
5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
 

Здійснений Вченою радою юридичного факультету та його відповідними кафедрами 

самоаналіз кадрового забезпечення навчально-виховного процесу та його відповідності 

чинним ліцензійним і акредитаційним нормативам дозволяє константувати наступне: 

5.1. Загальна характеристика професорсько-викладацького складу, що працює на 

спеціальності «Правознавство», має наступний вигляд: 

- за ОКР «Бакалавр» загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що 

працювала впродовж попередніх п’яти років та працює нині на спеціальності 

«Правознавство» і має відповідну базову освіту або відповідну до неї спеціальність 

кандидата або доктора наук, відповідно складала число осіб: у 2008 р. – 38, у 2009 р. – 40, у 

2010 р. – 40, у 2011 р. – 39, у 2012 р. – 40, з них д.н., проф.,  відповідно 6, 6, 6, 6 і 5 осіб та 

кандидатів наук, доцентів відповідно 32, 34, 34, 33, 34 особи. При повній штатній 

укомплектованості доктори наук, професори складали відповідно 13 %, 13%, 13%, 13,5 % і 

12,5 %, а кандидати наук, доценти  складали відповідно 84 %, 85 %, 85%, 84,5% і 85%. 

Кількість викладачів-сумісників відповідно вищезазначеним рокам дорівнювала 15, 15, 15, 

14 і 14 осіб, в тому числі докторів наук, професорів відповідно 2, 3, 3, 3 і 5 осіб, а кандидатів 

наук, доцентів відповідно 13, 12, 12, 11 і 9 осіб. Середній вік штатних викладачів з 

науковими ступенями і вченими званнями відповідно вищезазначених років складав для 

докторів наук, професорів 50, 49, 51, 52 і 54 роки, для кандидатів наук, доцентів 35, 36, 36,5, 

37 і 39 років. З викладачів пенсійного віку протягом 2008-2012 рр. працювала лише одна 

особа, доктор юридичних наук, професор, а усі інші особи мали допенсійний вік. Викладачі, 

базова освіта яких не відповідає дисципліні, що викладається, не було зовсім. Середньорічне 

аудиторне педагогічне навантаження викладачів складало по роках відповідно 700 год., 710 

год., 715 год., 720 год. і 750 год. Випускаючі кафедри факультету з напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» у 2008-2012 рр. очолюють 4 особи докторів юридичних наук, 

професорів (66, 7%) і 2 особи кандидатів юридичних наук, доцентів (33,3%). Протягом 2008-

2012 рр. у докторантурі перебувало по 2 особи, а в аспірантурі відповідно 8, 8, 6, 5 і 4 особи;  

- за ОКР «Спеціаліст» загальна чисельність професорсько-викладацького складу що 

працювала впродовж попередніх п’яти років і працює нині на спеціальності «Правознавство» 

має відповідну базову освіту або відповідну до неї спеціальність кандидата або доктора наук, 

відповідно складала число осіб: у 2008 р. – 44, у 2009 р. – 44, у 2010 р. – 43, у 2011 р.- 43, у 

2012 р. – 46, з них докторів наук, професорів відповідно 4, 4, 4, 4 і 5 осіб та кандидатів наук, 

доцентів відповідно 34, 34, 33, 34 і 35 осіб. При повній штатній укомплектованості доктори 

наук, професори складали відповідно 9%, 9%, 10%, 10% і 11%, а кандидати наук, доценти – 

78%,78%, 77%, 78%, 76%. Кількість викладачів – сумісників відповідно вищезазначеним 

рокам дорівнювала 15, 15, 15, 14 і 14 осіб, в тому числі докторів наук, професорів відповідно 

2, 3, 3, 3, 3і 5 осіб, а кандидатів наук, доцентів відповідно 1, 12, 12, 11 і 9 осіб. Середній вік 

штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями відповідно вищезазначених 

років складав для докторів наук, професорів 50,49,51, 52 і 54 роки, для кандидатів наук, 

доцентів – 38, 39, 42, 43 і 45 років. З викладачів пенсійного віку протягом 2008-2012 рр. 

працювала лише одна особа, доктор юридичних наук, професор, а ось інші викладачі мали до 

пенсійний вік. Викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні що викладається, не 

було зовсім. Середньорічне аудиторне педагогічне навантаження викладачів складало по 

роках відповідно 700 год., 710 год., 715 год., 720 год. і 750 год. Випускаючі кафедри 

факультету зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» у 2008-2012 рр. очолюють 4 особи 

докторів юридичних наук, професорів (66,7%) та 2 особи кандидатів юридичних наук, 

доцентів (33,3%). 

- за ОКР «Магістр» загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що 

працювала впродовж попередніх п’яти років і працює нині на спеціальності і має відповідну 

базову освіту або відповідну до неї спеціальність кандидата або доктора наук, відповідно 

складала число осіб: у 2008 р. – 41, у 2009 р. – 40, у 2010 р. – 39, у 2001 р. – 39, у 2012 р. – 42, 



з них докторів наук, професорів відповідно 7, 7, 7, 8 і 11 осіб та кандидатів наук, доцентів 

відповідно 34, 33, 32, 31 і 31 особа. При повній штатній укомплектованості доктори 

юридичних наук, професори складали відповідно 17%, 17,5%, 18%, 20, 5% і 26,2%, а 

кандидати наук, доценти – 83%, 82,5%, 82%, 79,5% і 73,8%. Кількість викладачів сумісників 

відповідно вищезазначеним рокам дорівнювала 15, 15, 15, 14 і 15 осіб, в тому числі докторів 

наук, професорів відповідно 2, 3, 3, 3 і 6 осіб, а кандидатів наук, доцентів відповідно 13, 12, 

12, 11 і 7 осіб. Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями 

відповідно вищезазначених років складав для докторів наук, професорів 50, 49, 51, 52 і 54 

роки, для кандидатів наук, доцентів – 39, 40,5, 43, 44 і 46,5 років. З викладачів пенсійного 

віку протягом 2008 - 2012 рр. працювала лише одна особа, доктор юридичних наук, 

професор, а ось інші викладачі мали допенсійний вік. Викладачів, базова освіта яких не 

відповідає дисципліні, що викладається, не було зовсім Середньорічне аудиторне 

педагогічне навантаження викладачів складало по роках відповідно 700 год., 710 год., 715 

год., 720 год. і 750 год. Випускаючі кафедри факультету зі спеціальності 8.03040101 

«Правознавство» у 2008-2012 рр. очолюють 4 особи докторів юридичних наук, професорів 

(100%). 

5.2. Кафедра теорії та історії держави і права була створена 1 червня 1991 р. Нині на 

кафедрі працюють 13 осіб, з них штатних 12 осіб (92,31%), в тому числі 1 доктор юридичних 

наук, професор (7,69%) та 10 осіб кандидатів юридичних наук, доцентів (76,92%), без наукових 

ступенів і вчених звань 1 особа (7,69%); на кафедрі працює 1 сумісник, доктор юридичних наук, 

професор (7,69%). 

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права була створена 1 

травня 1992р. Нині на кафедрі працюють 16 осіб, з них штатних 15 осіб (93,75%), в тому 

числі 1 доктор юридичних наук, професор (6,25%) та 10 осіб кандидатів юридичних наук, 

доцентів (62,5%), без наукових ступенів і вчених звань 4 особи (25%); на кафедрі працює 1 

сумісник, доктор юридичних наук, професор (6,25%). 

Кафедра цивільного права була створена 1 вересня 1993р. Нині на кафедрі працюють 

14 осіб, з них штатних 13 осіб (92,86%), в тому числі 1 доктор юридичних наук, професор 

(7,14%), кандидатів юридичних наук, доцентів 8 осіб (57,15%), одна особа кандидат 

медичних наук, доцент (7,14%), без наукових ступенів і вчених звань 3 особи (21,43%); на 

кафедрі працює 1 сумісник, кандидат юридичних наук, доцент (7,14%). 

Кафедра кримінального права і криміналістики була заснована 1 вересня 1994р. 

Нині на кафедрі працюють 18 осіб, з них штатних 14 осіб (77,78%), в тому числі 1 доктор 

юридичних наук, професор (5,56%) та кандидати юридичних наук, доценти 9 осіб (50%), без 

наукових ступенів і вчених звань 4 особи (22,22%); на кафедрі працює 4 сумісники, в тому 

числі 2 особи з них доктори юридичних наук, професори (11,11%), 1 особа кандидат 

юридичних наук, доцент (5,56%) та без наукових ступенів і вчених звань 1 особа (5,55%). 

Кафедра міжнародного права була створена 1 лютого 2001р. Нині на кафедрі працює 

13 осіб, в тому числі 11 осіб на постійній основі (84,62%), з них 2 особи докторів юридичних 

наук, професорів (15,39%) та 7 осіб кандидатів юридичних наук, доцентів (53,85%), без 

наукових ступенів і вчених звань 2 особи (15,38%); на кафедрі працює 2 сумісники, в тому 

числі 1 особа з них  доктор юридичних наук, професор (7,69%) та без наукових ступенів і 

вчених звань 1 особа (7,69%). 

Кафедра правосуддя була створена 1 вересня 2004р. Нині на кафедрі працює 18 осіб, в 

тому числі 12 осіб на постійній основі (66,67%), з них 1 доктор юридичних наук, професор 

(5,55%) та кандидатів юридичних наук, доцентів  7 осіб (38,90%), без наукових ступенів і 

вчених звань 4 особи (22,22%); на кафедрі працює 6 сумісників (33,33%), в тому числі 1 

особа з них  доктор юридичних наук, професор (5,55%) та 5 осіб кандидатів юридичних наук, 

доцентів (27,78%). 

5.3. Підвищення кваліфікації викладачами усіх кафедр юридичного факультету 

відповідає встановленим нормативам та усіма викладачами без вийняту здійснюється один 

раз у п’ять років.  
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Висновок: Проведений самоаналіз кадрового забезпечення навчально-виховного 

процесу дозволяє зробити висновок, що він відповідає чинним ліцензійним та 

акредитаційним нормативним  вимогам. Усі лекції та семінарські заняття зі студентами 

ведуть лише викладачі, які мають відповідну базову освіту, науковий ступінь та вчене 

звання. 



Таблиця 5.1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ, 
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО»  

 

№ 
п/п 

Показник 
РОКИ 

2008 2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює 

на спеціальності і має відповідну базову освіту, або відповідну до неї 

спеціальність кандидата або доктора наук, (осіб)  

з них: докторів наук, професорів  
           кандидатів наук, доцентів 

 

 

38 

6 
32 

 

 

40 

6 
34 

 

 

40 

6 
34 

 

 

39 

6 
33 

 

 

40 

6 
34 

2. 

Штатна укомплектованість (всього, %):  

з них: докторів наук, професорів (%)  
           кандидатів наук, доцентів (%) 

100 

13 
84 

100 

13 
85 

100 
13 
85 

100 

13,5 
84,5 

100 

12,5 
85 

3. 

Кількість сумісників (всього)  

в т.ч. докторів наук, професорів  
          кандидатів наук, доцентів 

15 

2 

13 

15 

3 

12 

15 

3 

12 

14 

3 

11 

14 

5 

9 

4. 

Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими 

званнями (роки):  

в т.ч. докторів наук, професорів  
          кандидатів наук, доцентів 

50  

35 

49 

36 

 

51 

36,5 

 

52 

37 

 

54 

39 

5. 

Кількість викладачів пенсійного віку  

в т.ч. докторів наук, професорів 
          кандидатів наук, доцентів 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

6. 
Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, що 

викладається (%) 
0 0 0 0 0 

7. Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.) 700 710 715 720 750 

8. 

Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності (за 

базовою освітою):  

доктор наук, професор  
кандидат наук, доцент 

 
 

4 ч. 66,7% 

2 ч. 33,3 % 

 

 

4 ч. 66,7% 

2 ч. 33,3 % 

 

 

4 ч. 66,7% 

2 ч. 33,3 % 

 

 
4 ч. 66,7% 

2 ч. 33,3 % 

 
 

4 ч. 66,7% 

2 ч. 33,3% 

9. Загальна кількість докторантів за спеціальністю 2 2 2 2 2 





Таблиця 5.1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ, 
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  

 
№ 
п/п 

Показник 
РОКИ 

2008 2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює 

на спеціальності і має відповідну базову освіту, або відповідну до неї 

спеціальність кандидата або доктора наук, (осіб)  

з них: докторів наук, професорів  
           кандидатів наук, доцентів 

 

 

44 

4 

34 

 

 

44 

4 

34 

 

 

43 

4 

33 

 

 

43 

4 

34 

 

 

46 

5 
35 

2. 

