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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА НА 2020 – 2025 РОКИ 

 

1. Стратегія розвитку кафедри 

Освітня, наукова, методична та організаційна діяльність кафедри 

конституційного і муниципального права юридичного факультету  (далі – 

Кафедра)  ґрунтується на вимогах чинного законодавства України, передусім 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів 

Міністерства освіти і науки України, а також положеннях «Стратегії розвитку 

Каразінського університету на 2019 – 2025 роки» та нормативних документів 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Метою діяльності Кафедри та її вдосконалення є досягнення 

європейських стандартів якості вищої освіти та наукових досліджень за 

профілем, а саме в галузі конституційного, муніципального і виборчого права, 

захисту прав людини та громадянина 

Для досягнення зазначеної мети необхідно щорічно виконати наступні 

завдання: 

- організувати роботу Кафедри на ґрунті гуманності, патріотизму, 

академічної свободи, безперервності освіти, єдності, взаємодії та взаємної 

толерантності учасників навчально-виховного процесу, постійного прогресу 

та вдосконалення змістовних і формальних складових освітньої діяльності; 
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- забезпечити та втілити професійних стандартів освіти, що відповідає 

сучасним світовим стандартам якості, має потужну практичну складову і 

завдяки цьому забезпечує успішне працевлаштування випускників на 

сучасних ринках праці. 

- забезпечити постійне зростання якості освіти за профілем дисциплін 

кафедри, самоконтроль, самовдосконалення науково-педагогічних 

працівників, атмосферу творчої співпраці й взаємодопомоги; 

- неухильно дотримуватися сучасного освітнього курсу університету, 

здійснювати заходи щодо забезпечення виконання поставлених перед ним 

завдань; 

- створити умови для наукової дільності, що зберігає лідерство на 

українському науковому просторі, має високий міжнародний конкурентний 

рівень, оптимальне співвідношення фундаментальних і прикладних 

досліджень і високий потенціал комерціалізації результатів на національному 

та світових ринках науково-технічних розробок. 

- проводити в життя заходи з інтеграції роботи кафедри в європейську 

парадигму освітньої та наукової діяльності, інноваційного наповнення 

освітнього процесу, надання їй сучасного змісту; 

- забезпечити нерозривність освітнього процесу та наукових досліджень, їх 

практичну спрямованість, конкурентоздатність випускників – юристів на 

ринку практичної діяльності; 

- постійно вживати заходів щодо поєднання освітньої діяльності та виховного 

процесу, формувати особистість майбутніх юристів як патріотів України та її 

держави, фахівців здатних навчатися і підвищувати кваліфікацію упродовж 

життя, поєднувати високі особистісні, моральні та професійні якості, 

формувати професійну та доктринальну правосвідомість, брати активну 

участь у правовій освіти та правовому вихованні широких верств суспільства; 
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- підвищувати кадровий рівень науково-педагогічних працівників кафедри, їх 

професійні якості, інтегрованість у європейську та світову наукову спільноту, 

навички інформаційних технологій, знання іноземних мов, захист дисертацій 

та здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та доктора філософії 

в галузі права; 

- забезпечити стабільне підвищення ефективності наукових досліджень, їх 

інтегрованість до простору європейської теоретичної та практичної 

юриспруденції, практичну спрямованість, участь науковців кафедри у 

нормотворчому і зокрема законотворчому процесі, адекватну відповідь теорії 

на виклики практичної юридичної діяльності, здійснення наукового 

супроводження впровадження результатів завершених науково-дослідних 

робіт у практичну діяльність: 

- домогтись високого рівня ефективності профорієнтаційної роботи, 

підвищення привабливості підготовки до юридичної професії саме в стінах 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

- забезпечити своєчасне впровадження в діяльність кафедри сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій; 

- вжити вичерпних заходів щодо залучення додаткових коштів для 

покращення навчально-матеріальної бази університету шляхом виконання 

наукових досліджень на замовлення органів державної влади та місцевого 

самоврядування, міжнародних організацій та донорських фондів із 

фінансування наукових досліджень, а також впровадження сучасних 

елементів дистанційного навчання щодо розширення кола осіб, які здобувають 

вищу юридичну освіту за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

2. Організаційна робота та кадрове забезпечення 
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2.1. Забезпечити ефективні управлінські заходи щодо всіх напрямів діяльності 

