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Кафедра   конституційного і муніципального права 
Факультет (навчально-науковий інститут, центр)  юридичний факультет 
Кількість ставок науково-педагогічних працівників станом на 1 червня поточного року: 
7.5  
       Кафедра конституційного і муніципального права є одним зі структурних підрозділів 
юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 
що проводить навчальну, навчально-методичну, наукову та навчально-виховну роботу 
з підготовки фахівців за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право», а також 
міжфакультетські вибіркові навчальні дисципліни.  
       Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими пріоритетними напрямами, як: 
шляхи удосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 
проблеми впровадження конституційної та муніципальної реформ в Україні. 
      Кафедра має високий кадровий потенціал, до складу якого входить 10 фахівців, 
зокрема 1 доктор юридичних наук та 9 кандидатів юридичних наук. 
      Кафедра забезпечує викладання низки базових дисциплін та спецкурсів 
конституційно-правового та муніципально-правового спрямування студентам 
бакалавріату та магістратури юридичного факультету денної і заочної форм навчання, а 
також студентам інших факультетів університету під час викладання міжфакультетських 
дисциплін. 
       Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Конституційне право України; Актуальні 
проблеми конституційного права України; Державне (конституційне) право зарубіжних 
країн; Порівняльне конституційне право; Конституційні права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина в Україні; Конституційне процесуальне право; Муніципальне 
право; Органи самоорганізації населення; Виборче право; Конституційні засади 
громадянського суспільства в Україні; Парламентське право; Міжнародні стандарти 
місцевого самоврядування; Міжпарламентське співробітництво; Прецеденти 
Європейського суду з прав людини; Конституція. Держава. Суспільство; Захист прав 
людини в конституційній державі; Вступ до права та практики Європейського суду з прав 
людини. 
    Кафедра працює з метою реалізації положень Статуту Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, Стратегії розвитку Каразінського університету 2019-
2025 роках, інших нормативно-правових актів. 

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

 
                                      2.МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
1. Підготовка методичних рекомендації до семінарських занять та самостійної 

роботи студентів з навчальної дисципліни: 
- Конституційно-правові засади зовнішньої політики : матеріали до семінарських 
занять та самостійної роботи студентів / укл. : Воронов М. М., Зубенко Г.В. Х. : ХНУ 
імені В.Н. Каразіна. 2019.  34 с. 
- Міжнародні виборчі стандарти: матеріали до семінарських занять та самостійної 
роботи студентів / укл.: Воронов М.М., Гудзь Л. В. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2020.  
- Конституційне право України (особлива частина) : матеріали до семінарських занять 
та самостійної роботи студентів / укл.: Воронов М.М., Зубенко Г.В., Серьогін В.О. Х.: 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2020.  
- Конституційне право України: методичні вказівки щодо виконання курсових робіт 
студентами денної форми навчання / укл.: Воронов М.М., Серьогін В.О., Гудзь Л.В., 
Градова Ю.В.,  Гришко Л.В., Зубенко Г.В. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2019. 

 
2. Розробка електронного (дистанційного) навчального курсу: усі навчальні 

дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, забезпечені  можливостями 
дистанційного навчання. 

 
                                     3.ВІДКРИТІСТЬ РОБОТИ 

   1. Присутність кафедри у веб-просторі: 

• наявність на сайті факультету на персональній сторінці кафедри робочих програм 
навчальних дисциплін на поточний навчальний рік, прикладів екзаменаційних білетів, 
інформаційних, навчальних і методичних матеріалів для студентів (відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу). 
    2.Проведено  засідань кафедри – 14. 

