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Як проїхати. 
Від тролейбусної зупинки біля залізничного вокзалу необхідно проїхати 

тролейбусами №№ 3, 5 у напрямку центра міста до зупинки “Шкільна”, яка на карті 
позначена чорним колом. Звідти пішки можна дійти до приміщення юридичного 
факультету, місце розташування якого на карті позначено червоним колом. 

Від тролейбусної зупинки “Автовокзал” необхідно проїхати на тролейбусі № 3 в 
напрямку центра міста до зупинки “Шкільна”, яка на карті позначена синім колом. Звідти 
пішки можна дійти до приміщення юридичного факультету, місце розташування якого на 
карті позначено червоним кольором.  

 

 
 

У 1875 році у м. Чернівці відкрився Імператорський університет імені Франца 
Йосипа у складі трьох факультетів: юридичного, філософського і теологічного. 
Університет було створено з метою реалізації політики мультикультурності, яку 
здійснювала на своїх теренах Австро-Угорська імперія (у якості однієї із провінцій до її 
складу тоді входила і Буковина), та провадження культурницької місії титульної нації – 
австрійської – на теренах Буковини. Це був п’ятий за віком заснування, після Львівського 
(1661 р.), Харківського (1805 р.), Київського (1835 р.), Одеського (1865 р.) університетів, 



 

університет, що постав на українських землях. В тодішній Австро-Угорській імперії 
культивувався принцип “viribus unitis” (“спільними зусиллями”), який позначився 
також на заснуванні і житті Чернівецького університету – він постав як результуюча двох 
векторів: зусиль імперії та місцевої громади.  

  
Резиденція православних митрополитів  

Буковини і Далмації 

Сертифікат ЮНЕСКО 

 

28 червня 2011 року на 35-й сесії комітету Світової спадщини ЮНЕСКО 
включена до списку Світової спадщини. Нині Резиденція Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 
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Історія кафедри 
 

Кафедра теорії та історії держави і права з’явилася першою на відродженому 
юридичному факультеті. Вона була відкрита на початку червня 1991 р. В різні роки нею 
завідували проф. В.Я. Мунтян (1991-1193 рр.), доц. В.П. Марчук (1993-2000 рр.), проф. 
А.А. Козловський (2001-2008 рр.). З 1.09.2008 кафедру очолює доктор юридичних наук, 
професор Никифорак Михайло Васильович.  

Велику допомогу у становлення кафедри надали вчені кафедри теорії та історії 
держави і права Київського університету – проф. Козюбра Микола Іванович, проф. 
Ткач Аркадій Петрович, проф. Шевченко Олександр Оксентійович. Козюбра М.І. 
читав лекції з теорії держави і права, допоміг уточнити проблематику кафедральних 
наукових досліджень, був науковим консультантом докторських дисертацій А.А. 
Козловського і М.В. Никифорака, кандидатської дисертації О.М. Шиби. Під 
керівництвом А.П. Ткача кандидатську дисертацію захистила С.Б. Карвацька. 
Шевченко О.О. читав лекції з історії держави і права зарубіжних країн. 

За 20 років викладачами кафедри захищено дві докторські та 11 кандидатських 
дисертацій. 

У 1999 р. доцент кафедри Антон Антонович Козловський опублікував 
монографію “Право як пізнання: Вступ до гносеології права”. – Чернівці: Рута, 1999. – 
295 с. В травні 2000 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.04 в 
Київському університеті імені Тараса Шевченка він захистив докторську дисертацію 
“Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз)”. 

Кафедра теорії та історії держави і права юридичного факультету в особі 
тодішнього її завідувача д.ю.н., проф. А.А. Козловського виступила ініціатором 
заснування в Україні спеціалізованого міжнародного часопису “Проблеми філософії 
права” (видається з 2003 року) – не лише першого, але й поки єдиного на теренах країни 
періодичного видання з проблем головним чином філософії права, а також методології та 
загальної теорії юридичних наук, який визнаний офіційно у якості друкованого органу 
Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії і органу Всеукраїнської 
асоціації філософії права та соціальної філософії. Офіційними засновниками цього 
міжнародного часопису є юридичний факультет Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича в особі А.А. Козловського, Інститут держави і права імені В.М. 
Корецького НАН України в особі його директора академіка НАН України 
Ю.С. Шемшученка та Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України в особі 
директора академіка НАН України М.В. Поповича. Вийшло з друку вже сім томів часопису. 

