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«ПОГОДЖЕНО»                                                             «ПОГОДЖЕНО» 

Декан юридичного факультету                            Ректор Львівського національного  

проф. Бурдін В. М.                                                університету імені Івана Франка 

«__» _________________2019 р.                          проф. Мельник В. П. 

                                                                                 «__» _________________2019 р. 

                                                                                              

ПЛАН 

розвитку кафедри конституційного права 

юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

На 2020 – 2025 р.р. 

Вступ 

Кафедра конституційного права спираючись на глибокі традиції Львівського 

національного університету імені Івана Франка, його юридичного факультету, на 

традиції патріотизму і служіння Українській державі та вільного розвитку 

особистості, визначила свою місію у підготовці високо кваліфікаційних 

працівників державної та муніципальної влади, і наділені зрілістю розуму, 

чесністю і сповнені відповідальності перед своїм народом і власним сумлінням. 

Нашими цінностями є: 

- Піклування про зміцнення громадянської злагоди на землі України та 

підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і 

незворотність європейського та євроатлантичного курсу України; 

- Прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, національну,  соціальну 

правову державу; 

- Людина,її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є 

найвищою соціальною цінністю; 

- Фаховість, як основа добробуту і розвитку, формування середовища, у 

якому люди можуть проявити свої здібності, постійно вдосконалюватися та 

ділитися набутими знаннями з іншими; 
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- Лідерство, як основа для ініціативності, творчості та відповідальності за 

свої дії. 

 

Розділ 1. 

Основні характеристики розвитку. 

1.1.    Кадровий склад 

- проф., д. ю. н. : Гураль П. Ф., Рабінович С. П. 

- доц., д. ю. н. Бориславська О. М. 

- доц., к. ю. н. : Бедрій Р. Б., Бориславський Л. В., Заяць І. Я., Кобрин В.С., 

Мочульська М. Є., Різник С. В., Чорненький В. І. 

- асистент к. ю. н. Слюсарчук Х.Т. (0,25 ставки) 

- 2 лаборанти кафедри : Миколюк Ю. О., Копалівська В. Р.  

Викладачі кафедри викладають такі курси : Конституційне право України; 

Муніципальне право України; Конституційне право зарубіжних держав; 

Конституційне процесуальне право; Децентралізація публічної влади в Україні: 

теорія та практика; Парламентаризм в Україні: проблеми теорії та практики; 

Конституційне правосуддя в Україні; Конституційно - правова відповідальність 

глави держави, члена парламенту та уряду; Конституція і конституціоналізм: 

питання теорії та практики; Конституційно – правове регулювання громадянства в 

Україні та його удосконалення; Форми діяльності народних депутатів і депутатів 

місцевих рад та їх удосконалення; Удосконалення виборчого права та виборчих 

систем в Україні та Європейському Союзі; Система стримувань і противаг між 

гілками влади та їх удосконалення; Роль державного лідера в розвитку 

суспільства і держави; Забезпечення міжнародних стандартів прав людини у 

Конституційному судочинстві; Конституційна юстиція у демократичних державах 

світу та її розвиток; Демократія та Європейська інтеграція; Політика закордонних 

справ, безпеки та оборони Європейського Союзу; Захист прав місцевого 

самоврядування в Україні; Організація та діяльність органів місцевого 

самоврядування; Підготовка і проведення місцевих виборів в Україні; Інститут 
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омбудсмена в  Україні та його представництва в регіонах; Міжнародні стандарти 

місцевого самоврядування; Відповідальність органів місцевого самоврядування та 

їх посадових осіб в Україні; Конституційно – правове забезпечення прав людини і 

громадянина в діяльності публічної влади. 

Кафедра є випусковою. Готує магістрів за спеціалізацією: Організаційно-правове 

забезпечення органів державної влади і місцевого самоврядування. 

1.2. Наукові теми. 

      У межах робочого часу викладачі кафедри брали участь у досліджені таких 

тем: (2012-2014 р.р.) «Конституційно-правове регулювання розвитку 

громадянського суспільства, правової держави та місцевого самоврядування в 

Україні»; (2015-2017 р.р.) «Удосконалення конституційного процесу, захисту прав 

і свобод людини, парламентаризму, конституційної юстиції та децентралізації 

публічної влади в Україні»; (2018-2020 р.р.) « Теоретичні та практичні проблеми 

забезпечення розвитку української державності в умовах конституційної реформи 

і децентралізації публічної влади в Україні». 

