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Робочі групи освітніх програм юридичного факультету  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

1. Спеціальність  081 Право 

Освітньо-професійна програма «Право», перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

1.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ЛУК’ЯНЕЦЬ 

Дмитро Миколайович, професор кафедри державно- правових дисциплін, 

д-р юрид. наук, проф. 

1.2.  Члени робочої групи:   

1) КАГАНОВСЬКА Тетяна Євгеніївна, ректор, д-р юрид. наук, проф.; 

2) СЕРЬОГІН Віталій Олександрович, декан юридичного факультету, д-р      

юрид. наук, проф.; 

3) РИБАЛКО Гліб Сергійович, в.о. завідувача кафедри кримінально-

правових дисциплін, канд. юрид. наук, доц.; 

4) ВОРОНОВ Марк Миколайович, завідувач кафедри конституційного і 

муніципального права, канд. юрид. наук, доц.; 

5) УСТИМЕНКО Олена Анатоліївна, завідувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, канд. юрид. наук; 

6) ГРИШИНА Наталія Вікторівна, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін, канд. юрид. наук, доц. 

               
2. Спеціальність  081 Право 

Освітньо-професійна програма «Право», другий (магістерський) 

рівень вищої освіти 

2.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, СЕРЬОГІН Віталій 

Олександрович,  в.о. декана юридичного факультету, д-р юрид. наук, проф. 

2.2.     Члени робочої групи:   

 1) КАГАНОВСЬКА Тетяна Євгеніївна, ректор, д-р юрид. наук, проф.; 

2) ЛУК’ЯНЕЦЬ Дмитро Миколайович, професор кафедри державно- 

правових дисциплін, д-р юрид. наук, проф.; 

3) РИБАЛКО Гліб Сергійович, в.о. завідувача кафедри кримінально-

правових дисциплін, канд. юрид. наук, доц.; 

4) ВОРОНОВ Марк Миколайович, завідувач кафедри конституційного і 

муніципального права, канд. юрид. наук, доц.; 

5) УСТИМЕНКО Олена Анатоліївна, завідувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, канд. юрид. наук; 
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6) ГРИШИНА Наталія Вікторівна, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін, канд. юрид. наук, доц. 

 

3. Спеціальність  081 Право 

Освітньо-наукова програма «Право», третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти 

3.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, КАГАНОВСЬКА 

Тетяна Євгеніївна, ректор, д-р юрид. наук, проф. 

3.2.  Члени робочої групи:    

1)  СЕРЬОГІН Віталій Олександрович, в.о. декана юридичного факультету, 

д-р юрид. наук, проф.; 

2) ЛУК’ЯНЕЦЬ Дмитро Миколайович, професор кафедри державно- 

правових дисциплін, д-р юрид. наук, проф.; 

3) РИБАЛКО Гліб Сергійович, в.о. завідувача кафедри кримінально-

правових дисциплін, канд. юрид. наук, доц.; 

4) ВОРОНОВ Марк Миколайович, завідувач кафедри конституційного і 

муніципального права, канд. юрид. наук, доц.; 

5) УСТИМЕНКО Олена Анатоліївна, завідувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, канд. юрид. наук. 

6) ГРИШИНА Наталія Вікторівна, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін, канд. юрид. наук, доц. 

 

4. Спеціальність 293 Міжнародне право 

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

4.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ФОМІНА Ліна 

Олександрівна, доцент кафедри міжнародного і європейського права, 

канд. юрид. наук. 

4.2.  Члени робочої групи:   

1) СИРОЇД Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри міжнародного і 

європейського права, д-р юрид. наук, проф.; 

2) ГАВРИЛЕНКО Олександр Анатолійович, професор кафедри 

міжнародного і європейського права, д-р юрид. наук, проф.; 

3) ГОЛОВКО Олександр Миколайович, проректор з науково-педагогічної 

роботи, д-р юрид. наук, проф.; 

4) ШАМРАЄВА Валентина Михайлівна, професор кафедри міжнародного і 

європейського права, д-р політ. наук, доц.; 
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5) ТІТОВ Євген Борисович, доцент кафедри міжнародного і європейського 

права, канд. юрид. наук, доц. 

5. Спеціальність 293 Міжнародне право 

 

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 

5.1.  Гарант освітньої програми – керівник  робочої групи, ГАВРИЛЕНКО 

Олександр Анатолійович, професор кафедри міжнародного і 

європейського права, д-р юрид. наук, проф. 

5.2.  Члени робочої  групи:   

1) СИРОЇД Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри міжнародного і 

європейського права, д-р юрид. наук, проф.; 

2) ГОЛОВКО Олександр Миколайович, проректор з науково-педагогічної 

роботи, д-р юрид. наук, проф.; 

3) ШАМРАЄВА Валентина Михайлівна, професор кафедри міжнародного і 

європейського права, д-р політ. наук, доц.; 

4)  ТІТОВ Євген Борисович, доцент кафедри міжнародного і європейського 

права, канд. юрид.наук, доц.;  

5) ФОМІНА Ліна Олександрівна, доцент кафедри міжнародного і 

європейського права, канд. юрид. Наук. 

 

6. Спеціальність 293 Міжнародне право 

Освітньо-наукова програма «Міжнародне право», третій (освітньо-

науковий) рівень вищої освіти 

6.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, СИРОЇД Тетяна 

Леонідівна, завідувач кафедри міжнародного і європейського права, д-р 

юрид. наук, проф. 

6.2.  Члени робочої групи:   

1) ГАВРИЛЕНКО Олександр Анатолійович, професор кафедри 

міжнародного і європейського права, д-р юрид. наук, проф.;  

2) ГОЛОВКО Олександр Миколайович, проректор з науково-педагогічної 

роботи , д-р юрид. наук, проф.; 

3) ШАМРАЄВА Валентина Михайлівна, професор кафедри міжнародного і 

європейського права, д-р політ. наук, доц.; 

4) ТІТОВ Євген Борисович, доцент кафедри міжнародного і європейського 

права, канд. юрид. наук, доц.; 

5) ФОМІНА Ліна Олександрівна, доцент кафедри міжнародного і 

європейського права, канд. юрид. наук. 
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