У 2000 р. монографію “Державний лад і право на Буковині в 1774-1918 рр.” 
опублікував доцент Никифорак М.В. В 2004 р. ним видана монографія “Буковина в 
державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.)”. – Чернівці: Рута, 2004. – 384 с. В 
листопаді 2004 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка М.В. Никифорак захистив 
докторську дисертацію на тему: “Державний лад і право на Буковині в 1774-1918 
рр.”. 

З 2002 року на кафедрі було відкрито постійно діючу аспірантуру зі спеціальності 
12.00.12 – філософія права. З 2006 на кафедрі функціонує постійно діюча аспірантура зі 
спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових 
учень.  

3-5 травня 2001 року на факультеті відбулась всеукраїнська наукова конференція 
“Сутність, цілі та засоби права”, приурочена до 10-річчя відновлення юридичного 
факультету у Чернівецькому національному університеті. У 2005 р. кафедрою проведена ХІІІ 
історико-правова конференція “Право в системі соціальних норм: історико-юридичні 
аспекти”. Спільно з кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового права 27-
29 вересня 2012 р. на факультеті проведена міжнародна науково-теоретична конференція, 



 

присвячена 150-річчю від дня народження Євгена Ерліха “Концепція “живого права” 
Євгена Ерліха та сучасні проблеми праворозуміння”. 

За час існування кафедри кандидатські дисертації захистили: 
зі спеціальності 12.00.01: 

Шиба Олександр Михайлович “Крайове самоврядування на Буковині (1861-1918 
рр.)” (1995р.) (нині начальник юридичного управління Чернівецької міської ради);  

Карвацька Світлана Богданівна “Ризький мир 1921 року як завершальний етап 
боротьби за встановлення української національної державності ” (1996 р.); 

Меленко Сергій Гаврилович “Консолідація як вид систематизації нормативно-
правових актів ” (2002 p.); 

Місевич Сергій Васильович “Джерела канонічного права (теоретико-правовий 
аналіз) ” (2005 p.); 

Бунчук Оксана Борисівна “Питання права у науковій спадщині Івана Яковича 
Франка ” (2010 p.); 

Торончук Іван Желувич “Буковина у правовій системі Румунії 1918-1940 pp. ” (2012 
p.). 

Зі спеціальності 12.00.12: 
Савчук Сергій Васильович “Юридична соціологія: предмет та місце в системі 

юридичних наук ” (2002 p.); 
Гураленко Наталія Анатоліївна “Судовий прецедент в системі джерел права 

(філософсько-правовий аспект) ” (2010 p.); 
Боднар Сергій Богданович “Рівність як категорія права ” (2010 p.); 
Донченко Ольга Павлівна “Свобода як категорія права ” (2010 p.); 
Максимюк Олександр Дмитрович “Філософсько-правові засади принципу 

невідворотності юридичної відповідальності ” (2011 p.). 
Спеціалізованою вченою радою Д.35.725.02 у Львівському державному 

університеті внутрішніх справ прийнята до захисту кандидатська дисертація 
асистента кафедри Васильчук Вікторії Олександрівни “Справедливість як 
категорія права ”. 

Питома вага викладачів з науковими ступенями на кафедрі складає 92,3 %. 
У 2005-2010 рр. кафедра працювала над комплексною науковою темою “Правова 

природа особистості в структурі громадянського суспільства”. На 2011-2015 рр. 
розробляється комплексна кафедральна тема “Право в системі соціальних норм”.  

Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковано: 
- Гарасимів Т.З. Основи права України. – Львів: Світ, 2003. – 368 с. (у 

співавторстві). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 
14/18.2-1421 від 11.07.2002 р.); 

- Гарасимів Т.З. Проблеми правосвідомості особи: навч. посібник. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 508 с. (у співавторстві). Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів (лист від 08.06.2010 р. № 1/11-48560); 

- Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права: [навч. посібник] / 
[вид. 2-е, доп. і перероб.]. – Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010. – 416 с. (у 
співавторстві). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як 
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 
11.03.2010 р. № 1/11-1598); 

- Никифорак М. Урядування та економіка Буковини (австрійський 
період). – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – 192 с. (у співавторстві); 

- М.В. Никифорак, О.Д. Максимюк Історія держави і права 
зарубіжних країн: Практикум. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 526 с. 