Штатна укомплектованість (всього, %):  

з них: докторів наук, професорів (%)  
           кандидатів наук, доцентів (%) 

100 

9 
78 

100 

9 
78 

100 

10 
77 

100 

10 
78 

100 

11 
76 

3. 

Кількість сумісників (всього)  

в т.ч. докторів наук, професорів  
          кандидатів наук, доцентів 

15 

2 

13 

15 

3 

12 

15 

3 

12 

14 

3 

11 

14 

6 

8 

4. 

Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими 

званнями (роки):  

в т.ч. докторів наук, професорів  
          кандидатів наук, доцентів 

50 

38 

49 

39 

51 

42 

52 

43 

54 

45 

5. 

Кількість викладачів пенсійного віку  

в т.ч. докторів наук, професорів 
          кандидатів наук, доцентів 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

6. 
Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, що 

викладається (%) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

7. Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.) 700 710 715 720 750 

8. 

Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності (за 

базовою освітою):  

доктор наук, професор  
кандидат наук, доцент 

 

 

3 ч. 

60% 

2 ч. 

40% 

 

 

3 ч. 

60% 

2 ч. 

40% 

 

 

3 ч. 

60% 

2 ч. 

40% 

 

 

3 ч. 

60% 

2 ч. 

40% 

 

 

3 ч. 

60% 

2 ч. 

40% 





Таблиця 5.1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ, 
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  

 
№ 
п/п 

Показник 
РОКИ 

2008 2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює 

на спеціальності і має відповідну базову освіту, або відповідну до неї 

спеціальність кандидата або доктора наук, (осіб)  

з них: докторів наук, професорів  
           кандидатів наук, доцентів 

 

 

41 

7 
34 

 

 

40 

7 
33 

 

 

39 

7 
32 

 

 

39 

8 
31 

 

 

42 

11 
31 

2. 

Штатна укомплектованість (всього, %):  

з них: докторів наук, професорів (%)  
           кандидатів наук, доцентів (%) 

100 

17 
83 

100 

17,5 
82,5 

100 

18 
82 

100 

20,5 
79,5 

100 

26 
74 

3. 

Кількість сумісників (всього)  

в т.ч. докторів наук, професорів  
          кандидатів наук, доцентів 

15 

2 

13 

15 

3 

12 

15 

3 

12 

14 

3 

11 

14 

6 

8 

4. 

Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими 

званнями (роки):  

в т.ч. докторів наук, професорів  
          кандидатів наук, доцентів 

 

 

50 

39 

 

 

49 

40,5 

 

 

51 

43 

 

 

52 

44 

 

 

54 

46,5 

5. 

Кількість викладачів пенсійного віку  

в т.ч. докторів наук, професорів 
          кандидатів наук, доцентів 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

6. 
Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, що 

викладається (%) 
0 0 0 0 0 

7. Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.) 700 710 715 720 750 

8. 

Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності (за 

базовою освітою):  

доктор наук, професор  
кандидат наук, доцент 

 

4 ч. 

100% 

 

4 ч. 

100% 

 

4 ч. 

100% 

 

4 ч. 

100% 

 

 

4 ч. 

100 % 

 

 





Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД    
ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ   

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО»  
ЗА ОКР «ББААККААЛЛААВВРР» 

 
№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Дисципліни нормативної частини 

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Історія України 
 
18 годин 

Демочко 

Віктор  

Кузьмич 

 

Доцент 

кафедри 

історії 

України 

Чернівецько-

го 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича,  1974, 

спеціальність 

«Всесвітня 

історія». 

Кандидат історичних 

наук, 24.02.1983. 

 

Доцент кафедри історії 

України,  23.10.1991 

 

«Роль засобів масової 

інформації у пропаганді 

ідей дружби народів 

СРСР і соціалістичного 

інтернаціоналізму (1917-

1975 рр. На матеріалах 

Української РСР)». 

Чернівецький торгово-

економічний інститут 

Київського 

національного торгово-

економічного 

університету, 2011 р. 

Демочко В.К. Замовчування 

трагедії голодомору в Україні 

провідними державами світу в 30-х 

роках XX ст. // Питання історії 

України: Зб. наук. ст. – Чернівці: 

Технодрук, 2010. – Т.13. – С.29-34. 

Демочко В. Конфесійний фактор у 

козацьких повстаннях кінця ХVІ – 

поч. ХVІІ ст. // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Зб 

наук. ст. Історія. Політичні науки. 

Міжнародні відносини. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

Вип. 514-515. – С.57-61. 

2. Історія 
української 

Чолкан 

Валентин 

Доцент 

кафедри 

Чернівецький 

державний 

Кандидат філологічних 

наук, 14.11.2001, 10.02.01 

Прикарпатський 

національний 

Чолкан В.А. Культурологія. Тести 

до курсу. Модуль 1 / Укл.: Клим’юк 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

культури 
 
18 годин 

Андріївна 

 

української 

літератури     

Чернівецько-

го 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1994, 

спеціальність 

«Українська 

мова і 

література. 

Філолог, 

викладач». 

- українська мова.  

 

Доцент кафедри 

української літератури, 

23.12.2008. 

 

«Речення з суб’єктивно- 

модальними формами в 

сучасній українській 

мов». 

університет імені 

Василя Стефаника,  

2010 р. 

Ю.І., Козачук Н.В., Чолкан В.А. – 

Чернівці: Рута, 2007. – 80 с. 

Чолкан В.А. Ритуальне значення 

води та роси у святі Купайла // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Зб. наук. праць. – 

Вип. 321 – 322. – Слов’янська 

філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – 

С. 50-55. 

3. Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом 

Рульова  

Наталія  

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

історії та 

культури 

української 

мови 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1982, 

спеціальність 

«Українська 

мова та 

література». 

Кандидат філологічних 

наук, 14.02.2001, 10.02.01 

– українська мова і 

література. 

 

Доцент кафедри історії та 

культури української 

мови, 20.04.2006. 

 

«Антропонімія Західного 

Поділля кінця XVIII – XX 

ст.». 

 

Буковинська фінансова 

академія, 2009 р. 

Рульова Н.І. Культура фахового 

мовлення: навчальний посібник / 

Бабич Н.Д., Герман К.Ф., Скаб М.В., 

Скаб М.С., Лук’янюк К.М., Рульова 

Н.І., Ковтун А.А. за ред. Н.Д. Бабич. 

– Чернівці: Книги-ХХІ, 2011. –528 с. 

Рульова Н.І. Українська мова з 

професійним спрямуванням (для 

студентів філософсько-теологічного 

факультету): навч. посібник / Укл.: 

О.Л.Даскалюк, Н.І.Рульова. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – 104 с. 

Рульова Н. Історія українського 

мовознавства : навч. посібник. – Ч. 1. 

/ Наталія Рульова. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 91 с. 

Рульова Н. Історія українського 

мовознавства : навч. посібник. – Ч. 

2. / Наталія Рульова. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 

92 с. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

4. Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом 

Петренко 

Оксана 

Дмитрівна 

Доцент 

кафедри  

іноземних 

мов для 

гуманітар-

них 

факультетів 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1992, 

спеціальність 

«Англійська 

мова та 

література». 

Кандидат філологічних 

наук, 12.04.2007, 10.02.04 

– германські мови. 

 

Доцент кафедри  

іноземних мов для 

гуманітарних факультетів, 

18.02.2010. 

 

«Ономастика дитячих 

творів Роалда Дала». 

- Петренко О.Д. Специфіка онімного 

простору  в повісті-казки Р.Дала „The 

Witches” // Матеріали 12 міжнародної 

ономастичної конференції. 

Слов’янська філологія. - Вип. 356-359. 

– Чернівці, 2007. – С.206-210 

Петренко О.Д. Засоби ономастичної 

характеристики твору для дітей 

Р.Дала „Esio Trot” // Науковий вісник. 

Філологічні науки № 4. – Волинь, 

2007. – С.336-341 

Петренко О. Д. Матійчак А.А. 

Мурадханян І. С. Professional English 

for law students: навчальний посібник 

– Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – 256с. 

Рекомендовано Міністерством освіти 

і науки України. 

5. Фізичне 
виховання 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом 

Осадець 

Микола  

Манолійо-

вич 

Доцент 

кафедри 

фізичного 

виховання  

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Камянець-

Подільський 

державний 

педагогічний 

інститут ім.  

В.П. 

Затонського, 

1983, 

спеціальність 

«Фізичне 

виховання». 

Доцент кафедри 

фізичного виховання, 

15.06.2006. 

- Осадець М.М. Основи 

тренувального процесу у футболі / 

Навчальний  посібник. – Чернівці: 

Рута. 2005 – 186 с.     

6. Філософія 
 
17 годин 

Козьмук 

Ярослав 

Романович 

Доцент 

кафедри 

філософії 

Чернівецько-

Київський 

державний 

університет 

ім. 

Кандидат філософських 

наук, 23.03.1992, 09.00.03 

– історія філософії. 

 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. В.С. 

Стефаника, кафедра 

Козьмук Я.Р., Задубрівська О.М. 

Психоаналіз: філософсько-

антропологічний аспект, Конспект 

лекцій, Чернівці, Рута, 2005 - 31 с.           



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

Т.Шевченка,         

1982, 

спеціальність 

«Філософі».. 

Доцент кафедри 

філософії.       

                                                 

«Гегелівський раціоналізм 

та його трансформація в 

сучасному 

ірраціоналізмі». 

філософії та соціології, 

2009 р. 

Козьмук Я.Р. Задубрівська О.М., 

Онтологічний та антропологічний 

аспекти філософії М.Гайдегера. 

Навчальний посібник. – Чернівці: 

«Рута», 2007. – 32 с. 

Козьмук Я.Р., Задубрівська 

О.М.,Філософія. Конспект лекцій та 

методичні рекомендації. Чернівці: 

Рута 2008.  - с. 96.                                       

7. Політологія 
 
13 годин 

Швидюк 

Сергій  

Мирославов

ич 

Доцент 

кафедри 

політології 

та 

державного 

управління 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 2001, 

спеціальність 

«Всесвітня 

історія». 

Кандидат політичних 

наук, 10.05.2007, 23.00.02 

– політичні інститути та 

процеси. 

 

«Інституційні процеси в 

етнонаціональній сфері 

Республіки Польща (на 

прикладі української 

національної меншини)». 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, кафедра 

політичних наук, 2012 

р. 

Швидюк С.М. Польське і 

українське спеціальне 

законодавство щодо національних 

меншин: порівняльна 

характеристика // Держава і право: 

Збірник наукових праць. Юридичні 

і політичні науки. Випуск 30. – К.: 

Ін-т держави і права ім. 

В.Корецького НАН України. – 2005. 

– С. 717-723. 

Швидюк С.М. Інституціалізація 

органів відповідальних за 

етнонаціональну політику в 

Республіці Польща // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Історія. Політичні науки. 

Міжнародні відносини. Чернівці: 

Рута, 2008. – Вип. 380-381. – С. 98-

103. 

Швидюк С.М. Формування 

нормативно-правової бази 

функціонування етнонаціональних 

меншин у Республіці Польща // 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наукових 

праць. Історія. Політичні науки. 

Міжнародні відносини. – Чернівці: 

Чернівецький університет, 2012. – 

Вип. 607-609. – С. 283-288. 

1.2. Дисципліни вільного вибору студента 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

8. Фахова іноземна 
мова 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом 

Мурадханян 

Ірина  

Саркісівна 

 

Доцент 

кафедри 

іноземних 

мов для 

гуманітар-

них 

факультетів 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. 

Ю.Федько-

вича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1985, 

спеціальність 

«Англійська 

мова та 

література».. 

Кандидат філологічних 

наук, 2000, 10.01.04 – 

література зарубіжних 

країн. 

 

 «Концепція 

психологічного 

двійництва особистості у 

літературі Заходу XVIII-

XIV ст.» . 

- Мурадханян І.С. Розвиток 

характеру літературного героя в 

романі М.Г. Льюіса „Чернець”// 

Матеріали п’ятої міжнародної 

науково-практичної конференції 23-

25 листопада 2009 р.,  Полтава 2010. 

– С.81-85. 

Мурадханян І.С. До питання про 

перекладу Біблії на англійську мову / 

Мурадханян І.С. // Науковий вісник. 

Гуманітарні науки. – Вип. 2-3. – 

Чернівці : БДФА, 2010. – С 145-151. 

