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Про автора 

Цюра Вадим Васильович захистив кандидатську (2007 р.) та докторську (2017 р.) дисертації в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, які були виконані та 

рекомендовані до захисту на кафедрі цивільного права. 

З 2004 до 2009 року – асистент кафедри цивільного права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

З 2009 до 2018 року – доцент кафедри цивільного права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

З 2018 року дотепер – професор кафедри цивільного права Інституту права  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Загальний науково-педагогічний досвід складає 19 років. 

Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць. Бере участь у підготовці й 

атестації науково-педагогічних працівників, член спеціалізованої вченої ради із захисту 

дисертацій (Д 26.001.06 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).  

ПРОГРАМНІ ТЕЗИ 

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри цивільного  права відповідають положенням 

Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Стратегічному 

плану розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018-

2025 року, затвердженому Вченою радою Університету 25 червня 2018 року. 

Метою реалізації програми є подальший розвиток освітньої, наукової, навчально-

методичної, міжнародної та культурно-виховної діяльності кафедри цивільного права 

Навчально-наукового Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, підготовка висококваліфікованих кадрів для наукових, освітніх та виробничих 

установ, сприяння інтеграції України у світовий економічний простір як рівноправного 

партнера, вироблення рекомендацій для органів державної влади щодо прийняття ефективних 

управлінських рішень у процесі реагування на економічні, екологічні, політичні, соціальні 

виклики. 

Викладене зумовлює необхідність реалізації протягом дії воєнного стану в Україні та у 

наступні роки після його закінчення наступних кроків у таких напрямах: 



1. Освітня діяльність кафедри спрямована на вдосконалення системи забезпечення 

якості освіти відповідно до європейських стандартів, в тому числі за допомогою онлайн 

сервісів, врахування потреб ринку праці при провадженні освітньої діяльності, оскільки 

зрозумілим є те, що випускник Навчально-наукового Інститут права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка і той, зокрема, який завершує 

навчання у магістратурі за спеціалізаціями кафедри цивільного права, повинен бути 

різнобічно розвинутим, компетентним, затребуваним фахівцем. 

На виконання цих завдань необхідним є: 

1.1. Запровадження на 1 курсі ОР «Магістр» нової спеціалізації «Європейське приватне 

право». Розробка викладачами кафедри нових курсів лекцій, робочих навчальних програм 

тощо, в тому числі обовязково иповязаних з особливостями захисту цивільних прав фізичних, 

юридичних осіб та держави за наслідками збройної агресії Російської федерації.  

Такими курсами вбачаємо наступні: а). Особливості захисту права власності в період і після 

дії воєнного стану. б) особливості відшкодування шкоди завданої майну в період і після дії 

воєнного стану в) порядок та правове регулювання захисту прав осіб в міжнародних судових 

інстанціях за наслідками збройної агресії Росії. 

1.2. Модернізація існуючої на базі сторінки кафедри електронної бібліотеки, розміщення там 

всіх актуальних праць членів кафедри, лекційних курсів, методичних матеріалів тощо 

(бажано, з системою пошуку за ключовими словами), що буде сприяти, в тому числі, якісній 

підготовці студентів до навчальних занять. 

1.3. Продовження активного впровадження до навчального процесу сучасних інформаційних 

технологій, зокрема і технологій дистанційного навчання. 

1.4. Розвиток зв’язків із організаціями, які є потенційними працедавцями, використання їхніх 

ресурсів для забезпечення освітнього процесу, шляхом проведення періодичних зустрічей 

студентів із успішними випускниками магістратури за спеціалізаціями кафедри цивільного 

права, провідними фахівцями у галузі цивільного права, готовими поділитися зі студентами 

набутим практичним досвідом, зокрема із представниками суддівського корпусу. 

1.5. Удосконалення навчального процесу шляхом максимального наповнення навчальних 

занять практичною складовою, вирішенням казусів, в тому числі із застосуванням практики 

Європейського суду з прав людини у приватно-правових спорах в тому числі спорах з приводу 

відшкодування шкоди в період дії воєнного стану та після його закінчення. 

2. Наукова діяльність кафедри потребує активізації формування наукової тематики 

досліджень кафедри відповідно до актуальних напрямків розвитку науки цивільного 

права, збереження й розвиток, формування наукових шкіл і основних напрямів 

діяльності для подальшого розвитку досліджень. На виконання цих завдань необхідним 

є: 

2.1. Розвиток та підсилення наукової бази кафедри шляхом написання новітніх підручників; 

планується підготовка таких видань, як: «Цивільне право (Загальна та Особлива частини)», 

«Міжнародне приватне право», «Римське право», «Науково-практичний коментар до 

Цивільного кодексу України». 

2.2. Подальше написання кандидатами юридичних наук дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук, аспірантами – дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 081 Право. 

2.3. Активне залучення науково-педагогічних працівників кафедри до участі у національних 

та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях задля популяризації юридичної 

цивілістичної науки за межі нашої держави. Основною ціллю тут є доведення та наукове 



інформування юридичних шкіл приватного права країн Європейського союзу реальних 

обставин і наслідків неправомірних дій країни агресора на території України.   

