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Важливим аспектом та фактором функціонування Юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка є розвиток кафедр. Саме на ці структурні підрозділи покладене завдання 

по розробці наукових ідей та концепцій, формуванню наукової еліти університету, вихованню студентів та 

співпраці з іншими закладами як НАН України, так і системи Міністерства науки і освіти України.  

Кафедра теорії права та держави була створена у 1835 році, тобто з моменту початку занять на 

юридичному факультеті. Кафедра є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, що здійснює діяльність за такими напрямками, як 

навчально-методична, науково-дослідна, організаційна та виховна робота зі студентами та міжнародні наукові 

зв’язки. До складу кафедри входять 5 докторів юридичних наук, 15 кандидатів юридичних наук. 7 працівників 

кафедри мають наукове звання професора, 9 - наукове звання доцента. Метою діяльності кафедри теорії права 

та держави юридичного факультету є науково-освітня діяльність по підготовці ОР «Бакалавр» та науково-

педагогічне забезпечення спеціалізації «Теорія та філософія права» ОР «Магістр». 

Реалізація означеної мети передбачає виконання наступних завдань: 

- забезпечення викладання нормативних дисциплін; 

- забезпечення підготовки магістрів по дисциплінам спеціалізації; 

- організація наукової роботи студентів; 

- підбір випускників до аспірантури; 

- підготовка кандидатів юридичних наук через аспірантуру та докторів юридичних наук через 

докторантуру; 

- науково-дослідна діяльність викладачів; 

- підвищення науково-педагогічної кваліфікації; 

- участь у роботі наукових та науково-практичних конференцій та круглих столів; 

- пропаганда кафедри та факультету, сприяння їх розвитку; 

- підвищення авторитету кафедри та юридичного факультету 

- міжнародна науково-педагогічна співпраця. 

 

Мета і завдання обумовлюють наступні напрями Програми розвитку кафедри теорії права та держави 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016-2021 навчальні роки. 

 

І. Освітня діяльність. 

Реалізується шляхом читання курсів лекцій, проведення практичних (семінарських) занять, організації 

самостійної роботи студентів, підготовки науково-методичних матеріалів.  За кафедрою закріпленні 

загально - теоретичні та гуманітарні дисципліни, які забезпечують формування у студентів основи професійних 

знань. На кафедрі читаються нормативні дисципліни для студентів І, ІІ курсів денної та заочної форм навчання: 

Теорія права, Історія політичних та правових учень. Для студентів магістратури І-го та ІІ-го років навчання 

викладаються нормативні курси Проблеми теорії та філософії права, Методологія та організація юридичних 

досліджень. На кафедрі запроваджена спеціалізація для магістрів «Теорія та філософія права», на якій читається 

12 спецкурсів. Кафедра постійно працює над впровадженням інноваційних технологій навчання. Вони 

полягають у: наявності комп’ютерних варіантів текстів лекцій з нормативних курсів, що вміщуються в 

комп’ютерних програмах; організації ведення та наповнення Веб-сторінки кафедри в мережі Інтернет, 

можливості комп’ютерного моделювання правових ситуацій; використанні активних форм навчання, 

основними з яких є тести, ділові ігри, відеофільми та створення практичних ситуацій з розподілом відповідних 

ролей між студентами; реальна  можливість поєднання наукових досліджень та освітньої діяльності. Це складає 

основну мету діяльності ВНЗу та відображається у наступному: заснованості навчального процесу на 

досягненнях наукової думки; використанні монографічних праць; наданні студентам можливості займатися 

науковою творчістю в сфері правознавства; проведенні студентських наукових конференцій та виданні за 

результатами їх проведення збірників праць; можливості надання студентам, що тривалий час знаходяться поза 

межами Києва (заочна форма навчання) чи тривалий час хворіють, отримувати знання в сфері правознавства 

через дистанційні форми навчання шляхом реалізації спеціальних програм, що підготовлені викладачами з 

нормативних та спеціалізованих юридичних дисциплін;; наявності пакетів нормативних джерел, що 

використовуються в процесі підготовки студентами до семінарських та практичних занять з нормативних 
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юридичних дисциплін; наявності пакетів завдань з дисциплін спеціалізованих курсів. В рамках перспектив 

розвитку освітньої діяльності кафедри варто відзначити:  

- посилення рівня викладання нормативних курсів та курсів спеціалізації; 

- відкриття спеціалізації по кафедрі ОР «Бакалавр»; 

- підготовка та відкриття двох додаткових спеціалізацій ОР «Магістр»; 

- визначення навантаження викладачів кафедри до кінця червня щорічно з урахуванням побажань 

викладачів; 

- посилення співпраці з навчальною частиною по формуванню навчальних планів; 

- проведення занять з аспірантами по методиці написання наукової роботи та підготовці до складання 

кандидатського іспиту по спеціальності; 

- впровадження інноваційних технологій навчання;  

- започаткування викладання навчальних дисциплін іноземними мовами. 