Мурадханян І.С. Історія перекладу 

Біблії на англійську мову // Біблія як 

інтертекст світової літератури. – 

Колективна монографія. – Кам’янець-

Подільський : Аксіома. – 2011. – 

312с. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки 

2.1. Дисципліни нормативної частини 
Особи, які працюють за сумісництвом 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

9. Психологія  
(загальна і 
юридична) 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Чорней 

Світлана  

Володимирі

вна 
 

Асистент 

кафедри 

кримінально

го права і 

криміналіс-

тики 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 2007, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

- Прийнята на роботу у 

2009 році. 

Чорней С.В. Розвиток інституту 

осудності в кримінальному 

законодавстві України // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – 

2012. – № 7. – С. 122-127. 

Чорней С.В. Поняття суб’єкта 

злочину // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 618: 

Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 

2012. – 135 с. – С. 125-128.   

10. Безпека 
життєдіяльності 
 
18 годин 

Пішак 

Ольга  

Василівна 

Професор 

кафедри 

безпеки 

життєдіяль-

ності 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім.Ю.Федько

-вича. 

Чернівецький 

медичний 

інститут; 

1992, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

 

 

Доктор медичних наук,  

03.07.2002, 14.01.12 – 

ревматологія. 

 

Профессор кафедри 

безпеки життєдіяльності, 

23.10.2003. 

 

 

Національний медичний 

університет ім.. О.О. 

Богомольця, факультет 

підвищення 

кваліфікації, 2008 р.  

 

Безпека життєдіяльності /  

О.О. Воробйов, Л.В. Романів, 

А.В. Бабюк та ін. - 

Навчальний посібник. - 

Чернівці: Книги – ХХІ, 2010.  

Цивільний захист /  О.О. 

Воробйов, Л.В. Романів, А.В. 

І.Л. Куковська та ін. - 

Чернівці : Книги – ХХІ, 2010.   

2.2. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

        

2.3. Дисципліни вільного вибору студента 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

        

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.1. Дисципліни нормативної частини 
Особи, які працюють за сумісництвом 

11. Кримінальне 
право України  
 

72 години 

 

Глушков 

Валерій 

Олександров

ич 

 

 

 

 

 

Національна 

академія 

Служби 

Безпеки 

України, 

завідувач 

кафедри. 

 

Одеський 

національний 

університет 

ім. 

Мечникова, 

1975, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Доктор юридичних наук, 

07.07.1991, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право. 

 

«Теоретичні проблеми 

кримінальної 

відповідальності за 

суспільно-небезпечні 

діяння в сфері медичного 

обслуговування». 

- Глушков В.О. Відповідальність за 

передбачені Розділом ІІ Особливої 

частини Кримінального кодексу 

України злочини у сфері 

професійної діяльності медичних 

працівників та спеціальні види 

тілесних ушкоджень [монографія] / 

В.О. Глушков. – К.: МНДЦ при 

РНБОУ, НА СБ України, 2011. – 

112 с. 

Глушков В.О. Террор и терроризм: 

соотношение и разграничение / В.О. 

Глушков // Российский следователь. 

– 2012. –  № 6. – С. 25-29. 

Глушков В.О. Поняття 

транснаціональної організованої 

злочинності та її співвідношення з 

тероризмом / В.О. Глушков // Право 

і суспільство. –  2012. –  № 2. – С. 

190-194. 

Глушков В.О. Судовий контроль за 

дотриманням прав людини при 

наданні дозволу на проведення 

окремих оперативно-розшукових 

заходів / В.О. Глушков Науковий 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. – 

2010. –  №2.- С. 267-278. 

Глушков В.О. Проблеми 

вдосконалення законодавства 

України про оперативно-розшукову 

діяльність України у сучасних 

умовах/ В.О. Глушков // Вісник 

Служби безпеки України. – 2011. - 

№ 59. – С. 104-110. 

12. Господарське 
право України 
 

26 годин 

Бутирський 

Андрій 

Анатолійо-

вич 

Господарськи

й суд 

Чернівецької 

області, 

суддя, 

доцент. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю. Федько-

вича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

10.10.2001,12.00.04 – 

господарське право; 

господарське 

процесуальне право. 

 

«Правове регулювання 

заходів щодо відновлення 

платоспроможності 

боржника». 

- Бутирський А.А. Заходи щодо 

відновлення платоспроможності 

боржника як шлях подолання 

банкрутства: монографія. 

/А.А.Бутирський – Чернівці: Книги 

– ХХІ, 2008. – 180 с. 

Бутирський А.А. До проблемних 

питань визначення підвідомчості 

справ адміністративним судам // 

Держава і право. – Вип. 45 – 2009 р. 

- С. 253-257. 

Бутирський А.А. Правове 

регулювання принципів здійснення 

правосуддя в адміністративному та 

господарському судочинстві // 

Науково-практичний журнал 

«Судова апеляція» - № 2 – 2010 р. - 

С. 33-40. 

Бутирський А.А. Визнання права 

власності на самочинно збудоване 

нерухоме майно у господарських 

правовідносинах: проблеми 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

застосування //Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 

Серія: Правознавство – Вип. 533 – 

2010 р. - С. 56-60. 

Бутирський А.А. Судова система 

Республіки Болгарія: зміст та 

особливості. //Збірник наукових 

праць «Держава і право» – Вип. 53 – 

2011 р. - С. 175-180. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

13. Теорія  
держави і права 
 
68 годин 

Карвацька 

Світлана 

Богданівна 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1987, 

спеціальність 

«Історія». 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1996, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 12.11.1996, 12.00.01 

– теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових 

вчень. 

 

Доцент  кафедри теорії та 

історії держави і права, 

30.10.2008. 

 

«Ризький мир 1921 року 

як завершальний етап 

боротьби за встановлення 

української національної 

державності». 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра теорії 

та філософії права, 

листопад-грудень 2012 

р. 

Карвацька С.Б. Теорія держави і 

права. Навчальна програма 

юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича  (за вимогами 

кредитно-модульної системи). І 

курс. - Чернівці: Рута, 2008. - С. 4-

17. 

Карвацька С.Б. Системний підхід 

у дослідженні взаємодії 

національної державно-правової 

історії терміносистеми українського 

права / Держава і право: Збірник 

наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Спецвипуск. – К.: 

Ін-т держави і права ім. 

М.В.Корецького НАН України, 

2007. – С. 38-43. 

Карвацька С.Б. Формування 

герменевтичної інтерпретації: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

історико-правові та лінгвістичні 

питання //Актуальні проблеми 

держави і права. Збірник наукових 

праць. Випуск 50. – Одеса: 

Юридична література, 2009. – С. 66-

72. 

14. Історія держави і 
права зарубіжних 
країн  
 

34 години 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський 

національний 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

листопад 2012 р. 

Никифорак М.В. Буковина в 

державно-правовій системі Австрії 

(1774-1918 рр.) // Чернівці: Рута, 

2004. – 384 с. 

Никифорак М.В. Урядування та 

економіка Буковини (австрійський 

період). – Чернівці: Зелена 

Буковина, 2008. – 192 с. – 4 іл. (у 

співавторстві). 

Никифорак  М.В.  Історія держави 

і права зарубіжних країн. Навчальна 

програма юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича  (за вимогами 

кредитно-модульної системи). І 

курс. - Чернівці: Рута, 2008. - С.18-

39. 

Никифорак М.В., Максимюк О.Д. 

Історія держави і права зарубіжних 

країн: Методичні матеріали до 

семінарських занять з історії 

держави і права зарубіжних країн. – 

Чернівці: Зелена Буковиа, 2012. – 

526 с. 

15. Історія держави і Меленко Доцент  Чернівецький Кандидат юридичних Львівський  Меленко С.Г. Історія держави та 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

права України 
 
34 години 

Сергій  

Гаврилович 

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1998, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

наук, 15.01.2003, 12.00.01 

– теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових 

учень. 

 

Доцент кафедри теорії та 

історії держави і права, 

30.10.2008. 

 

“Консолідація як вид 

систематизації 

нормативно-правових 

актів ”. 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра теорії 

та філософії права, 

жовтень-листопад 2012 

р 

права України. Навчально-

методичні матеріали для студентів 

юридичного факультету. – Чернівці: 

Рута, 2007. – 167 с. 

Меленко С.Г. Історія держави та 

права України. Програма курсу для 

студентів юридичного факультету. 

– Чернівці: Рута, 2006. – 154 с. 

Меленко С.Г. Історія держави та 

права України. Тестові завдання для 

студентів юридичного факультету. 

– Чернівці: Рута, 2006. – 128 с.  
Меленко С.Г. Історія держави і 

права України. Навчальна програма 

юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича 

(за вимогами кредитно-модульної 

системи). І курс. - Чернівці: Рута, 

2008. -  С.40-52 . 

16. Судові і 
правоохоронні 
органи України 
 
34 години 

Паскар  

Ауріка  

Лазорівна 

Доцент  

кафедри 

правосуддя 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федько-

вича, 2003, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

10.02.2010, 12.00.03 - 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 29.03.2012. 

 

«Цивільні процесуальні 

правовідносини: 

структурно-

Проходить наукове 

стажування в рамках 

проекту «Erasmus 

Mundus» - «EMERGE» з 

01 жовтня по 30 

листопада 2012 року, 

Ясський університет м. 

Ясси (Румунія). 

Паскар А.Л. Цивільні процесуальні 

правовідносини (у співавторстві з 

Фурсою С. Я. і Фурсою Є. І. (крім п. 

3.2.1.-3.2.4.) / [С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, 

О. В. Гетманцев, А. Л. Паскар та ін.] ; 

за ред. С. Я. Фурси // Цивільний 

процес України : Академічний курс : 

[підр. для студ. юрид. спец вищ. навч. 

закл.]. - К. : Видавець Фурса С. Я. : 

КНТ, 2009. - С. 122-160.  

Паскар А.Л. Суб’єкти цивільних 

процесуальних правовідносин : 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

функціональний наліз». поняття та види [Текст] / А. Л. Паскар 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету : [зб. наук. праць] ; 

[Правознавство]. - Вип. 282. - Чернівці 

: Рута, 2005. - С. 54-58.  

Паскар А.Л. Теоретичні аспекти 

цивільної процесуальної     

правосуб’єктності [Текст] / А. Л. 

Паскар // Актуальні проблеми 

політики : [збірник наук. праць]. - 

Вип. 28. - Одеса : Фенікс, 2006. - С. 

424-428. 

Паскар А.Л. Нові підходи до 

розуміння цивільних процесуальних 

правовідносин : поняття, ознаки, 

види. [Текст] / А. Л. Паскар // 

Юриспруденція : теорія і практика. - 

2008. - № 7 (45). - С. 45-53. 

17. Конституційне  
право України  
 

 

72 години 

Щербанюк 

Оксана  

Володимирі

вна 

 

Доцент  

кафедри 

конституцій

ного, 

адміністра-

тивного та 

фінансового 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1998, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 27.06.2000, 12.00.07 

– теорія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

30.10.2008. 

 

«Громадянин як суб’єкт 

податкових 

Інститут вищої освіти 

АПН України,  2008 р. 

 

Канадсько-Український 

Проект «Розбудова 

демократії», 2008 р. 

Щербанюк О.В. Громадянин як 

суб’єкт податкових правовідносин. 

– Чернівці: Рута, 2000. – 280с. 

Щербанюк О.В. Проблеми 

реалізації конституційних 

принципів територіальності та 

спеціалізації судової системи 

України // Вісник господарського 

судочинства,2008, № 5. – С.45-54. 

Щербанюк О.В. Конституційні 

принципи судової влади: поняття, 

види, зміст та перспективи 

реалізації (порівняльно-правовий 

аспект). – «Порівняльне 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 правовідносин в умовах 

переходу до ринкової 

економіки». 

правознавство: сучасний стан і 

перспективи розвитку» (За ред. 

Ю.С. Шемшеченка, 

Л.В.Губерського, І.С. Грищенка; 

упор. О.В. Кресів. – К.:Логос, 2009. 

С.295-297. 

18. Логіка (загальна 
і юридична) 
 

36 години 

Місевич  

Сергій  

Васильович 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 08.06.2005, 12.00.01 

– теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових 

вчень. 

 

“Джерела канонічного 

права (теоретико-

правовий аналіз)”. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра історії 

держави, права та 

політико-правових 

учень, листопад-

грудень 2012 р. 

