Англії: 
питання рецепції»).  

Науково-педагогічними працівниками кафедри систематично готуються 
та надаються рецензії і відгуки на науково-практичні здобутки юридичної 
спільноти (монографії, підручники, дисертації та автореферати дисертацій 
тощо), здійснюється опонування по дисертаційним дослідженням, 
підготовленим за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право». 

 
Організаційна робота 

 
Кафедрою упродовж 2019-2020 навчального року проводилась 

профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами університету (участь у 
проведенні Днів відкритих дверей, виступи у загальноосвітніх навчальних 
закладах (у першому семестрі навчального року) з презентаціями університету 
та семінаром на тему «Протидія булінгу», здійснюються публікації в 
соціальних мережах) – старші викладачі кафедри К. Воронов, М. Гура, 
О. Волощенко.  

Троє працівників кафедри (А. Цибань, М. Гура, Ж. Завальна) виконували 
обов’язки кураторів академічних студентських груп. 

Професор кафедри Є. Мічурін є членом науково-експертної ради з питань 
нотаріату Міністерства юстиції України.  

На кафедрі проводяться постійно діючі науково-методичні семінари 
(керівник – Ж. Завальна, учасники – всі працівники кафедри). У 2019-2020 
навчальному році організовано та проведено науково-методичні семінари на 
теми: «Інноваційні методики викладання права в контексті глобалізацій них 
процесів» (20 вересня 2019 року), «Інноваційні технології у праві: 
діджиталізація, алгоритмізація, штучний інтелект» (26 листопада 2019 року), 
«Законодавство в сфері медіації в європейських країнах та Україні» 
(23 січня 2020 року).  



 

У звітному періоді продовжила роботу спеціалізована вчена рада 
Д 64.051.28 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук за 
спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право», до складу якої входять представники 
науково-педагогічного складу кафедри (вчений секретар – завідувач кафедри 
О. Устименко, члени – професори кафедри Є. Мічурин, Ж. Завальна, 
С. Бервено).  

30 червня 2020 року у спеціалізованій вченій раді відбувся захист 
дисертації М. Менджул на тему «Теоретичні проблеми дії принципів 
сімейного права» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право», науковим консультантом по якій виступив 
С. Бервено – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна.  

Участь у роботі Вченої ради юридичного факультету на постійній основі 
беруть члени Вченої ради – працівники кафедри О. Устименко та 
О. Волощенко. 

Професор кафедри Ж. Завальна входять до редколегії фахового наукового 
видання України з юридичних наук (Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»). Професор кафедри 
Є. Мічурін входить до редколегії фахового наукового видання України з 
юридичних наук («Право і безпека», «Форум права», «Вісник Харківського 
національного університету внутрішніх справ»). 

Кафедрою було заплановано проведення студентського Всеукраїнського 
турніру «Судові дебати з цивільного права і цивільного процесу», І тур якого 
було проведено 07 квітня 2020 року, дата проведення ІІ туру буде визначена 
додатково з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні та країні.  

Старший викладач кафедри О. Волощенко брала участь у роботі комісії 
секції Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт 
учнів-членів Малої академії наук (рецензування робіт та відбір переможця за 
результатами публічного захисту). 

Науково-педагогічні працівники кафедри сприяють науковій роботі 
студентів. На кафедрі працює студентський науковий гурток «Школа 
приватного права». Упродовж звітного періоду засідання гуртка проводились 
аудиторно, позааудиторно (за сприяння Ради адвокатів Харківської області) та 



 

он-лайн (співкерівники гуртка – старші викладачі кафедри О. Волощенко та 
А. Цибань).  

 
Участь у програмі реалізації Стратегії розвитку Каразінського 

університету 
 

За звітний період кафедрою на постійній основі здійснювалися заходи, 
спрямовані на реалізацію Стратегії розвитку Каразінського університету на 
2019-2025 роки, виконання планів роботи кафедри та факультету щодо 
організації та забезпечення навчального процесу, наукової, методичної, 
організаційної, виховної діяльності кафедри цивільно-правових дисциплін: 
створення сприятливого середовища для здійснення наукової та освітньої 
діяльності як для професорсько-викладацького складу кафедри, так і для 
студентської спільноти; розробка навчальних програм, орієнтованих на 
розширення можливостей набуття студентами знань на засадах міжнародного 
партнерства; сприяння наукової мобільності працівників кафедри та 
студентів; закладення фундаменту для подальшого співробітництва з 
представниками інших закладів вищої освіти, у тому числі міжнародних.  

 
 
 

Завідувач кафедри  
цивільно-правових дисциплін             О. Устименко 

 
 

Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного 
факультету 28 серпня 2020 року, протокол № 1. 
 
Погоджено на засіданні вченої ради юридичного факультету 31 серпня 2020 
року, протокол № 11. 

 
 


