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Кафедра конституційного права створена відповідно до наказу ректора 17.05.2010 р. шляхом виділення із 

кафедри трудового, земельного та екологічного права. 

Згідно Закону України “Про вищу освіту” та Положення про кафедру Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 04.06.2011 р. кафедра конституційного права є базовим структурним 

підрозділом юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

здійснює свою діяльність за такими напрямами як навчально-методична, науково-дослідна, підготовка 

професорсько-викладацького складу, наукова й виховна робота зі студентами та міжнародні наукові зв’язки. 

До складу кафедри входять: 5 докторів юридичних наук, 8 кандидатів юридичних наук. Два працівники 

кафедри мають вчене звання професора, вісім – доцента кафедри, що відповідає вимогам, які встановлені до 

складу кафедри факультету Університету. Працівники кафедри забезпечують високий науково-теоретичний і 

методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; 

додержуються норм педагогічної етики, моралі, прививають їм любов до України і дух українського 

патріотизму, поваги до Конституції України. 

На сучасному етапі розвиток кафедри конституційного права полягає у створенні надійної основи і 

успішної стратегії стабільного та перспективного її розвитку для  підвищення якості освітніх послуг, апробації 

та впровадження інноваційних педагогічних систем, модернізації змісту освіти і організації її адекватно 

світовим тенденціям і вимогам ринку праці, забезпечення підвищення конкурентоспроможності фахівців-

юристів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також для подальшої інтеграції системи української 

освіти в єдиний європейський освітній простір. Це складає мету Програми розвитку кафедри конституційного 

права. 

Виконання поставленої мети зумовлює визначення таких основних завдань, що стоять перед кафедрою 

конституційного права: 

1) посилення науково-педагогічного потенціалу кафедри шляхом заохочення працівників кафедри до 

здійснення наукової, науково-дослідної роботи за напрями діяльності кафедри і на їх основі –– підготовки 

навчально-методичної літератури для забезпечення відповідних навчальних дисциплін, що викладаються на 

кафедрі;  

2) вивчення світових наукових здобутків та тенденцій розвитку правової науки й на їх основі підвищення 

якості наукових досліджень, що здійснюються на кафедрі; 

3) підвищення рівня освітянських послуг для підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів 

відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями 

і здатні використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності та є конкурентоздатними на сучасному 

ринку праці; створення належних умов для гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця-юриста, 

формування високоморальних якостей, поваги до закону, патріотизму і соціальної відповідальності. 

4) залучення студентів у наукову і дослідницьку діяльність, зокрема, шляхом їх участі у наукових 

конференціях, симпозіумах, підготовці наукових робіт до публікацій у наукових фахових та інших виданнях, 

підвищення дослідницької складової навчання студентів тощо. 

5) провадження наукової, науково-дослідної та навчальної і виховної діяльності, спрямованої на 

створення сприятливих умов для якісного навчання, всебічного розвитку особистості майбутнього правника, 

ефективного формування майбутньої юридичної еліти України; 

Мета і завдання визначають такі основні напрями Програми розвитку кафедри конституційного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016 – 2021 навчальні роки:  

 

І. Навчально-методична робота кафедри 

Кафедра конституційного права сьогодні забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів 2 та 

3 курсів денної та заочної форми навчання: «Конституційне право», «Міжнародне публічне право», для 

студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання: «Верховенство права», «Конституційне законодавство: 

генезис та перспективи розвитку»,  «Конституційно-правовий статус особи і громадянина в Україні»,  

«Міжнародний захист прав людини», для магістрів першого та другого року навчання денної та заочної форми 

навчання: «Сучасні проблеми конституційного права», «Виборче право» , «Виборче референдне право», 

«Виборчі системи», Вищі органи сучасної декржави: м.1 - Сучасний парламентаризм; м.2 - Глава держави та 

виконавча влада», «Конституційна відповідальність», «Конституційні системи країн світу», «Конституційно-

правовий статус політичних партій та громадських об'єднань», «Муніципальне право», «Органи 

адміністрування виборів в Україні та державах ЄС», «Основи вчення про конституцію», «Основи референдного 



права», «Порядок оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду виборчих спорів», «Правове 

регулювання діяльності засобів масової інформації у виборчому процесі», «Правові питання інтеграційних 

процесів в Європі», «Принципи виборчого права та міжнародні виборчі стандарти», «Сучасний український 

конституціоналізм: проблеми теорії та практики», «Правова охорона конституції», «Теоретичні проблеми 

конституційного права». 