кафедри, підтримання демократичних і самоврядних засад, врахування думки 

і передових пропозицій та ідей всіх членів колективу; 

Щорічно  

2.2. Забезпечити заходи щодо підвищення фахового рівня науково-

педагогічних працівників кафедри щодо проходження стажування у провідних 

навчальних закладах освіти Європи та України; 

Щорічно 

2.3. Забезпечити взаємодію і проведення спільних наукових та методичних 

заходів з профільними кафедрами юридичних факультетів класичних 

університетів України, укласти угоди про співпрацю з ними (за дозволу 

керівництва Університету та факультету); 

Щорічно 

2.4. Організувати комплексну профорієнтаційну діяльність з використанням 

всіх наявних сьогодні форм: брати участь у проведенні Днів відкритих дверей, 

зустрічах зі школярами та іншими категоріями можливих абітурієнтів, 

використовувати засоби соціальних мереж, правової освіти та виховання, 

проведення олімпіад з правознавства тощо; 

Щорічно 

2.5. Здійснювати виховну роботу зі студентським контингентом, досягти 

провідних позицій у роботі Юридичної клініки, спрямувати її на надання 

безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення, 

брати участь у культурно-просвітних заходах правового спрямування та 

волонтерському рухові. 

Щорічно 

3. Освітній процес та його методичне забезпечення 
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3.1. Сформувати цілісний механізм внутрішньокафедральної роботи з 

забезпечення якості освіти шляхом обміну досвідом, проведення методичних 

семінарів, підвищення ефективності взаємовідвідувань, започаткування 

кафедральної школи педагогічної майстерності; 

До кінця 2020 р. 

3.2. Здійснити заходи з удосконалення якості методичного забезпечення 

навчального процесу, наповнення його інноваційним змістом. Забезпечити всі 

дисципліни закріплені за кафедрою електронними підручниками і 

навчальними посібниками та дистанційними курсами; 

 Поетапно, до кінця 2023 р. 

3.3. Забезпечити належну якість підготовки фахівців із числа студентів – 

іноземних громадян, створити відповідне методичне забезпечення, у тому 

числі англійською мовою; 

Щорічно, методичне забезпечення викладання англійською мовою – до кінця 

2020 р. 

3.4. Забезпечити міждисциплінарний зв'язок викладання юридичних дисциплін 

за рахунок багатопрофільності кафедри; міжгалузевий зв'язок під час 

викладання правознавчих дисциплін на інших факультетах університету; 

Щорічно 

3.5. Забезпечити якісну підготовку матеріалів до акредитації спеціальностей, 

які викладаються на факультеті; 

Щорічно 

3.6. Удосконалити використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у діяльності кафедри та її науково-педагогічних працівників, 

роботи з формування електронних центрів знань, використання інтерактивних 

методик навчання, орієнтування в наукометричних базах тощо. 
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Щорічно 

4. Науково-дослідна і методична робота 

4.1. Виконання наукових досліджень, інноваційна діяльність, отримання 

благодійної допомоги для зміцнення матері-ально-технічного та методичного 

забезпечення освіт-нього процесу і і наукових досліджень; 

Щорічно 

4.2. Забезпечити участь науково-педагогічних працівників кафедри у розробці, 

рецензуванні та науковій експертизі законопроєктів, проєктів інших 

нормативно-правових актів; 

Щорічно 

4.3. Організувати постійно діючий науковий семінар з актуальних проблем 

конституційного, муніципального і виборчого права, захисту прав людини за 

профілем кафедри з науковими доповідями докторів наук та  докторантів з 

відображенням інформації про семінар (розклад засідань, теми доповідей, 

анотації тощо) на сайті  факультенту (Кафедри); 

Щорічно 

4.4. Підготувати навчальний посібник «Конституційне право України»; 

До кінця 2022 р. 

4.5. Підготувати підручник з актуальних питань конституційного права для 

підготовки студентдів до державного іспиту та  ЗНО; 

До кінця 2021 р. 

4.6. Підготувати фундаментальну монографію з проблематики  

впровадження європейських стандартів місцевого самоврядування та 

регіональної політики Європейського Союзу; 

До кінця 2022 р. 
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4.7. Підготувати колективну монографію з актуальних проблем 

конституційного права; 

До кінця 2024 р. 