1.3. Наукові публікації. 

    На виконання досліджуваних тем викладачами кафедри протягом 2012- 2019рр. 

було опубліковано: 11 монографій, 7 навчальних посібників, 176 статей, 87 тез на 

наукових конференціях. 

    Кафедра видає «Український  часопис конституційного права», науково-

юридичне видання. Головні редактори: Олена Бориславська, Сергій Різник. 

Часопис включено до переліку наукових фахових видань України. В часописі 

друкуються вітчизняні, зарубіжні науковці, народні депутати України, аспіранти. 

1.4. Аспірантура.  

     Сьогодні на кафедрі навчаються 13 аспірантів: 

Дубас В. В., Кравчук І. Г., Ревер С. В. – ІV курс; Бондаренко Б. О., Бовш О. М., 

Гірняк В. О., Никорак О. Ю., Сподарик М. Б. – ІІI курс; Лігус М. Я., Неофіта Д. Б., 

Павленко І. О. – IІ курс., Камінська М. С., Филипець Є. Ю. – І курс. 

1.5. Докторантура. 
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    Кафедра немає докторантури. Доцент О. М. Бориславська, як спів шукач, 

виконала дисертаційне дослідження на тему: «Європейська модель 

конституціоналізму: формування, сучасний стан, тенденційний розвиток» у 

Харківському національному університеті імені Ярослава Мудрого і захистила 

04.03.2019 р. по цій темі докторську дисертацію. 

   Доцент С. В. Різник, як спів шукач, працює у Київському національному 

університету імені Т. Шевченка над завершенням докторського дисертаційного 

дослідження на тему: «Конституційність правових актів в Україні: сутність, 

методологія визначення та механізми забезпечення». Орієнтовний план захисту 

2020 р. 

1.6. Організаційно-виховна робота.  

     Проф. Гураль П. Ф. є членом спеціалізованої вченої ради Д.35.051.03 по 

захисту дисертацій. 

     Проф. Гураль П. ф., доц. Бориславська О. М., доц. Різник С. В. є членами 

редакційних колегій правничих журналів. Доц. Різник С.В. обраний заступником 

науково-консультативної ради Конституційного суду України. 

     Стало традицією щорічне проведення єдиних в Україні всеукраїнських 

студентських змагань з конституційного правосуддя з участю всіх вишів країни, 

суддів Конституційного Суду України, викладачів кафедри конституційного 

права, з метою поглиблення та утворення серед студентів-правників теоретичних і 

практичних знань і навиків з конституційного права і процесу.(відповідальний 

доц. Різник С.В.) 

    На кафедрі функціонують студентські гуртки з конституційного та 

муніципального права.  

    Викладачі кафедри є порадниками академічних груп.  

Розділ 2.  Основні цілі та планові показники розвитку на наступні 5 років 

 

 Ціль Результати\ показники 

досягнення цілі 

Залучені 

співробітник

и 

Дата 

виконанн

я 
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Кадровий склад 

2.1. Підвищення 

питомої ваги 

докторів наук у 

складі кафедри 

Захист докторських 

дисертацій 

доц. Різник С. 

В. 

2020р. 

 Підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

кафедри 

Періодичне стажування в 

Україні та закордоном 

Викладачі 

кафедри 

відповідно до 

графіку 

2020-2025 

рр. 

Навчально-методична робота 

2.2. Підготовка та 

видання 

навчально-

методичних 

комплексів з 

дисциплін 

кафедри 

Навчально-методичне 

забезпечення навчального 

процесу 

Всі викладачі 

кафедри 

2020-2025 

рр. 

2.3 Проведення 

науково-

методологічних 

семінарів 

Підвищення рівня 

методологічної фаховості 

викладачів, обговорення 

дискусійних з теорії 

конституційного права 

питань, взаємообмін 

знаннями 

Всі викладачі 

кафедри 

2020-2025 

рр. 

2.4 Розробка нових 

спецкурсів для 

студентів 

магістрів  

Підвищення теоретичного 

рівня знань студентів 

Всі викладачі 

кафедри 

2020-2025 

рр. 

2.5 

 

 

 

 

Переформуванн

я спеціалізації 

кафедри. 

Створення 

спеціалізації 

пов’язаної з 

реформою 

децентралізації 

публічної влади 

в Україні.  