Навчально-методична робота кафедри  спрямована на: 

- підвищення рівня викладання, у т. ч. шляхом поєднання навчання з науковими дослідженнями; 

-  співпрацю з Інститутом міжнародних відносин у підготовці кадрів за напрямом “Порівняльне 

конституційне право” та “Конституційне право країн Європейського Союзу”; 

- розробку спецкурсів за спеціалізацією кафедри іноземними мовами та впровадження їх у навчальні 

плани; 

- запровадження програм подвійного дипломування із визнаними європейськими університетами 

(зокрема, Республіки Польща); 

- розвиток зв'язків із роботодавцями; 

-    забезпечення проведення начальних занять для усіх форм навчання; 

- розробку та вдосконалення освітньо-професійних програм, програм нормативних та вибіркових 

дисциплін, спецкурсів, планів та методичних рекомендацій до семінарських занять для забезпечення 

навчального процесу за спеціалізацією кафедри; 

- розробку нових напрямів та тематики спецкурсів для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

ступенем магістра за існуючими спеціалізаціями «Конституційне право», «Виборче право»; 

- планування педагогічного навантаження викладачів на навчальних рік; 

- внесення пропозицій щодо вдосконалення навчальних планів (кількості та розподілу годин, назв 

нормативних дисциплін та спецкурсів); 

- забезпечення участі викладачів кафедри у роботі ДЕК; 

- підготовку та видання підручників, навчальних посібників, конспектів         лекцій та іншої навчально-

методичної літератури для забезпечення навчального процесу; 

- залучення аспірантів старших курсів до навчального процесу з метою        проходження  аспірантської 

практики; 

- здійснення контролю за навчанням студентів, аспірантів, докторантів; 

- залучення практичних працівників до навчального процесу; 

-   забезпечення широкого використання новітніх освітніх і інформаційних технологій у навчальному 

процесі. 

Крім того, необхідно: 

- удосконалити науково-методичне забезпечення навчального процесу дисциплін кафедри шляхом 

поліпшення якості підготовки навчальних та робочих програм, підручників, навчальних посібників, зокрема,  

на електронних носіях; 

- розпочати підготовку до читання викладачами кафедри циклу лекцій і спецкурсів англійською або 

іншими мовами, сприяти можливості їх викладання у зарубіжних ВНЗ; 

- розширити сферу виробничої практики студентами відповідно до спеціалізації кафедри за рахунок 

комітетів та комісій Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Кабінету Міністрів України, 

Центральної виборчої комісії, органів місцевого самоврядування; 

- забезпечити участь викладачів кафедри у роботі із підвищення кваліфікації працівників органів 

місцевого самоврядування, державних органів та взяти участь у підготовці загальнофакультетської Концепції з 

організації роботи з підвищення кваліфікації. 

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими теоретичними та 

прикладними знаннями і здатні використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності з переорієнтацією 

їх на збільшення частини практичного компонента вищої освіти у галузі юриспруденції, вважаємо доцільним 

запровадження на юридичному факультеті нової спеціалізації, що відповідає профілю кафедри, «Муніципальне 

право» з підготовки фахівців для органів місцевого самоврядування, а також фахівців-аналітиків для 

Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку України, юридичного управління 

Верховної Ради України. 

На спеціалізації «Муніципальне право» викладатимуться спецкурси: 

1. Муніципальне право. 

2. Порівняльне муніципальне право. 

3. Проблеми організації та функціонування місцевого самоврядування в Україні. 

4. Правові питання діяльності органів самоорганізації населення. 

5. Конституційно-правова відповідальність органів місцевого самоврядування. 

6. Правове забезпечення організації та проведення місцевих виборів та референдумів. 

Пропонуються такі спецкурси за вибором студента: 

1. Організація місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу. 

2. Судовий захист прав суб`єктів місцевого самоврядування. 

3. Правотворчість органів місцевого самоврядування. 