Місевич С.В. Логіка (загальна і 

юридична). Навчальна програма 

юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича 

(за вимогами кредитно-модульної 

системи). І курс. - Чернівці: Рута, 

2008. -  С.123-128                         . 

19. Адміністративн
е право України 
 
85 годин 

 

Федорук 

Наталя 

Сергіївна 

 

Доцент  

кафедри 

конституцій

ного, 

адміністра-

тивного та 

фінансового 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

2000, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук,  09.11.2006, 12.00.01 

– теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових 

вчень. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

09.11.2010. 

 

 «Місце теорії управління 

Інститут держави і 

права ім. В.М. 

Корецького НАН 

України, 2008 р. 

Ней Н.С. Місце теорії управлівння 

в правознавстві: Монографія - 

Чернівці: Рута, 2007. – 244с. 

Федорук Н.С. Співвідношення 

адміністративного права з іншими 

галузями права України // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Вип.518. Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2009. – С. 90-92. 

Федорук Н.С. Адміністративне 

право України (загальна частина).  - 

Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. – 

288 с. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

в правознавстві». 

20. Державне право 
зарубіжних країн 
 

34 години 

 

Георгіца 

Аурел  

Зиновійович 

Професор  

кафедри 

міжнародно-

го права 

Чернівецько-

го 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1962, 

спеціальність 

«Вчитель 

філології». 

 

Київський 

національний 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Доктор юридичних наук, 

24.06.1999, 12.00.02 – кон-

ституційне право. 

 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

17.07.2001. 

 

 «Сучасний 

парламентаризм: проблеми 

теорії та практики». 

Інститут міжнародних 

відносин Киїівського 

національного 

університету ім. 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень 2012р. 

Георгіца А.З. Законодавча влада: 

поняття, правова природа, місце і 

роль у системі органів публічної 

влади. // Право України. – 2009. – № 

11. – С. 100-117. 

Георгіца А.З. Влада в Україні: 

шляхи до ефективності (кол. 

монографія). – К.: «Право України»: 

Ін Юре, 2010. – с. 253-259; с. 355-

381. 

Георгіца А.З. Конституція України. 

Науково-практичний коментар / 

редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, 

Ю.Г. Барабаш та ін., Нац. акад. прав. 

наук України. –2-ге вид., переробл. і  

допов. – Х.: Право,    2011. – 1128 с. 

– коментар ст. 94 КУ – С. 654-662. 

Георгіца А.З., Волощук О.Т., 

Чепель О.Д. Конституційне 

(державне) право зарубіжних країн: 

навчально-методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2008. – 128 с. 

Георгіца А.З., Волощук О.Т. 

Конституційне право зарубіжних країн: 

навчально-методичний комплекс. - 

Чернівці: ЧНУ, 2010. 

21. Екологічне 
право України 
 
34 години 

Струтинська-

Струк 

Людмила 

Владиславів-

на 

Доцент  

кафедри 

конституцій

ного, 

адміністра-

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

Кандидат юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.06 – 

земельне право; аграрне 

право; екологічне право; 

природноресурсове право. 

Всесвітній відкритий 

з’їзд міжнародного 

співробітництва (США), 

2011 р. 

 

Strutyńska Ludmiła. Ekologia w 

świadomości prawnej obywateli w 

końcu XX w. //Europa w XX wieku. 

Główne kierunki rozwoju (ekologia, 

gospodarka, kultura, polityka). – Łódź: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

тивного та 

фінансового 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

01.07.2011 

Uniwersytet Łódzki. Instytut Historii, 

2001. - S.151-161. 

Струтинська-Струк Л.В. Розділ V, 

§5. Правові аспекти біологічної 

безпеки при поводженні з 

генетично-модифікованими 

організмами; Розділ VIII, §6. 

Екологічне ліцензування // 

Екологічне право України. 

Академічний курс. Підручник для 

вищих навчальних закладів / За 

загальною редакцією академіка НАН 

України Ю. С. Шемшученка. – К.: 

Юридична думка, 2005. – С.153-162; 

254-260. 

Струтинська-Струк Л. В. 

Міжнародно-правові основи 

збереження біорізноманіття // 

Порівняльно-правові дослідження. – 

2010. - № 2. – С.39-44. 

Струтинська-Струк Л. В. 
Принципи міжнародного 

екологічного права та національної 

екологічної політики України: 

порівняльно-правовий аналіз // 

Порівняльно-правові дослідження. – 

2011. - № 1. – С.110-115. 

22. Історія вчень про 
державу і право 
 

34 години 

Місевич 

Сергій  

Васильович 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

Кандидат юридичних 

наук, 08.06.2005, 12.00.01 

– теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра історії 

держави, права та 

Місевич С.В. Релігійне право: 

компаративістський підхід // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 348: Правознавство. – Чернівці: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

вчень. 

 

“Джерела канонічного 

права (теоретико-правовий 

аналіз)”. 

політико-правових 

учень, листопад-

грудень 2012 р. 

Рута, 2006. – С. 24-27. 

Місевич С.В. Правовий звичай як 

джерело канонічного права східної 

християнської церкви // Наукові 

записки. Серія “Право”. – Острог: 

Видавництво Національного 

університету “Острозька академія”, 

2004. – С. 261-267. 

23. Цивільне право 
України. 
Загальна частина 
 

90 годин 

Пацурківськи

й 

Юрій 

Петрович 

 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю. Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

26.06.2001, 12.00.03 -  

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри цивільного 

права, 23.10.2003. 

 

«Правовий режим майна 

суб’єктів підприємницької 

діяльності» 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-правові 

засади забезпечення реалізації 

суб’єктивних прав і обов’язків. 

//Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 435: Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: Збірник 

наук. праць. Серія: Правознавство – 

Вип. 604 – 2011 р.- С. 50-56. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Пацурківський Ю.П.Розсуд як 

спосіб застосування оціночних 

понять в цивільному праві 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: Збірник 

наук. праць. Серія: Правознавство – 

Вип. 628 – 2012 р. – С. 64-69. 

24. Цивільне право 
України. 
Особлива 
частина 
 

85 годин 

Никифорак 

Володимир 

Михайлович 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1999, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

20.06.2002, 12.00.03 – 

цивільне право процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри цивільного 

права, 16.12.2004. 

 

«Договір страхування 

відповідальності». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Никифорак В.М. Договір 

страхування відповідальності: 

монографія / В.М.Никифорак – 

Чернівці: Рута, 2002. – 248 с. 

Никифорак В.М., Дзера О.В., Луць 

В.В. та інші. Цивільне право 

України. Академічний курс: 

Підручник: У двох томах / За заг. 

ред. Я.М.Шевченко. – Т. 2. Особлива 

частина. – К.: Концерн “Видавничий 

Дім “Ін Юре”, 2003. – С.149-160 (408 

с.). 

Шевченко Я.М., Никифорак В.М., 
Кучеренко І.М., Фурса С.Я. та інші. 

Цивільний кодекс України: Науково-

практичний коментар: У 2 ч. / За заг. 

ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн 

“Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 

Ч.2. – С.189-198, 455-482 (896 с.). 

Шевченко Я.М., Никифорак В.М., 
Кучеренко І.М. та інші. Цивільне 

право України. Академічний курс: 

Підручник: У двох томах / За заг. 

ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. 

і перероб. – Т. 2. Особлива частина. – 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін 

Юре”, 2006. – С.186-199 (520 с). 

Никифорак В.М. Страхування як 

спосіб захисту та відновлення 

законних прав та інтересів // 

Актуальні проблеми приватного та 

публічного права: монографія / 

Н.Д.Гетьманцева, Т.М.Волощенко, 

І.Г.Козуб та ін.; відп. ред. 

Н.Д.Гетьманцева. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 

С.180-207. 

25. Кримінальне 
право України  
 

85 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ющик  

Олена  

Іванівна 

 

 

 

 

Доцент  

кафедри 

кримінально

го права і 

криміналісти

ки 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1999, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

15.12.2004, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 

19.10.2006. 

 

«Кримінально-правове 

регулювання діяння 

пов’язаного з ризиком як 

обставина, що виключає 

злочинність діяння». 

 

 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

Ющик О.І. Історичний розвиток 

уявлень про зміст покарання // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 533: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – 124 с. – С. 105-109. 

Ющик О.І. Спортивний ризик, як 

різновид виправданого ризику // 

Держава і право. Збірник наукових 

праць. Юридичні і політичні науки. 

Спецвипуск. – К., 2005. – С. 380-

385. 

Ющик О.І. Поняття медичного 

ризику та умови його правомірності 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету. – 2004. – Випуск 236. 

Правознавство. – С. 121-124. 

Ющик О.І., Шевчук А.В., 

Нежурбіда С.І. Кримінальне право 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

України. Особлива частина: 

Навчально-методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2005. – 124 с. 

Ющик О.І. Призначення 

покарання. Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 

46 с. 

 

 

26. Міжнародне 
публічне право 
 

34 години 

Георгіца 

Аурел  

Зиновійович 

Професор  

кафедри 

міжнародно-

го права 

Чернівецько-

го 

национально-

го 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1962, 

спеціальність 

«Вчитель 

філології». 

 

Київський 

національний 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Доктор юридичних наук, 

24.06.1999, 12.00.02 – кон-

ституційне право. 

 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

17.07.2001. 

 

 «Сучасний 

парламентаризм: проблеми 

теорії та практики». 

Інститут міжнародних 

відносин Київського 

національного 

університету ім. 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень 2012 

р. 

Георгіца А.З. Міжнародне публічне 

право. Загальна частина. – Чернівці: 

Рута, 1995. – 232 с.  

Георгіца А.З. Міжнародне публічне 

право. Особлива частина Чернівці: 

ЧДУ, 1996. – 164 с. 

Георгіца А.З. Вибори як форма 

народовладдя в аспекті міжнародних 

виборчих стандартів - Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук, праць. Вип. 227. Серія 

"Правознавство".- Чернівці: Рута, 

2004. – С. 35-40 

Георгіца А.З., Чикурлій С.О. 

Міжнародне публічне право: 

Навчально-методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2002. – 175 с. 

 

27. Фінансове 
право України 
 
72 години 

Пацурківсь-

кий  

Петро  

Станіславо-

Професор  

кафедри 

консти-

туційного, 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

Доктор юридичних наук,  

15.05.1998, 12.00.07 – тео-

рія управління; 

адміністративне право і 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

Пацурківський П.С. Правові 

засади фінансової діяльності 

держави проблеми методології. 

Монографія. – Чернівці: Рута, 1997.  



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

вич 

 
 

адміністра-

тивного та 

фінансового 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича; 

завідувач 

кафедри; 

декан 

юридичного 

факультету. 

 

 

 

вича, 1975, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський 

національний 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

процес; фінансове право. 

 

Професор кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

17.07.2001.  

 

Заслужений юрист 

України. Номер диплому: 

ДД № 000389. 

 

«Проблеми загальної 

теорії фінансового права в 

умовах переходу до 

ринкової економіки». 

адміністративного та 

фінансового права, 

жовтень-листопад 

2012р. 

 

 

Пацурківський П.С. Проблеми 

теорії фінансового права. 

Монографія. – Чернівці: Рута, 1998.  

Пацурківський П.С. Сучасні 

проблеми правопізнання. 

Навчальний посібник. Чернівці: 

Рута, 2001. – 340с. 

Пацурківський П.С. 
Пострадянська теорія бюджетного 

права: полемічні нотатки // Право 

України. - №3. – 2007. – С.103-108. 

Пацурківський П.С. Критерії 

правового начала – принцип 

формальної рівності суб’єктів 

правовідносин – і пострадянське 

фінансове право: проблеми теорії. // 

Право України. - №1. – 2008. – С.10 

-15 

Пацурківський П.С., Гаврилюк 

Р.О. Методологія право пізнання 

Євгена Ерліха: некласична 

парадигма // Право України. - № 9. 

– 2012. – С. 11-16. 

28. Трудове право 
України. Основи 
охорони праці 
 

72 години 

Гетьманцева 

Ніна  

Дмитрівна 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Київський 

державний 

університет 

ім. Т.Шев-

ченка, 1991, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 25.10.1996, 12.00.05 

- трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

20.10.1999. 

 

Прокуратура 

Чернівецької області, 

2007 р. 

Кодекс законів про працю України: 

Науково-практичний коментар. 

Глава Х – Харків: Консум, 2003.–С. 

497 – 525. (832с.) 

Гетьманцева Н.Д. Місце 

державних органів у системі 

соціального партнерства 

//Юридична Україна – № 7 – 2011 р. 

- С. 28-32. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Федьковича, 

завідувач 

кафедри. 