- розробка дисциплін спеціалізації іноземними мовами та впровадження їх у навчальну практику; 

- вдосконалення освітньо-професійних програм, програм спецкурсів, програм нормативних дисциплін та 

планів семінарських занять; 

- забезпечення участі викладачів кафедри у роботі ЕК; 

- впровадження дієвих форм контролю за навчанням студентів, аспірантів, докторантів; 

- розробка програм та курсів лекцій на електронних носіях; 

- сприяння можливості  викладання курсів лекцій у зарубіжних ВНЗ; 

- посилення ролі взаємного відвідування занять для підвищення рівня викладання дисциплін кафедри та 

запровадження позитивного досвіду; 

- інформатизація діяльності кафедри в аспекті розвитку інтерактивного навчання, запровадження нових 

форм контролю знань студентів. 

 

ІІ. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри, докторантів, аспірантів і 

студентів. 

 Динамічний характер розвитку сучасного суспільства вимагає не лише переосмислення певних 

наукових стереотипів, які склалися за радянської доби, а й дослідження понять, категорій і явищ, що 

сформулювалися під впливом нових суспільних процесів. Саме за сучасних умов реальним став один із 

важливих напрямків розвитку науки – забезпечення потреб суспільної практики. Важливо підкреслити й той 

факт, що дослідження будь-якої загальнонаукової чи галузевої юридичної проблеми потребує формування 

виваженої, істинної теоретико-методологічної основи. Адже саме теорія держави і права є наукою, що вивчає 

загальні закономірності державно-правових інститутів і забезпечує основу для комунікативної взаємодії та 

взаємозбагачення юридичних знань, створюючи підґрунтя для єдності науки і цілому. 

 Зазначені фактори зумовлюють вдосконалення змісту основних напрямів її наукової діяльності. На 

нашу думку, перспективними напрямами розвитку наукової діяльності кафедри є:  

- відкриття науково-дослідної теми кафедри, а також участь науково-педагогічних працівників кафедри у 

розробці планових науково-дослідних тем, закріплених за іншими науковим та освітніми закладами; 

- вирішення питання про можливість наукового керівництва аспірантами кандидатами юридичних наук, 

доцентами кафедри; 

- сприяння підготовці та опублікуванню монографічних робіт по кандидатським дисертаціям викладачів 

кафедри; 

- активізація роботи професорсько-викладацького складу кафедри, докторантів та аспірантів щодо 

підготовки та публікації наукових статей у фахових виданнях університету, інших провідних вузів України, а 

також у фахових виданнях, включених до міжнародних науково метричних баз; 

- посилення організації та сприяння проведенню кафедральних наукових та науково-практичних 

конференцій і круглих столів науково-педагогічного складу кафедри та молодих учених; 

- сприяння захисту 3-х докторських та 10 кандидатських дисертацій; 

- активізація та розширення наукової співпраці з відповідними кафедрами провідних вузів України та 

інших держав, зокрема із відповідними підрозділами Національної юридичної академії імені Ярослава 

Мудрого, Національної Академії Служби Безпеки України, Чернівецького національного університету, 

Прикарпатського державного університету ім. Стефаника, Ужгородського національного університету та інших 

закладів. Ця співпраця забезпечує не лише обмін наукових та освітніх надбань, а й надає можливість створити 

умови для професійної підготовки студентів – майбутнього юридичної науки. Особливе місце в цьому напрямі 

займає активізація міжнародної міжкафедральної співпраці; 

- запровадження методологічного семінару кафедри, що має проводитись не рідше, ніж двічі на рік; 

- підвищення ефективності роботи наукового гуртка студентів,  залучення до його роботи студентів 

старших курсів та магістратури; 

- впровадження інституту апробації положень магістерських робіт, що готуються по кафедрі на 

