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П И Т А Н Н Я  5 
МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЮРИДИКО-ОСВІТЯНСЬКОЇ ТА ЮРИДИКО-
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 
 
Запропонована концепція об’єктів, завдань, поняття і систе-

ми юридичних наук та юриспруденції (див. питання 2, 3, 4, лекція 
1) може стати основою для вдосконалення інших напрямів юри-
дичної діяльності, зокрема юридико-педагогічної чи юридико-
освітянської (9; 12; 13; 14 та ін.). У цьому зв’язку замість спеціа-
лізації “Правознавство” і “Правоохоронна діяльність” доцільно 
ввести загальну юридичну спеціальність “Юриспруденція”, поді-
ливши її на дві спеціалізації “Правознавство” та “Антиделіктоло-
гія” з єдиною кваліфікацією – “юрист”.  

Перші три роки вузівської освіти всі майбутні юристи мають 
набути базову спеціальність “Бакалавр юриспруденції”, яка не по-
винна надавати права особі займатися будь-яким напрямком юри-
дичної діяльності і повинна бути лише основою (базою) для пода-
льшого отримання такого права, у тому числі й у разі подальшої 
перепрофілізації (переходу на нову спеціалізацію чи субспеціаліза-
цію). 

З цією метою бакалавр юриспруденції зобов’язаний на про-
тязі ще двох років вузівського навчання або шляхом позадиплом-
ної освіти набути один із освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеці-
аліст-правознавець”, “Спеціаліст-антиделіктолог”. При цьому ан-
тиделіктологію доцільно деталізувати за основними напрямками 
антиделіктної діяльності: судова, арбітражна, прокурорська, ад-
вокатська, слідча, міліцейська, митна, податкова, прикордонна, 
пожежна, ордистична та ін.  

Ордистична діяльність, у свою чергу, вимагає більш вузької 
спеціалізації, тобто субспеціалізації: ордист загальної компетен-
ції (замість традиційного оперуповноваженого кримінального 
розшуку), ордист БЕП (ордист по боротьбі з економічними пра-
вопорушеннями), ордист БНОН (з незаконним обігом наркоти-
ків), ордист БОП (з організованими правопорушеннями),           
ордист-технік (технічне забезпечення ордистичної діяльності), 
ордист-митник, ордист-податківець, ордист-прикордонник, ор-
дист-розвідник, ордист-контррозвідник і т.п. 
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Зрозуміло, що спеціалізація “Антиделіктологія” і відповідні 
субспеціалізації самі по собі визначають ту сферу антиделіктної 
діяльності, якою може займатися даний випускник юридичного 
вузу. У разі необхідності перейти на іншу спеціалізацію або суб-
спеціалізацію особа, використовуючи базовий диплом “Бакалавр 
юриспруденції”, повинна заново провчитися два роки і отримати 
кваліфікацію спеціаліста-антиделіктолога відповідної спеціаліза-
ції чи субспеціалізації. Зміна окремих субспеціалізацій можлива 
й у процесі післядипломної освіти у формі перепідготовки. 

Призначення спеціалізації “Правознавство” полягає у забез-
печенні правозастосувальної діяльності (див. лекція 1, питання 2), 
тобто всього двох існуючих спеціалізацій:  

а) “юрисконсульт”, у тому числі “адвокат” з аналогічним об-
сягом функцій;18  

б) нотаріуси, які і мають презентувати відповідні субспеціа-
лізації даної спеціалізації.  

Проте для заняття іншими напрямками юридичної діяльності 
(правотворчою, юридико-освітянською, юридико-науковою) тре-
ба провчитися у вузі ще рік з метою отримання однієї з таких 
освітніх кваліфікацій, як “Магістр-правознавець” чи “Магістр-
антиделіктолог”. При цьому варто підкреслити, що правотворчий, 
юридико-освітянський і юридико-науковий напрямок юридичної 
діяльності, у принципі, також мають спеціалізації і субспеціалі-
зації, обіймати посади за якими доцільно лише особам із дипло-
мом про присвоєння кваліфікації магістра відповідної спеціаліза-
ції і субспеціалізації. Це набуває особливої значимості при здійс-
ненні юридико-наукової та юридико-освітянської діяльності.  

Не було б зайвим встановити й додаткову вимогу, що право 
на зайняття вказаними напрямками юридичної діяльності (право-
творчою, юридико-науковою, юридико-освітянською) випускник 
вузу із магістерським дипломом набував лише не менш як після 
п’яти років практичної роботи за відповідною спеціалізацією           
і субспеціалізацією правозастосувальної чи антиделіктної діяль-
ності.   

Більш того, наявність наукових ступенів і вчених звань для 
заняття юридико-освітянською діяльністю не повинна бути 
                                                 
18Виходячи з цього, треба удосконалити існуючий підхід до підготовки адвокатів, 
які зараз одночасно виконують повний обсяг роботи із надання юридичної допо-
моги фізичним та юридичним особам і як юрисконсульт, і як адвокат з різних на-
прямків слідчої, суддівської чи арбітражної діяльності. Останнє ж знаходиться у 
сфері антиделіктної діяльності і має бути забезпечене спеціалізацією “антиделік-
тологія”.    
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обов’язковою, оскільки в іншому випадку підготовка вчених 
“стає на конвейєр” і здійснюється самими ж вузами, які, будучи 
зацікавленими установами, як свідчить багаторічна вітчизняна і 
зарубіжна практика, не в змозі забезпечити належну якість вче-
них, що готуються. 