«Співвідношення 

централізованого і 

локального регулювання 

трудових відносин». 

Гетьманцева Н.Д. До питання про 

метод правового регулювання 

трудових відносин //юридичний 

журнал «Право України» - № 5 – 

2011 р. - С. 224-230. 

Getmantseva N.D. The method of 

legal regulation of labour relations // 

European Science and Technology 

[Text] : materials of the international 

research and practice conference, Vol. 

II, Wiesbaden, January 31
st
, 2012 / 

publishing office “Bildungszentrum 

Rodnik e. V.” – c. Wiesbaden, 

Germany, 2012. – 776 p. - p. 209-213. 

Гетьманцева Н.Д. Джерело 

трудового права та його 

співвідношення з формою права. 

/Актуальні проблеми приватного та 

публічного права: монографія / Н.Д. 

Гетьманцева, Т.М. Волощенко, І.Г. 

Козуб та ін.., відп. Ред.. 

Н.Д.гетьманцева. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 

8-35. 

29. Кримінальне 
процесуальне 
право України 
 

72 години 

Дергач  

Леонід  

Валентинов

ич 

Доцент  

кафедри 

правосуддя 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

Національна 

Академія 

внутрішніх 

справ 

України, 

2002, 

спеціальність 

«Правознавст

Кандидат юридичних наук, 

11.11.2011, 12.00.09 – 

кримінальний процес, 

криміналістика, судова 

експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. 

 

«Розслідування вимагань, 

Захист дисертації, 

2011р. 

Протидія злочинним захопленням 

суб'єктів господарювання як виявам 

рейдерства : посіб. / [С. С. 

Чернявський, О. Є. Користін, Я .  В. 

Монастирський, Л. В. Дергач та 

ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : 

Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. - 

60 с. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ковича. во». вчинених організованими 

злочинними групами, у 

сучасних умовах». 

Дергач Л. Одночасний (груповий) 

обшук / Л. Дергач // Міжнародна 

поліцейська енциклопедія : у 10 т. / 

[відп. ред. : В.В.Коваленко, Є. M. 

Моісеєв, В. Я .  Тацій, Ю. С. 

Шемшученко]. - К. : Атіка, 2010. - 

T. VI : Оперативно-розшукова 

діяльність поліції (міліції"). - С. 515. 

В.В. Юсупов, Л.І. Казміренко, М.В. 

Пашковська, Л.В. Дергач 

Психологічні засади розслідування 

злочинів, пов′язаних з дорожньо-

транспортними пригодами: наук.-

практ. Посібник / В.В. Юсупов, Л.І. 

Казміренко, М.В. Пашковська, Л.В. 

Дергач. –Київ-Вижниця: Черемош, 

2012. -55 с. 

Дергач Л.В. Особливості 

проведення допиту підозрюваних у 

справах про вимагання, вчинені 

організованими злочинними 

групами / Л. В. Дергач // Боротьба з 

організованою злочинністю і 

корупцією (теорія і практика) : 

наук.-практ. журн. -2010. - № 22. - 

С. 267-274. 
30. Цивільне 

процесуальне 
право України 
 

68 годин 

 

Гетманцев 

Олександр 

Валентинови

ч 

Доцент  

кафедри 

правосуддя 

Чернівецького 

національного 

університету 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 

1991, 

спеціальність 

Кандидат юридичних наук, 

25.03.1997, 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, кафедра 

виконавчого, 

нотаріального процесу 

та адвокатури, жовтень-

Цивільний процес України: 

Академічний курс: підруч. для студ. 

юрид. спец вищ. навч. закл. / за ред.. 

С.Я. Фурси. – (Гетманцев О.В. п. 1-

3, 5-7 теми 1.) – К.: Видавець Фурса 

С.Я.: КНТ, 2009. – С. 18-33; 47-58. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ім. Ю.Федь-

ковича; 

завідувач 

кафедри. 

«Правознавств

о». 

 

Доцент  кафедри 

цивільного права і 

процесу, 21.04.1999. 

 

«Громадяни як сторони у 

цивільному процесі». 

листопад 2012 р. Гетманцев О.В. Предмет 

цивільного процесуального права. 

Цивілістична процесуальна думка: 

збірник наукових статей; за заг.ред. 

Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 

Київ 2012.- С.154 -167. 

Гетманцев О.В. Системний підхід у 

науці цивільного процесуального 

права. / О.В. Гетманцев // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип.559: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011.- С.76-

79. 

Гетманцев О.В. Методологія науки 

цивільного процесуального права. / 

О.В. Гетманцев // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип.559: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011.С.69-

73. 

Гетманцев О.В. Зміст предмету 

цивільного процесуального права: 

історичні витоки сучасних доктрин. 

/ О.В. Гетманцев // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип.559: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. 

31. Криміналістика  
 

Дякур  

Марія  

Доцент 

кафедри 

Чернівецький 

національний 

Кандидат юридичних наук, 

16.12.2009, 12.00.08 – 

Захист дисертації, 2009 

р. 

Кримінальне право України 

(Особлива частина): Навчально-



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

34 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Дмитрівна криминально-

го права і 

криміналіс-

тики 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича. 

університет ім. 

Ю.Федько-

вича, 2002, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право. 

 

«Замах на злочин: проблеми 

кримінально-правової 

кваліфікації та 

відповідальності». 

методичний посібник. Укл. А.В. 

Шевчук, М.Д. Дякур, Л.В. Гусар – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 88 с. 

2Кримінологія: Програма курсу (за 

вимогами кредитно-модульної 

системи) / Укл. Л.В. Гусар, М.Д. 
Дякур. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2011. – 48 с. 

Шевчук А.В, Дякур М.Д. 
Кримінальне право України 

(Особлива частина). Навчальний 

посібник. – Чернівці: Чернів. нац. 

ун-т, 2010. – 304 с. 

Дякур М.Д. Критерії відмежування 

замаху на злочин від закінченого 

злочину // Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія Право. Випуск 

9. Ужгород: Поліграф-центр 

«ЛІРА», 2008.– С.384-387. 

Дякур М.Д. Відмежування замаху 

на злочин від готування до злочину 

// Держава і право: Збірник наукових 

праць. Юридичні і політичні науки. 

Випуск 39. – К.: Ін-т держави і права 

ім. В.М.Корецького НАН України, 

2008. – С. 532-537. 

32. Міжнародне 
приватне право 
 

39 годин 

Руденко  

Оксана  

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

Кандидат юридичних наук, 

20.09.2007, 12.00.03 – 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

Інститут міжнародних 

відносин Київського 

національного 

університету ім. 

Руденко О.В. Судовий прецедент як 

джерело міжнародного приватного 

права України // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича. 

2000, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

17.02.2012. 

 

«Уніфікація міжнародного 

приватного права в ЄС». 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень 2012р. 

наук. праць. Вип. 492: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 

С. 44-47 

Руденко О.В. Правове регулювання 

безпеки міжнародних повітряних 

перевезень у транспортному праві 

Євросоюзу // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 37-43. 

Руденко О.В. Уніфікація 

міжнародного приватного права в 

ЄС: монографія. – Чернівці: Рута, 

2009. – 248 с. 

Руденко О.В., Волощук О.Т., 

Задорожна С.М. Міжнародне 

приватне право: навч.-метод. 

посібник / Укл.: О.В. Руденко, О.Т. 

Волощук, С.М. Задорожна. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – 144 с. 

Руденко О.В. Сучасні тенденції 

розвитку міжнародного приватного 

права ЄС / О.В. Руденко // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 578: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 

56-60. 

3.2. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
Особи, які працюють за сумісництвом 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

33. Кримінологія  
 
34 години 

Глушков 

Валерій 

Олександров

ич 

 

 

 

 

 

Національна 

академія 

Служби 

Безпеки 

України, 

завідувач 

кафедри, 

професор. 

 

Одеський 

національний 

університет 

ім. 

Мечникова, 

1975, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Доктор юридичних наук, 

07.07.1991, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право. 

 

«Теоретичні проблеми 

кримінальної 

відповідальності за 

суспільно-небезпечні 

діяння в сфері медичного 

обслуговування». 

- Глушков В.О. Відповідальність за 

передбачені Розділом ІІ Особливої 

частини Кримінального кодексу 

України злочини у сфері 

професійної діяльності медичних 

працівників та спеціальні види 

тілесних ушкоджень [монографія] / 

В.О. Глушков. – К.: МНДЦ при 

РНБОУ, НА СБ України, 2011. – 

112 с. 

Глушков В.О. Террор и терроризм: 

соотношение и разграничение / В.О. 

Глушков // Российский следователь. 

– 2012. –  № 6. – С. 25-29. 

Глушков В.О. Поняття 

транснаціональної організованої 

злочинності та її співвідношення з 

тероризмом / В.О. Глушков // Право 

і суспільство. –  2012. –  № 2. – С. 

190-194. 

Глушков В.О. Судовий контроль за 

дотриманням прав людини при 

наданні дозволу на проведення 

окремих оперативно-розшукових 

заходів / В.О. Глушков Науковий 

вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. – 

2010. –  №2.- С. 267-278. 

Глушков В.О. Проблеми 

вдосконалення законодавства 

України про оперативно-розшукову 

діяльність України у сучасних 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

умовах/ В.О. Глушков // Вісник 

Служби безпеки України. – 2011. - 

№ 59. – С. 104-110. 

34. Складання 
процесуальних 
документів із 
адміністративних 
справ 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Гордєєв  

Віталій  

Володимиров

ич 

Апеляційний 

суд 

Чернівецької 

області, 

помічник 

судді судової 

палати у 

цивільних 

справах, 

доцент. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2006, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

14.10.2009, 12.00.07 – 

адміністративне право і 

процес; фінансове право і 

інформаційне право. 

 

«Доказування в 

адміністративних справах». 

- Гордєєв В.В. Настільна книга 

професійного судді при розгляді 

адміністративних справ. Науково-

практичний посібник для судді. – Х. : 

Харків юридичний, 2011. – 467. 

Гордєєв В.В. Теорія і практика 

адміністративного судочинства:  

Монографія. / Чернівці «Місто, 2011. 

– 384с. 

Гордєєв В. В. Показання свідка як 

засіб доказування в 

адміністративному судочинстві у 

справах про вибори та виборчий 

процес / В. В. Гордєєв // Вісник 

Запорізького юридичного інституту 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 

2008. – №3. – С.80–87. 

Гордєєв В.В. Поняття і зміст 

пояснень сторін, третіх осіб, їхніх 

представників як засобу доказування 

в адміністративному судочинстві у 

справах, пов’язаних із виборами та 

виборчим процесом / В. В. Гордєєв, 

О. К. Черновський // Право України. 

– 2008. – №10. – С.38–43. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

35. Латинська мова 
 

Любімова 

Оксана 

Асистент 

кафедри 

Чернівецький 

державний 

Кандидат філологічних 

наук    ДК №060919 

Захист дисертації,  

2010 р. 

Любімова О.В. Віршування 

Сильвестра Яричевського 90-х 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом 

Василівна 

 

румунської 

та класичної 

філології 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича. 

університет 

ім. Юрія 

Федьковича 

11.06.1997 

«Українська 

мова та 

література». 

від 1.07.2010,   Київ 

«Теорія літератури». 

років ХІХ століття / Б.Бунчук, О. 

Любімова // Науковий вісник 

Чернівецького університету:збірник 

наукових праць. -Вип.394 – 398. 

Словянська філологія. – 

Чернівці:Рута, 2008.-С.159-166. 

Любімова О.В. Метрика і ритміка 

поетичних творів Володимира 

Самійленка (на матеріалі віршів 80-

х років ХІХ століття)/Оксана 

Любімова//Питання 

літературознавства:науковий 

збірник. – Вип. 81. – 

Черінвці:Чернівецький нац. ун-

т,2010. – С.155-163. 

Любімова О.В. Монорозмірні 

форми в силабіці східноукраїнських 

поетів 80-х років ХІХ століття 

(метрика і ритміка)/Оксана 

Любімова//Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича: зб.наук.праць 

/[наук.ред.Бунчук Б.І.] – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т,2011. – 

Вип.547-548: Слов'янська філологія. 

– С.46-53. 

36. Римське право 
 
54 години 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

Никифорак М.В. Буковина в 

державно-правовій системі Австрії 

(1774-1918 рр.) // Чернівці: Рута, 

2004. – 384 с. 

Никифорак М.В. Урядування та 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича; 

завідувач 

кафедри. 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський 

національний 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.”  