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

 
2. Участь в роботі науково-практичних конференцій, круглих столів тощо: 
організація і проведення 24 квітня 2020 року в межах реалізації проєкту модуля Жана 
Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» 
на юридичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна  заочної міжнародної науково-
практичної конференції «Конституційні принципи місцевого самоврядування та 
регіональна політика ЄС». У роботі конференції взяли участь понад 70 фахівців, у тому 
числі 14 докторів та 54 кандидати наук з більш як 20 навчальних і наукових закладів 
України, а також посадові особи місцевого самоврядування, молоді науковці. Робота 
конференції здійснювалася за п'ятьма 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». Учасники 
конференції висловили своє бачення регіоналізації в межах розпочатої в Україні 
реформи щодо децентралізації, обговорили її зміст та основні напрямки з урахуванням 
регіональної політики ЄС та досвіду держав-членів цього інтеграційного утворення. 
Матеріали конференції буде опубліковано у збірнику тез та оприлюднено в репозитарії 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

 

3. Сприяння науковій роботі студентів 
Артамонова Марія Геннадіївна, студентка 4 курсу перемогла у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» у 2019/2020 
навчальному році на базі Національного університету «Одеська юридична академія» 
(наказ МОН України від 4 жовтня 2019 року №1271).  
Науковий керівник – доцент Градова Ю.В. 
4. Робота наукового студентського гуртка з актуальних питань конституційного і 
муніципального права. 
5. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (аспірантура): шість аспірантів 
2-4 курсу заочної форми навчання 
6. Проведення постійно діючого наукового семінару кафедри : 
- Конституційне право України; 
- Муніципальне право України. 
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7. Підготовка наукових висновків для органів державної влади та місцевого 
самоврядування, зокрема для судів Конституційного Суду України. 
7.1. Участь у законопроєктній роботі, зокрема у роботі груп з підготовки проєктів 
законів «Про нормативно-правові акти» та «Про народовладдя на всеукраїнському 
рівні» тощо 
8. Сприяння практичній підготовці і працевлаштуванню студентів та 
випускників: 
проведення презентацій роботодавців, професійних організацій, професійних 
майстер-класів та відкритих лекцій роботодавців. 

 