засіданнях студентського наукового гуртка, а також під час проведення наукових та науково-практичних 

конференцій; 

- ініціювання проведення передзахисту магістерських робіт на науковій конференції кафедри; 

- започаткувати та в подальшому розвивати бібліотеку кафедри; 

- посилення контролю за підготовкою кандидатських і докторських дисертацій викладачами кафедри; 
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- активізація наукової роботи серед талановитої молоді через аспірантуру та наукове студентське 

товариство; 

- на початку кожного навчального року затверджувати план наукової роботи кафедри на поточний 

навчальний рік; 

- кожного навчального року обновляти та затверджувати теми курсових та магістерських робіт та 

дисертаційних досліджень з метою врахування напрямків наукових досліджень кафедри та паспорту  

спеціальності 12.00.01; 

- впроваджувати  результати наукових досліджень у навчальний процес; 

- посилити контроль за атестацією аспірантів та докторантів; 

- раз на рік заслуховувати наукові доповіді аспірантів та докторантів за напрямками їх наукових 

досліджень; 

- створювати робочі групи по експертизі дисертаційних робіт аспірантів та докторантів кафедри, які 

виходять на захист; 

-  сприяти публікації наукових робіт кафедри у наукових виданнях університету; 

- забезпечувати виконання бюджетних та госпрозрахункових наукових тем; 

- брати участь у законопроектній роботі, здійснювати експертні оцінки проектів нормативно-правових 

актів; 

- брати участь у роботі спеціалізованої вченої ради факультету; 

- затвердити теми докторських дисертацій доцентам: Николиній К.В., Котенко Т.В., Теремцовій Н.В., 

Дудар С.К., Середюк В.В., Дубову Г.О., Богдан О.В. 

- розробити та узгодити з керівництвом факультету план підготовки докторів юридичних наук через 

докторантуру; 

- сприяти наданню творчих відпусток викладачам для завершення підготовки дисертацій, монографій, 

підручників; 

- здійснювати співпрацю з Науковим товариством студентів та аспірантів та Радою молодих вчених; 

- надавати кращим студентам-випускникам рекомендації щодо вступу до аспірантури; 

- запровадити кафедральний конкурс на кращу студентську наукову роботу імені П.О. Недбайла; 

- популяризація наукових ідей вчених кафедри, які працювали на різних етапах її функціонування та 

зробили значний внесок у розвиток загальнотеоретичної науки; 

- сприяти формуванню загальнотеоретичної школи, яка б забезпечила наступність наукових традицій 

кафедри. 

Динаміка наукової діяльності сприяє націленості на дослідження перспективних глобальних тем. 

Планами кафедри на майбутнє є розробка проблем соціального регулювання, подолання соціальних, 

політичних і правових протиріч і колізій. Методологічне і прогностичне призначення теорії держави і права 

зумовлюється необхідністю прогнозування досліджень у цій сфері наукової діяльності кафедри в майбутньому. 

Найменш дослідженим у вітчизняній літературі і найбільш суперечливим у підходах є питання 

юридичного процесу. Через відсутності єдності цієї категорії ускладнюється процес творення та реалізації 

правових приписів. Саме з цієї причини вивчення  проблеми юридичного процесу має не лише теоретичну, а й 

практичну вагомість. 

Становлення сучасних демократичних систем політико – правової організації суспільства зумовлює 

необхідність ґрунтовного та фахового дослідження інституту прав людини. Проблеми, пов’язані із ґенезою та 

еволюціонування концепту прав людини, їх реалізацією та захистом загострюються в умовах зміни 

економічної, а отже, і правової парадигм. Значення інституту прав людини полягає в тому, що з одного боку, 

цей інститут виступає у якості осердя та системоутворюючої  основи базових правових інститутів, а з іншої, 

завдає загального спрямування векторові розвитку політичної системи, меті розвитку якої слугують зазначені 

правові інститути. 

Особливої актуальності сьогодні набувають питання пов’язані з впровадженням механізмів контролю за 

станом дотримання прав та свобод людини та громадянина, як вагомої складової інституту захисту прав. 

Розвиток теорії держави і права здійснюється за двома напрямками: по-перше, вдосконалення 

законодавства, по-друге, підвищенням ефективності дії вже існуючих норм права. Саме це завдання обумовлює 

необхідність подальшого дослідження правового впливу, який пояснюється необхідністю підвищення 

організуючої, творчої ролі права в житті суспільства, важливістю визначення шляхів його впливу на суспільні 

відносини, на свідомість та поведінку людей, аналізу особливостей елементів механізму правового впливу. 