листопад 2012 р. економіка Буковини (австрійський 

період). – Чернівці: Зелена 

Буковина, 2008. – 192 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське 

право. Часопис кафедри теорії та 

історії держави і права. Київ. нац. 

ун-ту імені Тараса Шевченка / За 

заг. ред. 39. І. Безклубого. – К., 

2010. – С. 106-110. 

Никифорак М.В., Максимюк О.Д. 

Історія держави і права зарубіжних 

країн: Методичні матеріали до 

семінарських занять з історії 

держави і права зарубіжних країн. – 

Чернівці: Зелена Буковиа, 2012. – 

526 с. 

37. Судова 
медицина 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

 

 

Гриндей 

Любов 

Михайлівна 

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедри 

криміналь-

ного права і 

криміналісти

ки 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича. 

 

Чернівецький 

медичний 

інститут, 

1996, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

 

 

 

Кандидат медичних наук, 

04.07.2001. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 

23.12.2008. 

 

«Профілактика 

фетоплацентарної 

недостатності у юних 

первородящих з 

тиреотоксикозом». 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

 

 

 

Гриндей Л.М. Патологічний афект: 

особливості експертної оцінки // 

Держава і право. Збірник наукових 

праць. Юридичні науки. 

Спецвипуск. - К.: Ін-т держави і 

права ім. В.М.Корецького НАН 

України, 2005. – С. 105-109. 

Гриндей Л.М. Судово-медична 

експертиза трупів новонароджених 

у випадках дітовбивства // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету. Збірник наукових 

праць. Вип. 273: Правознавство. – 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 

 

Чернівці: Рута, 2005. – С. 118-122. 

38. Адміністративно-
процесуальне 
право України 
 

54 години  

Тарануха  

Віра  

Петрівна 

Доцент 

кафедри 

правосуддя 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича. 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1999, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

12.05.2004, 12.00.07 – 

теорія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 23.12.2011. 

 

«Звернення громадян як 

засіб забезпечення 

законності діяльності 

місцевих органів 

виконавчої влади». 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, кафедра 

виконавчого, 

нотаріального процесу та 

адвокатури, 2012 р. 

Тарануха В.П. Історія виникнення 

інституту звернень до органів 

державної влади Науковий вісник 

Національної академії внутрішніх 

справ України. Науково-теоретичний 

журнал. – Київ: Націон. академія 

внутрішніх справ України, 2002. – 

№1. – С. 298-307. 

Тарануха В.П., В.В. Гордєєв 

Особливості розгляду судами справ, 

пов’язаних з виборами народних 

депутатів України // Судова апеляція: 

Науково – практичний журнал. – 

2007. - №4 (9). –  с.101- 107. 

Тарануха В.П. Правова природа 

об’єкта адміністративних судових 

процесуальних відносин. Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Правознавство.- 

Чернівці: Рута,   – 2006. – Випуск 

385. – С.68 – 73. 

Тарануха В.П. Аналогія закону й 

аналогія права як способи подолання 

прогалин у праві Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць.  Правознавство.- 

Чернівці: Рута, – 2008. – Випуск 435. 

– С.5 - 9. 

Тарануха В.П. Адміністративне 

процесуальне право України 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Навчальна програма дисципліни за 

вимогами кредитно-модульної 

системи).–   Чернівці: Рута, 2007. –  

68с. 

39. Складання 
процесуальних 
документів з 
кримінальних 
справ 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

 
 

Дергач  

Леонід  

Валентинович 

Доцент 

кафедри 

правосуддя 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича. 

 

Національна 

Академія 

внутрішніх 

справ України, 

2002, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

11.11.2011, 12.00.09 – 

кримінальний процес, 

криміналістика, судова 

експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. 

 

 «Розслідування вимагань, 

вчинених організованими 

злочинними групами, у 

сучасних умовах». 

Захист дисертації, 2011 р. Дергач Л. Вимагання, вчинене 

організованою групою (рекет) / Л. 

Дергач // Міжнародна поліцейська 

енциклопедія : у 10 т. / [відп. ред. : 

В.В.Коваленко, Є. M. Моісеєв, В. Я. 

Тацій, Ю. С. Шемшученко]. - К. : 

Атіка, 2010. - T. VI : Оперативно-

розшукова діяльність поліції 

(міліції). - С. 154-155. 

Дергач Л.В. Деякі питання 

легалізації доходів, одержаних 

організованими злочинними 

угрупованнями внаслідок захоплень 

суб'єктів господарювання / Л. В. 

Дергач // Правове забезпечення 

протидії та типології відмивання 

коштів в Україні: зб. матеріалів 

наук.-практ. семінару, (Київ, 1 жовт. 

2009 р.). - К.: Київ. нац. ун-т внутр. 

справ, 2009. - С. 40-44. 

40. Право 
соціального 
захисту 
 

34 години 

Орловський 

Олег  

Ярославович 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 13.12.2001, 12.00.05 

-  трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

24.12.2003. 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Орловський О.Я. Право 

соціального забезпечення: новації 

та перспективи. //Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. - С. 58-62. 

Орловський О.Я. Концепція 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ім. Ю.Федь-

ковича. 

 

 «Зміст трудових 

правовідносин в сучасних 

умовах». 

пенсійного страхування в Україні: 

необхідність вдосконалення та 

зміни. //Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 492 : 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2009 р. - С. 78-83. 

Орловський О.Я. Поняття та 

особливості пенсійних 

правовідносин //Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 

Серія: Правознавство – Вип. 538 – 

2010 р. - С. 79-84. 

Орловський О.Я. Соціально-

страхова природа пенсійних 

правовідносин у контексті нової 

моделі соціального забезпечення / 

Актуальні проблеми приватного та 

публічного права: монографія / 

Н.Д. Гетьманцева, Т.М. 

Волощенко, І.Г. Козуб та ін.., відп. 

ред. Н.Д.Гетьманцева. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 

58-100. 

41. Право ЄС  
 

52 години 

Задорожна 

Світлана 

Михайлівна 

Доцент  

кафедри 

міжнародно-

го права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федько-

вича, 2001, 

спеціальність 

«Правознавств

Кандидат юридичних наук, 

14.06.2007, 12.00.03 – 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

Інститут міжнародних 

відносин Київського 

національного 

університету ім. 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень 2012 

Задорожна С.М. Автономія сторін у 

міжнародному приватному праві. 

Монографія. – Чернівці: Технодрук, 

2008. - 216с. 
Задорожна С.М., Волощук О.Т., 

Руденко О.В. Автономія волі у 

міжнародному приватному праві: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

о». міжнародного права, 

09.11.2010. 

 

«Автономія волі у 

міжнародному приватному 

праві». 

р. навчально-методичний комплекс 

дисциплін. – Чернівці: Рута, 2008. – 

64 с. 
Задорожна С.М. Автономія волі у 

міжнародному приватному праві: 

принцип абсолютності вибору права. 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету. Сер. Правознавство. 

Збірник наук. Праць. Вип. 489. – 

Чернівці, 2009. – С. 47-51. 

Задорожна С.М., Волощук О.Т. 

Юридична автономність і дійсність 

угоди про вибір права, застосовного 

до цивільно-правових відносин, 

ускладнених іноземним елементом //  

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 

550: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 60-65. 
Задорожна С.М. Угода про вибір 

права, застосовного до цивільно-

правових відносин, ускладнених 

іноземним елементом // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 538: 

Правознавство. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2010. – С. 68-73. 

42. Складання 
процесуальних 
документів з 
цивільних справ 
 

Татулич 

Ірина  

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

правосуддя 

Чернівецько-

го націо-

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федько-

вича, 2004, 

Кандидат юридичних наук, 

01.06.2012, 12.00.03 - 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

Захист дисертації, 2012р. Татулич І.Ю. Особливості 

цивільної процесуальної форми  

[Текст] /  І.Ю.Татулич // Юридична 

Україна. – 2006. – № 10 (46). – С. 66-

70. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

 

нального 

університету 

ім. Ю.Федь-

ковича. 

 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

 

«Цивільна процесуальна 

форма в суді першої 

інстанції в Україні». 

Татулич І.Ю. Наказне провадження 

в цивільному судочинстві [Текст] / 

І.Ю.Татулич // Науковий вісник 

Чернівецького університету: [ зб. 

наук. праць]; [Правознавство]. – 

Вип. 385. – Чернівці : Рута,  2007.  – 

С. 53-56. 

Татулич І.Ю. Стадії в цивільному 

судочинстві [Текст] / І.Ю.Татулич //  

Підприємництво, господарство і 

право. – 2008. – №9. – С. 100-102. 

Татулич І.Ю. Межі цивільної 

процесуальної форми на стадії 

провадження у справі до судового 

розгляду [Текст] / І.Ю.Татулич // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: [ зб. наук. праць] ; 

[Правознавство] . – Вип. 550 . – 

Чернівці : Рута, 2010. – С.70-73. 

Татулич І.Ю. Особливості 

застосування цивільної 

процесуальної форми в наказному 

провадженні / І.Ю.Татулич // Вісник 

Академії адвокатури України. – К.: 

Видавничий центр Академії 

адвокатури України, 2010. – С.168-

170. 

        

3.3. Дисципліни вільного вибору студента 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

43. Соціологія права 
 
17 годин 

Савчук 

Сергій 

Вікторович 

 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 Кандидат юридичних 

наук, 21.05.2003, 12.00.12  

– філософія права. 

 

Доцент  кафедри теорії та 

історії держави і права, 

21.10.2004. 

 

 “Юридична соціологія: 

предмет та місце в системі 

юридичних наук”. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра теорії 

та філософії права, 

жовтень-листопад 2012 

р. 

 

Савчук С.В. Юридична соціологія. 

Програма курсу. – Чернівці: Рута, 

2004. – 40 с. 

Савчук С.В. Юридична соціологія 

як методологія сучасного право 

пізнання // Український правовий 

часопис. – 2004. - № 7 (12). – С. 36-

37. 

Савчук С.В. Основні типи 

концептуальних підходів до 

визначення предмета соціології 

права // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 100: 

Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 

2000. - С. 19-23. 

Савчук С.В. Соціологія права і 

юридична соціологія: тотожність чи 

відмінність предметів // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 125: 

Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 

2001. – С. 5-8. 
Савчук С.В. Юридична соціологія: 

концептуальна взаємодетермінація 

предмета і метода // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 105: 

Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 

2001. – С. 17-21. 
Савчук С.В. Юридична соціологія: 

предмет та місце в системі 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

юридичних наук. – Чернівці: Рута, 

2003. – 240 с.  

44. Інформаційне 
право 
 
34 години 

Струтинська-

Струк 

Людмила 

Владиславівн

а 

Доцент  

кафедри 

конституцій

ного, 

адміністра-

тивного та 

фінансового 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.06 – 

земельне право; аграрне 

право; екологічне право; 

природноресурсове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

01.07.2011. 

 

«Правове регулювання 

забезпечення біологічної 

безпеки при поводженні з 

ГМО». 

Всесвітній відкритий 

з’їзд міжнародного 

співробітництва (США), 

2011 р. 

 

Strutyńska Ludmiła. Ekologia w 

świadomości prawnej obywateli w 

końcu XX w. //Europa w XX wieku. 

Główne kierunki rozwoju (ekologia, 

gospodarka, kultura, polityka). – 

Łódź: Uniwersytet Łódzki. Instytut 

Historii, 2001. - S.151-161. 

Струтинська-Струк Л.В. Розділ V, 

§5. Правові аспекти біологічної 

безпеки при поводженні з 

генетично-модифікованими 

організмами; Розділ VIII, §6. 

Екологічне ліцензування // 

Екологічне право України. 

Академічний курс. Підручник для 

вищих навчальних закладів / За 

загальною редакцією академіка 

НАН України Ю. С. Шемшученка. – 

К.: Юридична думка, 2005. – С.153-

162; 254-260. 

Струтинська-Струк Л. В. 
Міжнародно-правові основи 

збереження біорізноманіття // 

Порівняльно-правові дослідження. 

– 2010. - № 2. – С.39-44. 

Струтинська-Струк Л. В. 
Принципи міжнародного 

екологічного права та національної 

екологічної політики України: 

порівняльно-правовий аналіз // 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Порівняльно-правові дослідження. 

– 2011. - № 1. – С.110-115. 

45. Сімейне право 
 

18 годин 

Процьків 

Наталія 

Миколаївна 

 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Київський 

державний 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

1994, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук,  10.12.03, 12.00.03 - 

цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

30.10.2008. 