- Никифорак М.В. Методика викладання юридичних дисциплін у 
вищій школі: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 56 с. 



 

- Никифорак М.В. Методика викладання юридичних дисциплін у 
вищій школі: Навчальний посібник. Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с. 

- Савчук С.В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі 
юридичних наук. – Чернівці: Рута, 2003. – 240 с. 

- Гураленко Н.А. Судовий прецедент у системі джерел права: 
філософське та теоретичне осмислення. – Чернівці: Чернівецький 
національний університет, 2012. – 256 с. 

- Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Історія держави і права України. 
Програма курсу та методичні поради для студентів юридичного факультету. 
– Чернівці: Рута, 2006. – 154 с. 

- Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Історія держави і права України. 
Навчально-методичні матеріали для студентів юридичного факультету. – 
Чернівці: Рута, 2007. – 167 с. 

- Н.А. Гураленко Філософія влади. – Чернівці: Чернівецький 
національний університет, 2011. – 64 с. 

Кафедра підтримує постійні прямі зв’язки з аналогічними кафедрами Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Інституту права та психології Національного університету “Львівська 
політехніка”, відділом історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України. 

Цілеспрямована робота з підготовки дисертаційних досліджень забезпечила 
рівномірний розподіл науково-педагогічних сил кафедри по спеціальностях 12.00.01 і 
12.00.12. Це дозволяє якісно забезпечити навчальний процес для студентів всіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів. 

Кафедра забезпечує викладання наступних курсів: 
Д.ю.н., проф. Никифорак М.В.  на ОКР “Бакалавр” читає лекції з нормативного курсу 

“Історія держави і права зарубіжних країн” та дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
“Римське право”, а на ОКР “Магістр” читає лекції з базової дисципліни магістерської 
підготовки “Методологія юридичної науки” та з “Методики викладання юридичних 
дисциплін у вищій школі”, здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт. 

Д.ю.н., проф. Гарасимів Т.З. на ОКР “Спеціаліст” та ОКР “Магістр” читає лекції з 
нормативної навчальної дисципліни “Філософія права”. На ОКР “Магістр” він також 
читає лекції з курсів “Справедливість як категорія права” та “Філософія юридичної 
відповідальності”. 

К.ю.н., доц. Савчук С.В. на ОКР “Бакалавр” читає лекції з нормативної навчальної 
дисципліни “Теорія держави і права”, на ОКР “Магістр” проводить семінарські заняття з 
нормативної навчальної дисципліни “Філософія права” та читає лекції і проводить 
семінарські заняття з дисциплін “Сучасні концепції соціології права”, “Воля як категорія 
права”, здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт. 

К.ю.н., доц. Карвацька С.Б. на ОКР “Бакалавр” читає лекції та проводить 
семінарські заняття з нормативного курсу “Теорія держави і права”, а на ОКР “Магістр” 
читає лекції і проводить семінарські заняття з дисципліни “Юридична герменевтика”, 
здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт. 

К.ю.н., доц. Гураленко Н.А. на ОКР “Спеціаліст” проводить семінарські заняття з 
нормативної навчальної дисципліни “Філософія права”, на ОКР “Магістр” читає лекції та 
проводить семінарські заняття з дисциплін “Гносеологія права” і “Філософія влади”, 
здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт. 

К.ю.н., доц. Донченко О.П. на ОКР “Бакалавр” читає лекції та проводить семінарські 
заняття з нормативної дисципліни “Теорія держави і права” та курсу “Логіка (загальна і 
юридична)”. На ОКР “Магістр” вона проводить семінарські заняття з дисциплін “Логіка 
права” і “Свобода як категорія права”, здійснює наукове керівництво написанням 
магістерських робіт. 