Перспективи досліджень у сфері теорії держави та права пов’язуються з необхідністю аналізу 

методології юридичних досліджень. Розробка проблем методології вивчення державно – правових категорій 

передбачає: дослідження загальнонаукових методів юридично науки; визначення ролі теорії в процесі надання 

юридичного змісту філософським підходам до дослідження  оточуючого світу; визначення змісту основних 

методів, що становлять філософський рівень юриспруденції; обґрунтування висновку про необхідність 

застосування усіх загальнонаукових методів у процесі об’єктивного вивчення держави та права як складних 

юридичних категорій; з’ясування можливостей використання окремих методів у процесі вивчення держави і 

права як категорій, що взаємодіють і мають самостійне значення, відображають рівень розвитку суспільства і 

впливають на різноманітні сфери життєдіяльності суспільства та його системність; дослідження ролі спеціально 

– наукових методів правових досліджень; обґрунтування можливості використання приватно-наукових методів 

у процесі дослідження особливостей державно – правового впливу на різноманітні сфери суспільних відносин; 
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визначення особливостей методологічної функції теорії держави і права; встановлення особливостей способів 

та методів правового регулювання. 

Всі вищезгадані напрями ми кваліфікуємо як перспективні й такі, що збагатять не лише наукові 

дослідження, а й практику у сфері юриспруденції. Їх розробка забезпечить розв’язання невідкладного завдання 

державно – правового розвитку України – становлення досконалої, розвинутої національної правої системи, яка 

має науково обґрунтований, об’єктивний характер. 

 

ІІІ. Навчально-методична та видавнича діяльність. 

Важливим елементом роботи кафедри є навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін, 

закріплених за кафедрою. Пріоритетними напрямами в цій сфері є  

- підготовка підручників та навчальних посібників, активізація роботи над підручником з Теорії права; 

- підготовка енциклопедичних видань з теорії права; 

- підготовка навчальних посібників з дисциплін спеціалізації; 

- розробка курсів лекцій з нормативних дисциплін та спецкурсів; 

- оновлення методичних матеріалів з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. 

 

ІV. Виховна робота.  

Забезпечується інститутом кураторства. Постійну увагу академічним групам надають викладачі кафедри, 

на яких покладено обов’язки куратора. Викладачі кафедри беруть активну участь у виховних процесах 

університету, сприяють реалізації програм діяльності Університету та Юридичного факультету, здійснюють 

контроль на успішністю студентів.  

Перспективними напрямами розвитку виховної роботи є:  

- залучення студентів до факультетських та загальноуніверситетських культурномасових захоів; 

- підвищення ролі і значення інституту кураторства академічної групи; 

- впровадження в навчальний процес загальнолюдських та європейських цінностей; 

- забезпечення поєднання професійної підготовки та високого рівня професійної культури студента; 

- організація студентських екскурсій до історичних та культурних пам’яток України шляхом 

започаткування програм: «Пізнай свій край», «Перлини живопису для студентів» та ін. 

- сприяння формуванню у студентської молоді національної самосвідомості та партіотизму. 

 

V. Організаційна робота.  

Ефективність роботи кафедри обумовлюється належною організацією діяльності. Важливим є 

забезпечення роботи кафедри відповідно до затвердженого плану, організація та своєчасне проведення засідань 

кафедри не рідше одного разу на місяць, на яких намагатись всесторонньо обговорювати і на демократичній 

основі ухвалювати рішення з питань навчального процесу, звітів, наукової діяльності, отримання наукових 

звань, нагородження грамотами, рекомендації до аспірантури, обговорення наукових тем тощо. 

Перспективними напрямами удосконалення організаційної роботи кафедри є: 

- активізація участі навчально-педогогічних працівників кафедри у навчально-методичних форумах та 

семінарах; 

- здійснення роботи, спрямованої на отримання вітчизняних та міжнародних грандів; 

- постійна діяльність по вдосконаленню професійної кваліфікації викладачів кафедри; 

- розробка та впровадження концепції кадрового забезпечення кафедри; 

- організація стажування викладачів кафедри як в Україні, так і за кордоном. 

 

 

Професор кафедри теорії права та держави 

юридичного факультету  

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор                                   С.В. Бобровник 