 

«Правове регулювання 

розірвання цивільно-

правових договорів». 

Прокуратура 

Чернівецької області, 

2007 р. 

Процьків Н.М. Особливості 

розірвання договору купівлі-

продажу за законодавством України 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету. Сер. Правознавство. 

Збірник наук. праць. Вип. 147. – 

Чернівці, 2002. – С. 45-48. 

Процьків Н.М. Правові питання 

розірвання цивільно-правового 

договору за ініціативою однієї 

сторони // Науковий вісник 

Чернівецького університету. Сер. 

Правознавство. Збірник наук. 

праць. Вип. 131. – Чернівці, 2002. – 

С.26-29. 

Процьків Н.М. Поняття розірвання 

цивільно-правового договору. 

//Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 385: Правознавство. – 

Чернівці: Рута, 2007 р. – С. 40-44. 

Никифорак В.М., Процьків Н.М. 
Цивільне право України (особлива 

частина). Навчальний посібник. – 

Чернівці: Чернівецький 

національний університет, в-во 

«Зелена Буковина», 2011. – 320 с. 

46. Земельне право 
України 
 

Бабін 

Ігор 

Іванович 

Доцент  

кафедри 

конституцій

Чернівецький 

національний 

університет 

Кандидат юридичних 

наук, 18.02.2008, 12.00.07 

– теорія управління, 

Захист кандидатської 

дисертації, 2007 р. 

Бабін І.І. Юридична конструкція 

податку. – Монографія. – Чернівці: 

Рута, 2008. – 272с. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

26 годин ного, 

адміністра-

тивного та 

фінансового 

права 

Чернівецько-

го націо-

нального 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

ім. Ю.Федько-

вича, 2002, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

 

адміністративне право і 

процес, фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права,  

09.10.2010. 

Бабін І.І. Презумпції та фікції в 

податковому праві. – Навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 

320c. 

Бабін І.І. Бюджетне право України: 

навч. посібник / / І.І. Бабін. – 

Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 

2010. – 296с. 

Бабін І.І. Податкове право 

України: навч. посібник/І.І. Бабін – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – 504с. 

Бабін І.І. Правове регулювання 

податкової таємниці за 

законодавством України // 

Науковий вісник Чернівецький 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 618: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – С. 98-101 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
З НАПРЯМУ 6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО»  
8640 ГОД. (З НИХ ЛЕКЦІЙНИХ –  1621 ГОД.) 

В тому числі: 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 

годин з ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 





Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ    
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  

ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  

ЗА ОКР «ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТ» 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ««ДДЕЕРРЖЖААВВННОО--ППРРААВВООВВАА»» 
 

№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни  

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Цивільний 
захист 

 
6 годин 

 

Куковська 

Ірина 
Любомирівн

а 

Доцент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльнос

ті 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

медичний 

інститут; 1989, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

Кандидат медичних наук,  

09.06.2004, 14.03.05 - 

фармакологія. 

 

Доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, 

20.01.2011. 

 

«Ренальні ефекти 

даларгіну 

(експериментальне 

дослідження)». 

 

Національний 

авіаційний університет, 

2010 р. 

 

 Чернівецький обласний  

інститут 

післядипломної освіти, 

2009 р. 

Цивільний захист /  О.О. Воробйов, 

Л.В. Романів, І.Л. Куковська, Л.Г. 

Логуш та ін. - Навчальний 

посібник .  Чернівці : Книги – ХХІ, 

2010.  

Куковська І.Л. Безпека 

життєдіяльності. – Чернівці: ЧНУ, 

2009 

Куковська І.Л.  Застосування 

лікарських засобів при гострих 

респіраторних захворюваннях. – 

Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.   

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни  
Особи, які працюють за сумісництвом 

        



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

2. Інтелектуальна 
власність 
 
8 годин 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. 

Ю.Федьковича

. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-

правові засади забезпечення 

реалізації суб’єктивних прав і 

обов’язків // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз 

// Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 604. – 2011. 

р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних 

понять в цивільному праві 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Правознавство. – Вип. 628. – 2012 р. 

– С. 64-69. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки  
2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
3. Філософія права 

 
34 години 

 

Гарасимів 

Тарас  

Зиновійович 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

професор.   

 

Львівський 

державний 

університет ім. 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавство

». 

Доктор юридичних наук 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

 

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

- Гарасимів Т.3. Девіантна 

поведінка особистості : 

філософсько-правовий вимір : 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів : Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2009. - 524 с 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти 

формування девіантної поведінки 

людини: філософсько-правовий 

вимір: монографія / Тарас 

Зеновійович Гарасимів. - Львів: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2012. - 420 с 

Гарасимів Т.З. Словник термінів 

до навчальних курсів «Трудове 

право» та «Право соціального 

забезпечення України». - Дрогобич 

: Видавнича фірма «Відродження», 

2003. - 176 с 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права : 

[навчально-методичний посібник] / 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

О. М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -

Львів, 2008.-320 с 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за 

ред. О.М. Балинської. - Львів : 

ЛьвДУВС, 2010. - 508 с. 

4. Право ЄС 
 
34 години 

 

Мицик  

Всеволод  

Всеволодови

ч 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 

інститут 

міжнародних 

відносин, 

професор. 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 

1979, 

спеціальність 

«Міжнародні 

відносини і 

міжнародне 

право». 

Доктор юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.11 – 

міжнародне право. 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

21.12.2009. 

 

«Міжнародно-правові 

засади й інституційні 

механізми захисту прав 

національних меншин». 

- Міжнародне право. Основи теорії 

[Текст] : [підруч. для вищ. навч. 

закл. за спец. "Міжнар. право", 

"Міжнар. відносини"] / В.Г. 

Буткевич, В.В. Мицик, О.В. 

Задорожній ; за ред. : В.Г. Буткевич. 

- К. : Либідь, 2002. - 606 с. 

Мицик В.В. Права національних 

меншин у міжнародному праві. – К., 

2004. – 287 с. 

Мицик В.В. Права людини у 

міжнародному праві. Міжнародно-

правові механізми захисту [Текст] : 

підручник / В.В. Мицик ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. - К. : Промені, 2010. - 

722с. 

Мицик В.В. Значення застережень 

країн членів Рамкової конвенції 

Ради Європи про захист 

національних меншин та їх 

національних концепцій для 

визначення поняття «національна 

меншина» // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник 

наукових праць. – К., 2003. – Вип. – 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

41. – Ч. I. – С. 102-107. 

Мицик В.В. Практика 

Європейського суду з прав людини 

стосовно забезпечення прав 

національних меншин // 

Український часопис міжнародного 

права. – К., 2003. – № 1. – С. 36-46. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

5. Охорона праці в 
галузі 
 
6 годин 

 

Козуб  

Ірина  

Георгіївна 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю.Федько-

вича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федько-

вича, 2005, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних 

наук, 22.12.2010, 12.00.05 

– трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

 «Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Козуб І.Г. Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю: монографія / І.Г. 

Козуб. – Чернівці, Чернівецький 

нац.. ун-т, 2010. – 152 с. 

Козуб І.Г. Щодо визначення 

поняття «міжнародно-правові 

стандарти у сфері праці// науково-

практичний господарсько-правовий 

журнал «Підприємництво, 

господарство і право». 2(182)/2011 

С. - С.34-37. 

Козуб І.Г. Джерела і форми 

трудового права: розмежування 

понять // Юридична Україна – № 1 

– 2011 р. - С.56-60. 

Козуб І.Г. Умови праці й умови 

трудового договору: розмежування 

понять // науково-практичний 

господарсько-правовий журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право». 3(195)/2012 р. - С. 39-41. 

Козуб І.Г. Про предмет трудового 

права. /Актуальні проблеми 

приватного та публічного права: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

монографія /Н.Д.Гетьманцева, 

Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб та ін.; 

відп.ред. Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – С. 36-56. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

6. Актуальні 
проблеми 
конституційного 
права 
 
34 години 

Щербанюк 

Оксана  

Володимирів

на 

 

Доцент 

кафедри 

конституційног

о, 

адміністративно

го та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю. Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1998, 

спеціальність 

«Правознавство

». 

Кандидат юридичних наук, 

27.06.2000, 12.00.07 - теорія 

управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

30.10.2008. 

 

 «Громадянин як суб’єкт 

податкових правовідносин 

в умовах переходу до 

ринкової економіки». 

Інститут вищої освіти 

АПН України, 2008 р. 

 

 Канадсько-Український 

Проект «Розбудова 

демократії», 2008 р. 

Щербанюк О.В. Громадянин як 

суб’єкт податкових правовідносин. – 

Чернівці: Рута, 2000. – 280с. 

Щербанюк О.В. Проблеми реалізації 

конституційних принципів 

територіальності та спеціалізації 

судової системи України// Вісник 

господарського судочинства  ,2008, 

№ 5. – С.45-54. 

Щербанюк О.В. Конституційні 

принципи судової влади: поняття, 

види, зміст та перспективи реалізації 

(порівняльно-правовий аспект). – 

«Порівняльне правознавство: 

сучасний стан і перспективи 

розвитку»(За ред. Ю.С. 

Шемшеченка, Л.В.Губерського, І.С. 

Грищенка; упор. О.В. Кресів. – 

К.:Логос, 2009. - С. 295-297. 

7. Актуальні 
проблеми 
фінансового 
права 
 

Вакарюк 

Людмила 

Василівна 

 

Доцент 

кафедри 

конституційног

о, 

адміністративно

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2002, 

Кандидат юридичних наук, 

10.03.2010, 12.00.07 - теорія 

управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

Захист кандидатської 

дисертації, 2009 р. 

Вакарюк Л.В. Критерии 

определения финансово-правовых 

институтов / Л.В. Вакарюк // 

Финансовое право. – 2005. - № 1. – С. 

6-8. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

34 години го та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю. Федьковича. 

спеціальність 

«Правознавство

». 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

23.12.2011. 

 

 «Інститут бюджетного 

права як підгалузь 

фінансового права». 

Вакарюк Л.В. Поняття та природа 

типової юридичної конструкції у 

фінансовому праві / Л.В.Вакарюк // 

Право України. – 2008. - № 5. – С. 56-

60. 

Вакарюк Л.В. Загальні принципи 

інститутів фінансового права / Л.В. 

Вакарюк // Держава та регіони. 

Серія: Право, 2010 р., № 4. – С.91-96; 

Вакарюк Л.В. Структура фінансово-

правового інституту / Л.В. Вакарюк // 

Наук. вісник Чернівецького 

університету: Збірник наукових 

праць. Вип. 550: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – С.85-89; 

Вакарюк Л.В. Місце бюджетного 

права в системі фінансового права 

України / Л.В. Вакарюк // Актуальні 

проблеми держави і права. Збірник 

наукових праць. Випуск 57. – Одеса 

“Юридична література”, 2011. – С. 

543-549. 

8. Актуальні 
проблеми 
адміністративног
о права 
 
34 години 

Федорук 

Наталя 

Сергіївна 

 

Доцент 

кафедри 

конституційног

о, 

адміністративно

го та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2000, 

спеціальність 

«Правознавство

». 

Кандидат юридичних наук,  

09.11.2006, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних і 

правових учень. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

Інститут держави і права 

ім В.М.Корецького НАН 

України, 2008 р. 

Ней Н.С. Місце теорії управлівння в 

правознавстві: Монографія - 

Чернівці: Рута, 2007. – 244с. 

Федорук Н.С. Співвідношення 

адміністративного права з іншими 

галузями права України // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Вип.518. Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2009. – С. 90-92. 

Федорук Н.С. Адміністративне 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

університету ім. 

Ю. Федьковича. 

09.11.2010. 

 

«Місце теорії управління в 

правознавстві». 

право України (загальна частина).  - 

Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. – 

288 с. 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  
3.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

9. Адміністрування 
податків 
 
16 годин. 

Ковбас  

Ігор  

Васильович 

Доцент 

кафедри 

конституційног

о, 

адміністративн

ого та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Економіко-

правничий 

інститут 

Західноукраїнсь

кого економіко-

правничого 

університету, 

2006, 

спеціальність 

«Правознавство

». 

 

Кандидат юридичних 

наук, 19.01.2012, 12.00.07 -

- адміністративне право і 

процес; фінансове право і 

інформаційне право. 

 

 «Публічно-владні послуги 

як засіб забезпечення 

державою реалізації прав 

людини». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р.  