Планується оновлення та видання програм нормативних дисциплін кафедри, спецкурсів та програм 

нових спецкурсів. 



Впродовж 2016–2021 рр. заплановано підготувати та видати підручники: «Конституційне право (загальна 

частина)», «Конституційне право України», навчальні посібники: «Муніципальне право», «Виборче право» та 

ін. 

На кафедрі конституційного права планується підвищення вимог до викладання дисциплін кафедри 

професорсько-викладацьким складом. З огляду на це, на кафедрі планується посилення організованого 

періодичного проведення викладачами кафедри відкритих лекцій і практичних занять, а також взаємне 

відвідування та обговорення на засіданнях кафедри методики викладання, надання рецензій на проведені 

заняття тощо.  

Сучасні вимоги ринку праці зумовлюють впровадження новітніх форм та методів ефективного 

використання новітніх освітніх і інформаційних технологій у навчальному процесі, зокрема: інтерактивного 

навчання, проведення занять із застосуванням мультимедійного та іншого обладнання,  активного 

використання такої форми взаємодії «теорії і практики» як залучення практичних працівників до проведення 

навчальних занять зі студентами у формі семінарів, круглих столів за напрямами їх діяльності та спеціалізації 

магістрів. 

До інноваційних напрямків розвитку кафедри конституційного права слід, передусім, віднести подальшу 

інформатизацію діяльності кафедри, із залученням інформаційних ресурсів і технологій підготовки фахівців. 

Перспективним уявляється запозичення ефективного досвіду провідних зарубіжних навчальних закладів, у яких 

діє інтерактивне спілкування викладачів і студентів, впроваджуються нові форми контролю знань студентів із 

застосування новітніх технологій та засобів тощо.  

 

ІІ. Науково–дослідна робота кафедри 

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, на 

використання їх освітнього, наукового потенціалу для розвитку правової науки шляхом здійснення наукових 

досліджень і розробок та запровадження їх як у навчальний процес, так і практичну діяльність. Вона  

забезпечується через органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; спрямування 

фундаментальних та прикладних досліджень і розробок на створення підручників та навчальних посібників з 

урахуванням досягнень правової науки; розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з 

установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання складних наукових 

проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок; безпосередню участь науковців кафедри в 

науково-дослідних роботах, що провадяться в Університеті; організацію наукових, науково-практичних, 

науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та 

інших робіт тощо. 

Завданнями кафедри конституційного права у науково-дослідному напрямку є: 

– здійснювати планування проведення і виконання науково – педагогічними працівниками, 

докторантами, аспірантами кафедри наукових досліджень; 

– у вересні кожного року затверджувати план наукової роботи кафедри на навчальний рік; 

– визначати та затверджувати теми курсових, магістерських робіт та дисертаційних досліджень з 

урахуванням спеціалізації кафедри та орієнтувати їх на вирішення проблем, які потребують негайного 

наукового розв’язання: вдосконалення конституційного розвитку, розбудови громадянського суспільства, 

організації та функціонування вищих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

імплементації в національне законодавство норм європейського права; 

– розробляти нові напрями наукових досліджень для забезпечення навчального процесу новими 

навчальними дисциплінами; 

– вживати заходів щодо підвищення якості наукових досліджень, забезпечувати достатню глибину 

теоретичних розробок та практичної значущості прикладних досліджень, які виконуються на кафедрі, та 

результати таких теоретичних розробок оприлюднювати шляхом видання індивідуальних, колективних 

монографій, науково-практичних посібників, науково-практичних коментарів, які мають використовуватися у 

навчальному процесі; 

– забезпечувати систематичне і комплексне отримання нових фундаментальних і прикладних наукових 

результатів у галузі права та запроваджувати отримані результати досліджень у навчальний процес; 

– запроваджувати результати наукових досліджень у навчальний процес, шляхом видання нових 

підручників, навчальних посібників, практикумів, спецкурсів, лекцій тощо; 

– поліпшити планування наукової роботи з формування якісного складу аспірантів і докторантів 

кафедри; 

– посилити контроль за атестацією аспірантів, докторантів, починаючи з вибору теми, її апробації, 

шляхом подання на кафедру плану роботи, її обґрунтування, статті чи іншого наукового матеріалу, виступу на 