9. Використання під час навчального процесу технічних засобів навчання: 
використання проекторів для презентацій, інших технічних засобів під час лекцій та 
семінарських занять 
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10. Статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або реферуються системами 
SCOPUS або Web of Science; 
1.Kobzieva T., Bezpalova O., Ridel T., Markin S., Serohin V. Ethical and Legal Grounds for 
the Whistleblowing of Corruption Offenses. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 
2019. Vol. 22. Special Issue 2. URL: https://www.abacademies.org/articles/Ethical-and-
legal-grounds-for-the-whistleblowing-of-corruption-offenses-1544-0044-22-SI-2-359.pdf.  
2.Mats T., Kulyk V., Serohina S., Serohin V., Voronin V. Integration of Strategic 
Management and Process Modeling in the Activities of International Companies. Academy 
of Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18, Issue 1. URL: 
https://www.abacademies.org/articles/Integration-of-strategic-management-and-process-
modeling-in-the-activities-of-international-companies-1939-6104-18-SI-1-440.pdf.  
3.Tetyana I. Gudz, Liudmyla O. Samilyk, Valeriia O. Maliarova, Olena V. Dzhafarova, 
Vitaliy B. Kovalchuk. Complementary medicine: international experience of functioning 
and specific features of the application in Ukraine. Wiadomości Lekarskie. 2019, tom 
LXXII, nr 5 cz II. P. 1103–1107. 
4.Cherviatsova A., ‘Memory as a Battlefield: Memorial Laws and Freedom of Speech’, in: 
The International Journal of Human Rights 
https://www.tandfonline.com/eprint/B87CWZXKHSRAJXGFIQNW/full?target=10.1080/1
3642987.2020.1791826  
5.Cherviatsova A., ‘On the Frontline of European Memory Wars: Memory Laws and Policy 
in Ukraine’, in: European Papers https://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/frontline-of-
european-memory-wars-laws-and-policy-in-ukraine  
11. Статті у фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках 
наукових праць) - оцінюються лише для кафедр соціально-гуманітарного та 
економічного профілю; 
1.  Воронов М.М., Воронова І.В. Вплив цінностей права на подолання правового 
нігілізму. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Право».  Випуск 27.  2019.  С.42-49. 
2. Гришко Л.М. Право комунальної власності територіальної громади на природні 
ресурси та безпосереднє управління: зарубіжний досвід. Державне будівництво та 
місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. Харків : Право, 
2019.  Вип. 38. С. 150-159. 
3. Гришко Л.М. Проблеми правового регулювання права комунальної власності: 
конституційно-правовий аспект. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 5. С. 65-68. 
URL: http://www.pap.in.ua/5_2019/16.pdf 
4. Гудзь Т.І., Пістренко Н.О. Дискримінація як фактор 16порушення прав жінок // 
Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові 
проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 
р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського 
Союзу. Харків : ХНУВС, 2019. С. 65–67. 
5. Гудзь Т. І. Форми посягання на конституційний лад України // Харківський 
національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє : 
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тези доп. міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 22 лист. 2019 р.) / Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. Х.: ХНУВС. С. 132–133. 
6. Гудзь Т. І. Принцип вільного руху інформації як основний принцип європейської 
аудіовізуальної політики // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: тези доп. 
міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 26 лист. 2019 р.) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. 
Х.: ХНУВС. С. 305–308. 
7. Зубенко Г. В.  Форми парламентської відповідальності члена уряду: порівняльно-
правовий аспект. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія : ПРАВО. 2019.  № 27.  С. 49-
54. 
8. Градова Ю.В., Артамонова М.Г. Нормативно-правове регулювання булінгу: 
національний та зарубіжний досвід. Вісник Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. Серія : Право. 2019. Випуск 28. С.34-41. 
9. Головко О., Марцеляк С. Право людини на здоров'я як філософсько-правова 
основа  і мета діяльності держави у сфері охорони здоров'я // Visegrad journal on human 
rights. - 2019. - № 6 (volume 1). - С.88-95 
10. Коломієць Ю.М.,  Гудзь Л.В. Правопорушення на виборах в Україні та шляхи їх 
подолання. East European Scientific Journal. #6 (46), 2019 part 8. С.51-54 
11. Cherviatsova A., ‘Ukraine’ in: Albert, Richard and Landau, David and Faraguna, 
Pietro and Drugda, Šimon (eds), 2018 Global Review of Constitutional Law. Published by the 
I-CONnect-Clough Center for the Study of Constitutional Democracy (2019) [available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3471638 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3471638] ISBN: 
978-0-692-15916-3 
12. Cherviatsova A., ‘Ze-Gate’: Excepting Accountability: Some Comments from Ukraine 
in the Context of Constitutional Law, VerfBlog, 2019/10/15, https://verfassungsblog.de/ze-
gate-excepting-accountability/ 
13. Cherviatsova A., 'Ze-Situation’: A Constitutional Law Perspective on Ukraine's 
Elections and What is Coming Next, in Verfassungsblog, 11/05/19 available at: 
https://verfassungsblog.de/?s=cherviatsova 
14. Hradova Y. Bullying: notion, signs and causes of occurrence. Visegrad Jurnal on 
Human Rights.2019. Vol. 4. Part 3. P. 30-35. 
15. Серьогін В.О. Секторальний захист інформаційного прайвесі в Сполучених 
Штатах Америки. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Серія «Право». 2019. Вип. 27. С. 55-63. 
16. Серьогін В.О., Серьогіна С.Г. Децентралізація і місцеве самоврядування в 
контексті зміцнення народовладдя в Україні. Право України. 2019. № 10. С.158-174. 
 
                                               5. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ. 
1. Впровадження інноваційних методів навчання. 
2. Підготовка грантових проектів. 
3. Написання навчальних посібників з КПУ та Муніципального права. 
4. Активізація написання наукових статтей в у журналах, що мають імпакт-фактор 

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

реалізується із залученням роботодавців/професійних організацій 
 
 
 
Завідувач кафедри                                       Марк Воронов  
 
25 червня 2020  року 