4.8. Провести міжнародну наукову-практичну конференцію на тему  

«Регіоанльна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України» (’EU 

Regional Policy: Concepts, Directions, Meaning for Ukraine)  

Квітень 2021 р. 

4.9.  Провести круглі столи: 

-  «Муніципальна реформа в Україні: проблеми та перспективи» (‘Municipal 

Reform in Ukraine: Problems and Perspective’); 

 Листопад 2020 року. 

- «Регіоналізація/децентралізація та загрози сепаратизму в Європі» 

‘Regionalization and Threats of Separatism in Europe’; 

Листопад 2021 року. 

4.10. Забезпечити розвиток і зміцнення наукових шкіл кафедри з 

конституційного і муніципального права, розвивати студентську науку, 

вдосконалювати роботу студентських наукових гуртків за профілем кафедри. 

Щорічно  

4.11. Забезпечити участь науково-педагогічних працівників кафедри в 

міжнародних, всеукраїнських конференціях та круглих столах, у тому числі 

інтернет-конференціях 

Щорічно 

4.12. Досягти публікації здобутків провідних науковців кафедри у 

міжнародних наукометничних базах Web of Science та Scopus 

Щорічно 
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4.13. Сприяти науковій роботі студентів факультету, здійснювати підготовку 

студентів  для участі на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з права, міжнародних конкурсах  студентських наукових робіт;  

Щорічно 

– сприяти проведенню факультетських  та загальноуніверситетських 

студентських конкурсів, олімпіад тощо; 

Щорічно 

- сприяти проведенню постійно діючого  студентського наукового гуртка з 

актуальних питань конституційного, муніципального і виборчого права; 

 Щорічно 

4.14. Забезпечити підбір та підготовку аспірантів кафедри, створити умови для 

підготовки та захисту дисертаційних досліджень на високому професійному 

науковому рівні; 

Щорічно 

4.15.  Здійснювати експертну діяльність та підготовку експертних заключень і 

висновків викладачами Кафедри для органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 

Щорічно 

4.16. Професійне сприяння роботі викладачів Кафедри у законотворчій та 

нормотворчій діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 

Щорічно 

4.17. Сприяння участі викладачів Кафедри в професійних заходах з 

проблематики Кафедри у засобах масової інформації та мережі Інтернет; 

Щорічно 
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4.18. Забезпечити наявність на сайті 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); 

Щорічно 

4.19. Забезпечити підготовку методичних матеріалів з навчальних дисциплін 

кафедри в електронному форматі. 

Щорічно 

5. Міжнародне співробітництво 

5.1. Забезпечити обмін науково-педагогічними працівниками та стажування 

в зарубіжних (Європи, США, Канади) університетах  

Щорічно 

5.2. Забезпечити ефективне міжнародне співробітництво з профільними 

кафедрами юридичних факультетів університетів європейських держав у 

освітній та науковій сфері конституційного і муніципального права, охорони 

прав людини; 

Щорічно  

5.3. Розвивати наукову співпрацю з колегами з європейських університетів 

щодо проблем сфері конституційного і муніципального права, охорони прав 

людини; 

Щорічно 

5.4. Продовження реалізації проєкту Модуля Жана Моне Erazmus+ 

«Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика 

ЄС»/‘ European Standards of Local SelfGovernment and EU Regional Policy’ 

№611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE  (Грантова Угода № –2019-

1872/001-001).   
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2020-2022 роки 

5.5. Підготувати пропозиції щодо отримання грантів з проблематики Кафедри; 

2020, 2023 роки.  

6. Сприяння практичній підготовці і працевлашту-ванню студентів 

та випускників 

–  прийимати участь у виконанні освітньої програми, що реалізується із 

залученням роботодав-ців/професійних організацій; 

Щорічно 

– організувати проведення презентацій роботодавців, професійних 

організацій, професійних майстер-класів та відкритих лекцій роботодавців; 

Щорічно 

–  здійснити укладання договорів про порозуміння та співробітництво із 

роботодавцями та профільними професійними організаціями; 

Щорічно 

–  сприяти функціонуванню на кафедрі осередку професійної організації. 

Щорічно 

 

 

Кандидат на посаду  

завідувача кафедри 

конституційного і муніципального права 
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