кафедрі за обраною темою (лише після цього затверджувати тему на засіданні відповідної кафедри і Вченій раді 

факультету); 

– заслуховувати наукові доповіді аспірантів, докторантів на засіданнях кафедри, науково-теоретичних 

семінарах, обговорювати підготовлені ними наукові статті, які підлягають опублікуванню, так і ті, які 

опубліковані; 

– обговорювати окремі розділи дисертації протягом написання наукової роботи; 

– залучати висококваліфікованих фахівців кафедри та інших провідних ВНЗ та наукових установ до 

роботи у спеціалізованих вчених радах факультету; 



– організовувати на високому рівні студентські наукові, науково-практичні, науково-методичні семінари, 

конференції, «круглі столи», олімпіади, конкурси науково-дослідних, магістерських та інших робіт; 

– забезпечувати щомісячні публікації наукових доробків викладачів кафедри, аспірантів, здобувачів у 

«Віснику Київського університету» (серія юридичні науки), електронних фахових виданнях “Право і 

громадянське суспільство”, “Форум права”, в іноземних фахових виданнях; 

– брати участь у роботі організаційних комітетів факультету з підготовки наукових заходів; 

– брати участь у розробці бюджетних та госпрозрахункових тем, які виконуються факультетом; 

– брати участь у підготовці, обговоренні та проведенні експертиз проектів нормативно-правових актів; 

– брати участь у наукових конкурсах на отримання грантів, стипендій, госпрозрахункових науково-

дослідних робіт; 

– брати участь у розробці пріоритетних напрямів для забезпечення навчального процесу на 

післядипломній професійній освіті; 

– регулярно вносити на розгляд Вченої Ради факультету питання з обговоренням актуальних проблем 

методології наукової діяльності і конкретних питань наукових досліджень, які проводяться на факультеті. 

На виконання цих завдань кафедрою планується. 

1. Підготувати та видати друком у 2017 – 2021 рр.  монографії, підручники, навчальні посібники, 

науково-практичні коментарі: підручники «Конституційне право (загальна частина)», «Конституційне право 

України», навчальні посібники «Муніципальне право», «Виборче право» (авторський колектив кафедри)  

2. У 2017 році відкрити спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню 

доктора і кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 –  конституційне право; муніципальне право 

(проф. Марцеляк О.В. – голова ради, проф. Мяловицька Н.А., проф. Колодій А.М., проф. Федоренко В.Л., 

д.ю.н., доценти Совгиря О.В., Всильченко О.П., Лотюк О.С. – члени ради, доц. Макарова З.С. – вчений 

секретар). 

3. На 2016 р. і подальші роки планується захист дисертаційних досліджень аспірантів кафедри під 

науковим керівництвом проф. Марцеляка О.В., проф. Мяловицької Н.А., проф. Колодія А.М., д.ю.н., доц. 

Совгирі О.В., д.ю.н., доц. Лотюк О.С. 

4. У 2016-2017 рр. затвердити теми докторських дисертацій доцентів кафедри Сінькевич О.В., Черняк 

Є.В., Чехович Т.В., Шамрая В.В. 

6. З 2016 р. активізувати роботу про проведенню наукової експертизи проектів нормативно-правових 

актів у сфері конституційних правовідносин, надання експертних висновків за зверененнями комітетів 

Верховної Ради України та суддів Конституційного Суду України і для цього створити при кафедрі  

Український центр конституційно-правових досліджень. 

7. Здійснити організаційні, наукові та методичні заходи з відновлення традицій та формування 

перспектив розвитку наукової школи конституційного права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

8. З 2017 р. започаткувати проведення на базі кафедри конституційного права міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої проблемам конституційного розвитку України. 