Підготовка фахівців права 

для забезпечення діяльності 

об’єднаних територіальних 

громад і відповідних  

виконавчих органів-

префектур 

Всі викладачі 

кафедри 

2019-2024 

рр. 
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2.6 Підготовка 

навчальних 

підручників та 

посібників 

Посібник з муніципального 

права 

 

 

 

проф. Гураль 

П. Ф.,  

доц. Бедрій Р. 

Б., 

доц. Заяць І. 

Я., 

доц. Кобрин 

В. С., 

Бориславськи

й Л. В. 

доц. 

Чорненький В. 

І. 

2020-2021 

рр. 

2.7  Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни: 

«Парламентаризм в Україні: 

проблеми теорії і практики.» 

проф. 

Рабінович 

С.П. 

2021 р. 

2.8  Посібник: «Конституція і 

конституціоналізм: теорія і 

практика в Україні.» 

д.ю.н. 

Бориславська 

О.М. 

2022 р. 

2.9  Посібник: «Господарська 

діяльність муніципальних 

органів: правове і 

організаційне забезпечення» 

доц. Бедрій 

Р.Б. 

2022 р. 

2.10  Посібник: «Правовий статус 

представника держави 

(префект)» 

доц. Заяць І.Я. 2023 р. 

2.11  Посібник: «Теорія і практика 

конституційної юстиції» 

доц. Різник 

С.В. 

2022 р. 

2.12  Посібник: «Виборче право, 

виборчі системи в Україні та 

їх удосконалення» 

доц. 

Чорненький 

В.І. 

2022 р. 

 Створення відео 

лекцій 

З конституційного і 

муніципального права 

Кожен 

викладач 

кафедри по 

дві лекції 

2020-2025 

рр. 

Наукова робота 



7 

 

2.13

. 

Активізувати 

студентську 

наукову роботу 

Забезпечити активну роботу 

гуртків: конституційного 

права; муніципального 

права 

проф. 

Рабінович С. 

П., 

д. ю. н., доц. 

Бориславська 

О. М., 

доц. 

Мочульська М. 

Є., 

проф. Гураль 

П. Ф., 

доц. Кобрин В. 

С., 

доц. 

Чорненький В. 

І. 

 

2.14 Підготовка 

монографій 

докторських 

дисертацій 

Текст монографії: 

«Конституційність правових 

актів в Україні: сутність, 

методологія визначення та 

механізми забезпечення» 

доц. Різник С. 

В. 

2020 р. 

2.15 Підготовка 

монографій 

Тема: «Конституційно-

правовий статус Прем’єр-

міністра України»  

доц. Різник С. 

В. 

2021 р. 

2.16 Інтенсифікація 

опублікування 

статей у 

зарубіжних 

виданнях 

 Всі викладачі 

кафедри 

2020-2025 

рр. 

2.17 Активізація 

участі 

викладачів у 

науково-

практичних 

конференціях 

Посилення наукової роботи Всі викладачі 

кафедри 

2019-2024 

рр. 

2.18 Підготовка 

статей для 

«Національна держава: 

походження,сутність,ознаки

проф.Гураль 

П.Ф. 

2020 р. 
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наукових 

конференцій, 

круглих столів. 

» 

2.19  «Поняття та роль 

національної держави в 

країнах ЄС» 

д.ю.н. 

Бориславська 

О.М. 

2020 р. 

2.20  «Національна держава і 

конституційна держава: 

проблеми співвідношення 

понять» 

доц. Різник 

С.В. 

2020 р. 

Виховна робота 

2.21 Виховна робота із 

студентами  

На кожному занятті зі 

студентами пам’ятати і 

нагадувати їм про     

« Стратегію національно-

патріотичного виховання», 

затверджену Президентом 

України 18.05.2019 р. 

Всі викладачі 

кафедри 

2020-2025 

рр. 

2.22  Організація проходження 

студентами практику у 

Верховній Раді та місцевих 

радах, їх виконавчих 

органах, Конституційному 

Суді України 

Всі викладачі 

кафедри 

2020-2025 

рр. 

2.23  Інтенсифікувати роботу 

порадників і викладачів у 

академічних групах 

Всі викладачі 

кафедри 

2020-2025 

рр. 

Затверджено на засіданні кафедри 22 жовтня 2019 р., протокол №4. 

 

Завідувач  

кафедри конституційного права  



9 

 

Львівського національного університету  

імені Івана Франка                                                                    проф. Гураль П. Ф. 

 