 

К.ю.н., доц. Місевич С.В. на ОКР “Бакалавр” читає лекції і проводить семінарські 
заняття з “Історії вчень про державу і право” та курсу “Логіка (загальна і юридична)”, на 
ОКР “Магістр” проводить семінарські заняття з дисципліни ”Сучасна релігійна філософія 
права”, здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт. 

К.ю.н., доц. Меленко С.Г. на ОКР “Бакалавр” читає лекції та проводить семінарські 
заняття з нормативного курсу “Історія держави і права України”, на ОКР “Магістр” 
проводить семінарські заняття з дисципліни “Філософія права в Україні”, здійснює 
наукове керівництво написанням магістерських робіт. 

К.ю.н., доц. Боднар С.Б. на ОКР “Бакалавр” читає лекції і проводить семінарські 
заняття з курсу “Римське право”, на ОКР “Магістр” читає лекції з дисципліни 
“Філософська антропологія права”, здійснює наукове керівництво написанням 
магістерських робіт. 

К.ю.н., доц. Бунчук О.Б. на ОКР “Бакалавр” читає лекції і проводить семінарські 
заняття з нормативного курсу “Історія вчень про державу і право”, на ОКР “Магістр” 
читає лекції і проводить семінарські заняття з дисципліни “Сучасний юридичний 
позитивізм”, здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт. 

К.ю.н., доц. Максимюк О.Д. на ОКР “Бакалавр” читає лекції і проводить семінарські 
заняття з нормативної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн”, на ОКР 
“Магістр” здійснює керівництво написанням магістерських робіт. 

К.ю.н., доц. Торончук І.Ж. на ОКР “Бакалавр” читає лекції і проводить семінарські 
заняття з нормативного курсу “Історія держави і права України”, на ОКР “Магістр” здійснює 
керівництво написанням магістерських робіт. 

Ас. Васильчук В.О. на ОКР “Бакалавр ” проводить семінарські заняття з 
нормативної дисципліни “Теорія держави і права”, курсу “Римське право”, з “Основ 
правознавства” на економічному і географічному факультетах та з курсу “Теоретико-
правові основи освіти” на інженерно-технічному факультеті. 

На кафедрі створений науковий гурток з теорії та історії права, до роботи в якому 
залучені студенти І – ІІ (керівник доц. Карвацька С.Б.) курсів. Для магістрів діє науковий 
гурток з філософії права (керівник доц. Гураленко Н.А.). 

Такий викладацький склад дозволяє забезпечувати підготовку правників-професіоналів, 
конкурентоздатних на сучасному ринку праці. Наприклад із 89 випускників магістратури 
кафедри за 2006-2012 роки за фахом працює 77 (86,5 %). 

На кафедрі діє бібліотека, яка налічує 980 друкованих та 1800 електронних джерел 
правової інформації. Для студентів доступний електронний банк всіх лекційних курсів 
кафедри.  



 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 
розвитку кафедри  теорії та історії держави і права  

юридичного факультету Чернівецького національного університету  
імені Юрія Федьковича на 20011-2020 рр.  

затверджений на засіданні кафедри 23 грудня 2010 р. (протокол ” 5)  
і доповнений на засіданні кафедри 29 серпня 2012 р. (протокол № 2). 

 
 

Розділ і 
№ п/п 
заходу 

 
Зміст заходу 

Відмітка  
про 

виконання 
Преамбула Минулі 20 років були періодом становлення кафедри, 

формування її кадрів, визначення основних напрямів 
наукових досліджень. У 2012 р. цей період завершується: на 
кафедрі працюватимуть лише викладачі з науковими 
ступенями і науковими  званнями. Найважливішими 
завданнями стають підготовка докторських дисертацій і 
корінне підвищення ефективності викладання дисциплін 
кафедри. Виходячи з “Концепції вдосконалення правничої 
(юридичної) освіти для фахової підготовки правника (юриста) 
відповідно до європейських стандартів вищої освіти і 
правничої (юридичної) професії на юридичному факультеті 
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича та розвитку факультету», кафедра планує: 

 

Розділ 1.  
 