 

ІІІ. Підготовка професорсько-викладацького складу  

Підготовка професорсько-викладацького складу кафедри здійснюватиметься шляхом: 

– запровадження ефективних методів підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів; 

– підвищення вимог щодо викладання дисциплін кафедри професорсько-викладацьким складом та 

ведення таких форм контролю як: періодичне проведення викладачами кафедри відкритих лекцій, семінарських 

занять, взаємне відвідування та обговорення на засіданнях кафедри методики викладання, надання рецензій на 

проведені заняття; 

– залучення до професорсько-викладацького складу кафедри кращих випускників аспірантури, які 

захистили кандидатські дисертації за спеціалізацією кафедри та мають наукові доробки у відповідній галузі 

знань; 

– сприяння викладачам кафедри навчанню у докторантурі з метою завершення дисертаційного 

дослідження за умови підготовки значної частини дисертації, наявності наукових доробок за темою наукової 

праці; 

– сприяння наданню творчих відпусток для завершення підготовки дисертацій, написання монографій, 

підручників, посібників тощо із нормативних курсів і спецкурсів, а також розробки нових спеціалізацій та 

підготовки навчальних та робочих програм для забезпечення викладання на даних спеціалізаціях; 

– створення умов для проходження курсів підвищення кваліфікації всіма викладачами кафедри, особливо 

для тих, хто планує підвищити свій науково-педагогічний рівень і отримати наступні посаду чи звання; 

– запровадження науково-методичних семінарів із загальної методології підготовки наукових досліджень 

та викладання дисциплін за спеціалізацією кафедри для молодих викладачів-початківців; 

– залучення до читання лекцій, проведення семінарських занять практичних фахівців відповідного 

кафедрі профілю; 

– запровадження і використання інноваційних тренінгових технологій, зокрема, мотиваційні тренінгові 

програми, що є сучасною формою для підвищення професійної компетентності і стимулювання діяльності 

працівників; 

– формування із професорського-викладацького складу кафедри наукової школи конституційного права; 



– внесення необхідних коректив та доповнення у навчальні плани і програми факультету з урахуванням 

сучасних наукових розробок і результатів наукових досліджень, створення нових спеціалізацій; 

– удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів кафедри у зв’язку із 

введення нових навчальних курсів і спецкурсів; 

– створення умов для наукових відряджень та стажування, у тому числі за кордоном, для проведення 

актуальних досліджень; 

– сприяння включенню викладачів кафедри у науково-консультативні ради міністерств та відомств за 

профілем кафедри, судів тощо; 

Планується, що викладачі кафедри протягом 2016–2021 рр. підвищуватимуть кваліфікацію у Верховній 

Раді Україні, Конституційному Суді України, Верховному Суді України, Міністерстві юстиції України, 

Центральній виборчій комісії. 

 

ІV. Наукова та виховна робота кафедри із студентами 

Кафедра бере активну участь у науково-дослідній роботі студентів, оскільки така робота є однією із 

форм поглиблення знань отриманих студентами під час навчального процесу, розвитку їх професійних навичок, 

а також формою виявлення тих студентів, які мають здібності до подальшої науково-дослідної роботи. 

Співпраця кафедри із студентами базується на принципах добровільності як з боку студентів, так і з боку 

викладачів за межами учбового процесу. 

Наукова робота кафедри зі студентами здійснюється шляхом: 

– співпраці із Науковим товариством студентів та аспірантів;  

– включенням студентів у систематичну, самостійну, творчу дослідницьку діяльність при науковому 

керівництві кваліфікованими  викладачами кафедри; 

– добором талановитої молоді, схильної до наукової діяльності, сприяння її підготовці; 

– створення наукових гуртків за напрямами спеціалізації кафедри; 

– залучення студентів до наукової роботи, яка виконується на кафедрі, шляхом участі у наукових 

конференціях, підготовки студентами публікацій до збірника наукових статей, який видається кафедрою, а 

також спільних публікацій студентів разом із викладачами кафедри; 

– підготовкою студентами наукових статей під керівництвом викладачів кафедри за запропонованою та 

затвердженою на кафедрі тематикою та рецензування викладачами таких статей; 

– залучення студентів до вивчення судової практики, практики органів місцевого самоврядування, 

адвокатських компаній та юридичних фірм з метою зібрання ними практичного матеріалу для його обговорення 

на засіданнях гуртків, у навчальному процесі, підготовці підручників, навчальних посібників, підготовки тез 

виступів на студентських конференціях, підготовки наукових статей тощо;  

– формування варіативної частини навчального плану для вільного вибору навчального предмета 

студенту з урахуванням його вподобань; 

– проведення екскурсій для студентів до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, 

Центральної виборчої комісії, Кабінету Міністрів України, організація зустрічей з представниками органів 