Вченими треба визнавати лише осіб, які здатні: 1. Обґрунту-
вати шляхи створення нової науки, теорії, вчення, концепції (кан-
дидат наук). 2. Створити нову галузь науки, принципово нову те-
орію, вчення або достатньо суттєву концепцію (доктор наук).  

Таких осіб фактично не так вже й багато, а тому цілком до-
статнім буде створення спеціалізованих рад по кожній науковій 
спеціальності, спеціалізації і, при необхідності, субспеціалізації 
при ВАК України. Причому члени спеціалізованих рад не повинні 
працювати у вузах, науково-дослідних та в інших зацікавлених 
освітянських чи наукових установах.    

Підготовка юристів за запропонованим підходом вимагає 
вдосконалити й систему навчальних курсів, які у першу чергу по-
требують уніфікації. 

У цьому зв’язку доцільно запропонувати три рівні навчаль-
них курсів: 

1. Еталонний курс відповідної навчальної дисципліни, на-
приклад, теорології юриспруденції, конституційного права, кон-
ституційно-процесуального права, антикримінального права, ан-
тикримінально-процесуального права, цивільного права, цивіль-
но-процесуального права, криміналістики, ордистики, орди-
стичного регламенту, юридичної медицини, юридичної психоло-
гії тощо. 

Призначення даного курсу має полягати у тому, щоб презен-
тувати у достатньо стислій формі усі положення відповідної нау-
ки, які були захищені у межах дисертації чи піддані іншому ґрун-
товному науковому дослідженню, у тому числі узгоджені на спе-
ціальних тематичних конференціях чи інших наукових заходах19. 
У такому разі кожний, хто хоче написати ту чи іншу наукову ро-
боту від студентської до дисертації або провести інше наукове 

                                                 
19У даному випадку доцільно, щоб автор відповідної концепції підготував допо-
відь. Її треба опублікувати чи іншим чином направити всім фахівцям за даним 
напрямком та іншим зацікавленим особам для підготовки розгорнутих рецензій. 
Ці рецензії мають бути надіслані автору, який, вивчивши їх, має виступити на 
конференції, присвяченій саме даному питанню, і захистити основні положення 
своєї концепції. За результатами даного захисту конференція має узгодити оста-
точний варіант концепції, який і треба розміщати в еталонному курсі навчальної 
дисципліни.  
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дослідження певної проблеми, знав би, чи розроблені і на якому 
саме рівні відповідні положення. Із вказаного курсу треба брати 
положення для наступних навчальних курсів, базового і спеціа-
льних, які у своїй сукупності мають вичерпувати повністю ета-
лонний курс.  

В іншому випадку з’являється питання: Навіщо ті чи інші 
положення відповідної науки були предметом дисертаційного чи 
іншого наукового дослідження, обговорення на конференції та 
ін., якщо їх не використовують при підготовці юристів тієї чи ін-
шої спеціалізації і субспеціалізації в межах базового курсу або 
певного спецкурсу?  

Еталонний курс має унеможливити й науковий плагіат чи те-
матичні повтори.  

2. Базовий навчальний курс по кожній з навчальних дисцип-
лін, які мають бути уніфіковані і слугувати підготовці бакалаврів 
юриспруденції.  

Зрозуміло, що через певний час, наприклад, на кожний на-
вчальний рік, зміст даного курсу та всіх спецкурсів має бути пе-
реглянутий відповідною комісією МОН України або іншою спе-
ціальною комісією і доповнений або змінений за рахунок нових 
концепцій і положень з еталонного курсу. З урахуванням цього 
такого роду курси доцільно видавати лише колективом авторів і у 
вигляді не єдиного підручника, а низки лекцій. І тоді щорічні до-
повнення і зміни, які зазвичай будуть стосуватися лише певних 
лекцій, буде легше і з меншими затратами здійснити.   

3. Спеціальні навчальні курси, які мають виглядати також як 
збірники певних лекцій, спрямованих на підготовку окремо: 

3.1. Спеціалістів-правознавців чи спеціалістів-антиделік-
тологів по кожній із субспеціалізацій.  

Тобто для підготовки спеціаліста по кожній із спеціалізацій і 
субспеціалізацій має існувати свій перелік спецкурсів, які у пев-
них випадках можуть бути однаковими за тематикою, але у будь-
якому випадку вони повинні бути різними за змістом та обсягом 
викладу певних положень. В іншому випадку виникає низка пи-
тань: Яким же чином реалізується диференційована підготовка 
юристів різної спеціалізації і субспеціалізації? Якщо юристи різ-
них субспеціалізацій готуються за одними і тими ж спеціальними 
курсами, то навіщо виділяти саме ці субспеціалізації як окремі 
тощо?       

3.2. Магістрів-правознавців чи магістрів-антиделіктологів 
з аналогічним підходом до формування спецкурсів для магістрів 
кожної зі спеціалізацій і субспеціалізацій. 
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Зрозуміло, що аналогічні підходи мають існувати для розро-
бки й іншого навчально-методичного забезпечення підготовки 
юристів по кожній із спеціалізацій і субспеціалізацій. 

Викладені ж положення щодо реформування юридико-
наукової та юридико-освітянської діяльності у загальному вигля-
ді узгоджуються з необхідністю відповідного реформування осві-
тянської і наукової діяльності у всіх інших сферах суспільного 
життя.  