Розвиток кадрового потенціалу кафедри 

1.1. Продовжити планомірну роботу по збільшенню питомої 
ваги  викладацького складу кафедри з науковими 
ступенями та вченими званнями за профілем 
навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою. З 
цією метою затвердити 100-процентне 
укомплектування складу кафедри викладачами з 
науковими ступенями і вченими званнями. До 2020 р. 
забезпечити 3-х кандидатських і не менше 3-х 
докторських дисертацій. 

Докторські дисертації 
2015 рік. Захист докторської дисертації доцентом Савчуком 
С.В.  “Вина як категорія права”. 
2016 рік. Захист докторської дисертації доцентом Меленком 
С.Г. “Давньогрецька філософія права як світоглядне джерело 
українського права”. 
2017 рік. Захист докторської дисертації доцентом Гураленко 
Н.А. “Ціннісно-смислові константи суддівського 
праворозуміння”  

Кандидатські дисертації 
2011 рік. Захист кандидатської дисертації пошукувачем 
кафедри Максимюком О.Д. “Принцип невідворотності 
юридичної відповідальності”  
2012 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом 
кафедри Торончук І.Ж. “Буковина у правовій системі 
Румунії (1918-1940 рр.)”. 
2012 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом 
кафедри Васильчук В.О. “Справедливість як категорія 
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права”. 
2014 рік. Захист кандидатської дисертації аспірантом кафедри 
Грекул-Ковалик Т.А. “Розвиток юридичної освіти і науки на 
Буковині (1875-2012 рр.)”. 

Розділ 2. Розвиток фундаментальних наукових досліджень на 
кафедрі 

Зосередити творчі зусилля кафедри на дослідженні 
актуальних проблем теорії, філософії та історії права. 
З цією метою: 
2.1. Провести наступні наукові конференції: 

1. Вересень 2012 року Спільно з кафедрою конституційного, 
адміністративного та фінансового права провести міжнародну 
науково-теоретичну конференцію “Концепція “живого права” 
Євгена Ерліха та сучасні проблеми праворозуміння”. 
2. 2014 р. Спільно з відділом історико-правових досліджень 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 
провести всеукраїнську конференцію “Історіософія права”.  
3. 2015 р. Спільно з Академією внутрішніх справ та 
Апеляційним судом Чернівецької області провести Восьму 
міжнародну конференцію вчених та юристів-практиків 
“Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні 
проблеми права”. 
4. 2016 р. Спільно з Академією внутрішніх справ України 
провести науково-теоретичну конференцію “Світоглядні 
джерела українського права”. 
5. 2017 р. Спільно з Інститутом права та психології 
Національного університету “Львівська політехніка” провести 
науково-теоретичну конференцію “Актуальні проблеми 
суддівського право пізнання” 
2.2. Опублікувати монографії  

2013 р. Місевич С.В. “Джерела канонічного права 
(теоретико-правовий аналіз)”. Монографія. 
2013 р. Торончук І.Ж. “Буковина у правовій системі Румунії 
(1918-1940 рр.)”. Монографія. 
2014 р. Васильчук В.О. “Справедливість як категорія права”. 
Монографія. 
2014 р. Бунчук О.Б. “Правовий світогляд Івана Франка”. 
Монографія. 
2014 р. Донченко О.П. “Свобода як категорія права”. 
Монографія. 
2014 р. Боднар С.Б. “Рівність як категорія права”. 
Монографія. 
2014 р. Никифорак М.В. “Від права локальних цивілізацій до 
правової цивілізації”. Монографія. 
2015 р. Никифорак М.В. “Історія держави і права Австрії”. 
Монографія. 
2015 р. Савчук С.В. “Вина як категорія права” . Монографія. 
2015 р. Меленко С.Г. “Давньогрецька філософія права та її 
візантійська естафета”. Монографія. 
2015 р. Грекул-Ковалик Т.А. “Юридична освіта і наука на 
Буковині”. Монографія. 
2016 р. Гураленко Н.А. “Суддівське правопізнання”. 
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Монографія. 
2017 р. Максимюк О.Д. “Історіософія юридичної 
відповідальності”. Монографія. 
2018 р. Карвацька С.Б “Герменевтичний вимір 
правопізнання і праворозуміння”. Монографія. 
2019 р. “Право в системі соціальних норм”. Колективна 
монографія. 