державної влади і місцевого самоврядування; 

– активна участь у семінарах, круглих столах, що організовує та проводить кафедра спільно з 

Національною академією правових наук України, Конституційним Судом України;  

– створення Школи фахівців із законотворчої роботи; 

– розвитку системи конкурсів на кращу наукову роботу студентів, стимулювання та заохочення наукової 

молоді; 

– удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів, шляхом надання кафедрою студентам 

рекомендацій для вступу до аспірантури; 

– надання рекомендацій до друку кращих магістерських робіт студентів за спеціалізаціями кафедри за 

результатами захисту їх на ДЕК; 

– на засіданнях кафедри заслуховувати звіти наукових гуртків та  Наукового товариства студентів та 

аспірантів про наукову співпрацю кафедри із студентами; 

– виходячи із спеціалізації кафедри розробити план заходів щодо вдосконалення роботи студентської 

юридичної клініки; 

– здійснювати кураторство, проводити раз в місяць збори кураторів із студентами. 

На виконання цих завдань планується: 

Залучення студентів до організації проведення та участі у студентських наукових конференціях, які 

проводитимуться в Університеті та інших ВНЗ, підготовка наукових доповідей і тез із публікацією у наукових 

збірниках. 

Запровадження на кафедрі конкурсів на кращу наукову роботу студентів, стимулювання та заохочення 

молоді до наукової роботи шляхом надання викладачами кафедри студентам рекомендацій вступу до 

аспірантури, а також рекомендацій до друку кращих магістерських робіт за спеціальністю кафедри за 

результатами захисту їх у ДЕКах. 

Розробляти і постійно вдосконалювати тематику і програми навчальних нормативних і вибіркових 

дисциплін; здійснювати контроль за навчанням студентів, аспірантів та докторантів, включаючи всі форми 

використання ЕОМ, ТЗН тощо. 

Залучати студентів для підготовки науковий статей до фахових видань України та зарубіжних країн. 

 



V. Міжнародні наукові зв’язки кафедри 

Одним із завдань життєдіяльності кафедри є посилення ролі міжнародної складової у науковій та 

навчально-методичній роботі, інтернаціоналізація навчального процесу завдяки налагодженню тісніших 

міжнародних зв’язків, гармонізація освітніх програм із вищими навчальними закладами держав-учасниць 

Європейського Союзу. 

Міжнародне наукове співробітництво кафедри здійснюється з метою обміну досвідом як в галузі науки, 

так і навчально-методичної діяльності окремими вченими кафедри із науковцями зарубіжних ВНЗ, так і на рівні 

кафедр із спорідненою спеціалізацією. 

Таке співробітництво здійснюватиметься шляхом: 

– просування у міжнародному просторі результатів наукових розробок вчених кафедри; 

– залучення коштів міжнародних фондів (грантів) для виконання кафедрою наукових, освітніх та інших 

програм у галузі права; 

– здійснення заходів щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного наукового 

співробітництва в рамках двосторонніх і багатосторонніх договорів факультету з науковими закладами і 

організаціями зарубіжних країн, встановлення прямих зв’язків вчених кафедри з вченими іноземних держав; 

– запозичення і впровадження позитивного європейського освітнього досвіду в освітні програми 

кафедри; 

– участі у програмах двостороннього та багатостороннього обміну студентами, аспірантами, 

педагогічними та науково-педагогічними працівниками; 

– проведення спільних наукових досліджень у галузі права; 

– організація та проведення міжнародних конференцій та інших заходів із конституційно-правової 

тематики; 

– здійснення спільної видавничої діяльності з іншими науковими закладами, зокрема й іноземними; 

– здійснення обміну науковою і науково-методичною літературою; 

– проведення стажування викладачів кафедри, зокрема, у ВНЗ інших країн; 

– сприяння направленню викладачів на наукові конференції в Україні та за кордоном; 

– сприяти університету в укладенні договорів про партнерство і співробітництво, зокрема, в науково-

дослідній сфері, з іншими ВНЗ, науковими інститутами, установами і організаціями. 

 

 

 

 

Професор кафедри конституційного права, 

доктор юридичних наук, професор                                                                                    О. В. Марцеляк 

 

 

 

 

 