2.4. Відновлення та удосконалення роботи наукових гуртків кафедри за основними 

дисциплінами, з урахуванням перспективних напрямків досліджень. 

3. Навчально-методична діяльність кафедри має підтримувати високий рівень 

освітнього процесу на кафедрі цивільного права, сприяти подальшому забезпеченню 

студентів якісними матеріалами для оволодіння дисциплінами, що викладаються 

працівниками кафедри. На виконання цих завдань необхідним є: 

3.1. Запровадження забезпечення навчальних дисциплін матеріалами модернізованої 

електронної бібліотеки, розміщеної на базі сторінки кафедри, що включатимуть необхідні 

наукові статті, розділи монографій, ілюстрації, презентації тощо. 

3.2. Забезпечення основних навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, навчально-

методичною літературою, підготовленою працівниками кафедри, зокрема іноземними 

мовами. 

3.3. Перевидання оновлених, а також видання нових навчально-методичних праць, 

підготовлених працівниками кафедри. 

3.4. Підготовка до друку і видання практикумів, навчальних посібників із дисциплін кафедри. 

3.5. Подальше розміщення на офіційній сторінці кафедри навчально-методичних комплексів 

кафедри, а також робочих програм навчальних дисциплін. 

4. Міжнародна діяльність кафедри покликана сприяти розвитку кафедри цивільного 

права в напрямку використання передових досягнень світового та європейського рівнів 

у сфері юридичної науки та організації навчального процесу. На виконання цих завдань 

необхідним є: 

4.1. Налагодження співпраці з представниками вищих навчальних закладів зарубіжних країн, 

в тому числі країн-учасниць Європейського Союзу, в яких викладаються дисципліни, 

споріднені з предметами, що вивчаються та будуть вивчатися на кафедрі цивільного права у 

воєнний та повоєнний час. 

4.2. Участь членів кафедри в зарубіжних науково-практичних конференціях, у зум-

конференціях, вебінарах. Акцент тут має ставитися на поширенні в межах інформативного 

простору серед представників європейських шкіл цивільного права наукових позицій, щодо 

особливостей та механізму реалізації та захисту прав людини в Україні у воєнний та повоєнні 

часи. 

4.3. Створення умов та сприяння інноваційній діяльності викладачів, студентів, аспірантів, 

докторантів, пов’язаній з впровадженням новітніх програм, використанням сучасних моделей 

та перспективних європейських технологій. 

4.4. Впровадження передового європейського досвіду в освітній і науковій сфері діяльності 

кафедри цивільного права. 

4.5. Налагодження спільних наукових досліджень працівників кафедри з провідними 

зарубіжними науковцями, які досліджують проблеми правового регулювання приватного 

права та його особливостей в розрізі дії воєнного стану в Україні та у повоєнний період. 

5. Культурно-виховна діяльність кафедри надзвичайно важлива з огляду на 

необхідність виховання студентів як національно свідомих, соціально зорієнтованих 



громадян України, заохочення студентів до всебічного саморозвитку. Для реалізації 

вищенаведеного необхідним є: 

5.1. Подальший розвиток інституту кураторства академічної групи. 

5.2. Організація для студентів відвідування приміщень органів державної влади і місцевого 

самоврядування, судових засідань та інших культурно-освітніх заходів. 

5.3. Заохочення та залучення представників студентського самоврядування до постійної 

активної участі в організації та проведенні культурно-освітніх заходів кафедри цивільного 

права Навчально-наукового Інституту права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

5.4. Підтримка участі студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях, олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт тощо. 

5.5. Участь кафедри у загальноуніверситетських та факультетських заходах. 

6. Підготовка та підтримка професійного зростання професорсько-викладацького 

складу полягає у забезпеченні умов для підвищення кваліфікації викладачів; 

покращенні кількісного і якісного кадрового складу кафедри цивільного права для 

забезпечення належного рівня навчального процесу. Для реалізації вищенаведеного 

необхідним є: 

6.1. Створення сприятливих умов для наукової роботи викладачів, зокрема шляхом 

проходження стажувань у вищих судових інстанціях, органах державної влади тощо, за 

профілем здійснюваних наукових досліджень. 

6.2. Популяризація наукового доробку кафедри, створення в такий спосіб сприятливих умов 

для зростання індексів цитувань кожного з членів кафедри тощо. 

6.3. Подальше забезпечення підготовки наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру.  

6.4. Сприяння науково-педагогічним працівникам кафедри цивільного права у застосуванні 

новітніх методів викладання, в тому числі в онлайн форматі, в організації та проведенні 

наукових заходів. 

6.5. Забезпечення участі працівників кафедри у різноманітних курсах та тренінгах, зокрема й 

тих, що проводяться структурними підрозділами юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Професор кафедри цивільного права, 

доктор юридичних наук, професор                                                                           В. В. Цюра 
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