Розділ 3. Науково-методичне забезпечення навчального процесу 
3.1. Загальні дидактичні та методичні вимоги. 

Розробити критерії та  методику комплексного забезпечення 
якості та моніторингу підготовки студентів на усіх  рівнях 
навчального   процесу,   запровадити   автоматизовану 
комп'ютерну систему модульної, залікової, іспитової та 
підсумкової перевірки знань, умінь, навиків студентів. 
Розробити електронні версії навчально-методичних комплексів для 
студентів з кожної дисципліни кафедри. 
Домогтися повної прозорості навчального процесу. 
Запровадити рейтингову систему оцінювання знань студентів. 
Не допустити формалізації системи оцінок у гонитві за 
новаторством, не нехтувати традиційними формами перевірки 
знань, умінь та навиків студентів, зокрема, контрольними 
роботами, колоквіумами, звичайним опитуванням, 
тестуванням. 
Перенести центр ваги в індивідуальній роботі зі студентами на 
залучення кожного з них до самостійної науково-дослідної 
роботи, до участі в різноманітних конкурсах та проектах в 
Україні і за кордоном, до виконання різноманітних 
практичних проектів у сфері юриспруденції. 
Подолати нівелювання  оцінок “відмінно”,  “дуже  добре” та 
“добре”, унеможливити  негативний вплив  суб'єктивного  
фактора на оцінювання знань, умінь та навиків студентів. 
3.2. Опублікування підручників та навчальних посібників. 

2012 р. Никифорак М.В., Максимюк О.Д. Історія держави і 
права зарубіжних країн : Практикум (після апробації 
перевидати з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України). 
2013 р. Місевич С.В., Бунчук О.Б. Історія вчень про державу 
і право : Практикум. 
2014 р. Карвацька С.Б., Донченко О.П. Теорія права. 
Навчальний посібник. 
2015 р. Боднар С.Б., Васильчук В.О. Римське право : 
Практикум. 
2016 р. Савчук С.В., Гураленко Н.А. Філософія права. 
Навчальний посібник. 
2017 р. Місевич С.В., Донченко О.П. Логіка (загальна і 
юридична). Навчальний посібник. 
2018 р. Меленко С.Г., Торончук ІЖ. Історія держави і права 
України. Навчальний посібник. 
3.3. Практична підготовка студентів. 

2011 р. Розробити програму науково-педагогічної 
магістерської практики з наукової спеціальності “Філософія 
права“. 
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Створити та постійно оновлювати електронний банк даних про 
працевлаштування та професійну кар’єру випускників кафедри, 
розмістити його на сайті кафедри. 
Вдосконалити звітність про проходження магістерської 
практики, не допускати формалізму під час захисту практики. 

Розділ 4. Виховна робота 

Розробити концепцію виховної роботи кафедри зі студентами. 
Виховну роботу здійснювати у тісному зв’язку із фаховою 
підготовкою студентів, здійснювати її систематично, 
поєднуючи індивідуальний та груповий підходи. 

 

Розділ 5. Міжнародні зв’язки кафедри 
Налагодити співробітництво з юридичними факультетами 
Віденського, Сучавського та Ясського університетів, 
Національного дослідницького університету “Вища школа 
економіки” (СПб). 
Вивчити досвід організації юридичної освіти і юридичної науки 
в США, Великобританії, Австрії, Німеччині, узагальнити його у 
вигляді навчального посібника. 
Започаткувати міжнародне співробітництво у підготовці 
науково-педагогічних кадрів та обмін ними у здійсненні 
навчальної та наукової роботи. 
Домогтись реального міжнародного обміну студентами в 
рамках Болонського процесу. 

 
Заключення 

Реалізація “Перспективного плану розвитку кафедри теорії та 
історії держави і права на період 2011-2020 рр.” покликана 
підвищити якість підготовки фахівців-юристів, активізувати і  
актуалізувати наукові дослідження викладачів, забезпечити 
ріст їх педагогічної майстерності. Безперечно, даний план 
необхідно щороку доповнювати, уточнювати. 
 

 

 