Ковбас І.В. Правове регулювання 

організаційно-управлінських 

відносин при наданні публічно-

владних послуг // Юридична 

Україна. – 2010.- №. 8 

Ковбас І.В. Надання публічно-

владних послуг як основна форма 

життєдіяльності демократичної, 

правової, соціальної держави // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету. – 2011.- В. 559. 

Ковбас І.В. Друцул Т.І.  

Особливості системи органів 

публічної адміністрації в контексті 

оновленого законодавства // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету. – 2012.- В. 618. 

Ковбас І.В.,  Друцул Т.І. Завдання 

та функції, як необхідні складові 

адміністративно-правового статусу 

органів публічної адміністрації // 

Фаховий збірник наукових статей 

«Актуальні проблеми вдосконалення 

чинного законодавства України». – 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

2012. - В. 559. 

10. Валютне право 
 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

 

Вдовічена  

Лідія  

Іванівна 

 

Доцент 

кафедри 

конституційног

о, 

адміністративно

го та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю. Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федькови-ча, 

2004, 

спеціальність 

«Правознавство

». 

Кандидат юридичних наук, 

26.04.2012, 12.00.07 -  

адміністративне право і 

процес, фінансове право і 

інформаційне право. 

 

 «Правове регулювання 

діяльності держави в сфері 

уникнення подвійного 

оподаткування». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р. 

Вдовічена Л.І. Еволюція розвитку 

принципу адекватності правового 

регулювання запобігання міжнаро-

дному подвійному оподаткуванню  / 

Л.І. Вдовічена // Науково-практич-

ний господарсько-правовий журнал 

“Підприємництво, господарство і 

право”. Рубрика “Адміністративне 

право. Фінансове право.” – 2007. – 

С. 69-72 

Вдовічена Л.І. Податковий сувере-

нітет та податкова юрисдикція дер-

жави: співвідношення понять  / Л.І. 

Вдовічена // Науковий вісник Чер-

нівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 427: Правознавс-

тво. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 89-

94 

Вдовічена Л.І. Застосування право-

вих презумпцій в механізмі уник-

нення міжнародного подвійного 

оподаткування  / Л.І. Вдовічена // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип.: 518: Правознавство. – Черні-

вці: Рута, 2009. – С. 109-113 

Вдовічена Л.І. Правове регулю-

вання оподаткування окремих видів 

доходів за принципом резидентства  

/ Л.І. Вдовічена // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавс-



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

тво. – Чернівці: Рута, 2010 – С. 74-

77. 

11. Адміністративно-
деліктне право 
 
16 годин 

Федорук 

Наталя 

Сергіївна 

 

Доцент 

кафедри кон-

ституційного, 

адміністрати-

вного та фі-

нансового права 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю.Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2000, спеціаль-

ність «Право-

знавство». 

Кандидат юридичних наук,  

09.11.2006, 12.00.01 – тео-

рія та історія держави і 

права; історія політичних і 

правових учень. 

 

Доцент кафедри конститу-

ційного, адміністративного 

та фінансового права, 

09.11.2010. 

 

«Місце теорії управління в 

правознавстві». 

Інститут держави і права 

ім В.М.Корецького НАН 

України, 2008 р. 

Ней Н.С. Місце теорії управлівння в 

правознавстві: Монографія - 

Чернівці: Рута, 2007. – 244с. 

Федорук Н.С. Співвідношення 

адміністративного права з іншими 

галузями права України // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Вип.518. Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2009. – С. 90-92. 

Федорук Н.С. Адміністративне 

право України (загальна частина).  - 

Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. – 

288 с. 

12. Конституційно-
правова 
доктрина 
України 
 
16 годин 

Щербанюк 

Оксана  

Володимирів

на 

 

Доцент 

кафедри 

конституційног

о, 

адміністративно

го та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю. Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1998, 

спеціальність 

«Правознавство

». 

Кандидат юридичних наук, 

27.06.2000, 12.00.07 - теорія 

управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

30.10.2008. 

 

 «Громадянин як суб’єкт 

податкових правовідносин 

в умовах переходу до 

ринкової економіки». 

Інститут вищої освіти 

АПН України, 2008 р. 

 

Канадсько-Український 

Проект «Розбудова 

демократії», 2008 р. 

Щербанюк О.В. Громадянин як 

суб’єкт податкових правовідносин. 

– Чернівці: Рута, 2000. – 280с. 

Щербанюк О.В. Проблеми 

реалізації конституційних 

принципів територіальності та 

спеціалізації судової системи 

України// Вісник господарського 

судочинства  ,2008, № 5. – С.45-54. 

Щербанюк О.В. Конституційні 

принципи судової влади: поняття, 

види, зміст та перспективи 

реалізації (порівняльно-правовий 

аспект). – «Порівняльне 

правознавство: сучасний стан і 

перспективи розвитку»(За ред. 

Ю.С. Шемшеченка, 

Л.В.Губерського, І.С. Грищенка; 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

упор. О.В. Кресів. – К.:Логос, 2009. 

С.295-297. 

13. Публічно-
правове 
регулювання 
ринку цінних 
паперів 
 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

. 

Худик 

Андрій 

Мирославови

ч 

Асистент 

кафедри 

конституційног

о, 

адміністративно

го та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю. Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федькови-ча, 

2008, 

спеціальність 

«Правознавство

». 

- Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, денна 

аспірантура, 2011 р. 

Худик А.М. Офіційна 

конституційна доктрина 

фінансового права // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 492: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2009. – с. 

105-110. 

Худик А.М. Податок як об’єкт 

конституційного регулювання // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 525: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – с. 84 

– 88. 

Худик А.М. Предмет сучасної 

постсоціалістичної конституції// 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 559: Правознавство. – Чернівці: 

ЧНУ, 2011. –124 с. – с. 39-43 

Худик А.М. Конституційна природа 

закону про Державний бюджет 

України // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 597: 

Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 

2011. – с. 95-100. 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

14. Теоретико- Якимчук Національна Чернівецький Доктор юридичних наук, - Якимчук Н.Я. Розпорядники 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

методологічні 
проблеми 
правового 
статусу 
розпорядників 
бюджетних 
коштів 
 
34 години 

Наталія  

Яківна 

академія 

прокуратури 

України, 

професор 

кафедри 

державно-

правових 

дисциплін. 

державний 

університет ім. 

Ю.Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

2011, 12.00.07 – теорія 

управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права та 

порівняльного 

правознавства, 24.12.2003.  

  

«Правовий статус 

розпорядників бюджетних 

коштів» 

бюджетних коштів: система та 

правовий статус: Монографія. – 

Чернівці: Видавництво 

Чернівецького національного 

університету, 2009. – 647с. 

Якимчук Н.Я. Структура 

правового статусу розпорядників 

бюджетних коштів. // «Вісник 

Національної академії прокуратури 

України». -  № 1(17)’2010. – С. 54-

63. 

Якимчук Н.Я. Актуальні питання 

розмежування приватно-правового 

та фінансово-правового 

регулювання відносин в сфері 

бюджетного кредитування / 

Н.Я. Якимчук // Вісник 

Національної академії прокуратури 

України. – 2011. - № 3. – С. 62-68. 

Якимчук Н.Я. Проблеми 

юридичної відповідальності за 

порушення бюджетного 

законодавства у сфері місцевих 

фінансів / Н.Я. Якимчук // Збірник 

наукових праць/ НДІ Фінансового 

права. – К.: Алерта, 2011. – С. 138-

140. 

Якимчук Н.Я. Правове 

регулювання плати за надання 

адміністративних послуг: актуальні 

питання право реалізації та 

вдосконалення законодавства / 

М.К. Якимчук, Н.Я. Якимчук // 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Вісник Національної академії 

прокуратури України. – 2012. - №1. 

– С. 67-73. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

15. Митне право 
 
 
17 годин 

Вдовічен 

Віталій  

Анатолійови

ч 

Доцент 

кафедри 

конституційног

о, 

адміністративно

го та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю. Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, 

спеціальність 

«Правознавство

». 

Кандидат юридичних наук, 

11.11.2011, 12.00.07 – 

теорія управління, 

адміністративне право і 

процес, фінансове право. 

 

 «Податково-правовий 

компроміс інтересів 

платника податків і 

держави». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2011 р. 

Вдовічен В.А. Відчуження в 

податкових правовідносинах / 

В.А. Вдовічен // Підприємництво, 

господарство і право. – № 7. – Київ, 

2006. – С. 146-148. 

Вдовічен В.А. Генезис 

доктринальних підходів до 

розуміння податково-правового 

компромісу // Науково-практичний 

юридичний журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право» - № 12. –  2011. - С. 153-156 

Вдовічен В.А. Юридичне 

закріплення прав держави у 

податкових правовідносинах // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 604: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. Ун-т,  2011. – С. 

81-85 

Вдовічен В.А. Оперативні юридичні 

форми податково-правового 

компромісу // Науково-практичний 

юридичний журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право» - № 6. –  2012. - С. 28-31 

16. Державна служба 
 
17 годин 

Курко  

Ярослав  

Степанович 

Доцент 

кафедри 

конституційно

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Кандидат історичних 

наук, 02.10.1984. 

 

Хмельницький 

університет управління 

і права, листопад-

Курко Я.С. Прояви корупції та 

хабарництва у м. Чернівці. (2003 р.) 

// Державне управління: регіональні 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

го, 

адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Ю.Федьковича, 

1979, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозна

вство». 

 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

 

Доцент по кафедрі історії 

КПРС, 29.12.1988. 

грудень, 2012 р. засади діяльності органів влади. 

Наукове видання. – Чернівці: 

Букрек, 2011. – С. 76-88. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  - 2160 ГОД. 
 (З НИХ ЛЕКЦІЙНИХ –  306 ГОД.) 

 
В тому числі: 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 
годин з ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

 

 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної роботи в даному  навчальному закладі не 

менше 10 років, а також є  авторами (співавторами)  

- 





Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ    
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  

ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  

ЗА ОКР «ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТ» 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ««ММІІЖЖННААРРООДДННОО--ППРРААВВООВВАА»» 
 

№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни  

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Цивільний 
захист 

 
6 годин 

 

Куковська 

Ірина 
Любомирівн

а 

Доцент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльн

ості 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

медичний 

інститут; 

1989, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

Кандидат медичних наук,  

09.06.2004, 14.03.05 - 

фармакологія. 

 

Доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, 

20.01.2011. 

 

«Ренальні ефекти 

даларгіну 

(експериментальне 

дослідження)». 

Національний 

авіаційний університет, 

2010 р. 

 

 Чернівецький обласний  

інститут 

післядипломної освіти, 

2009 р. 

Цивільний захист /  О.О. Воробйов, 

Л.В. Романів, І.Л. Куковська, Л.Г. 

Логуш та ін. - Навчальний 

посібник .  Чернівці : Книги – ХХІ, 

2010.  

Куковська І.Л. Безпека 

життєдіяльності. – Чернівці: ЧНУ, 

2009 

Куковська І.Л.  Застосування 

лікарських засобів при гострих 

респіраторних захворюваннях. – 

Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.   

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни  



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

2. Інтелектуальна 
власність 
 
8 годин 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. 

Ю.Федькович

а, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-

правові засади забезпечення 

реалізації суб’єктивних прав і 

обов’язків // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз 

// Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 604. – 2011. 

р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних 

понять в цивільному праві // 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 628. – 2012 р. 

– С. 64-69. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки  
2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
3. Філософія права 

 
34 години 

 

Гарасимів  

Тарас  

Зиновійович 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

професор.   

 

Львівський 

державний 

університет ім. 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

 

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

- Гарасимів Т.3. Девіантна 

поведінка особистості : 

філософсько-правовий вимір : 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів : Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2009. - 524 с 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти 

формування девіантної поведінки 

людини: філософсько-правовий 

вимір: монографія / Тарас 

Зеновійович Гарасимів. - Львів: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2012. - 420 с 

Гарасимів Т.З. Словник термінів 

до навчальних курсів «Трудове 

право» та «Право соціального 

забезпечення України». - Дрогобич 

: Видавнича фірма «Відродження», 

2003. - 176 с 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич : Видавнича 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

фірма «Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права : 

[навчально-методичний посібник] / 

О. М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -

Львів, 2008.-320 с 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за 

ред. О.М. Балинської. - Львів : 

ЛьвДУВС, 2010. - 508 с. 

4. Право ЄС 
 
34 години 

 

Мицик  

Всеволод  

Всеволодови

ч 

Київський 

національни

й 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

інститут 

міжнародних 

відносин, 

професор. 

Київський 

державний 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

1979, 

спеціальність 

«Міжнародні 

відносини і 

міжнародне 

право». 

Доктор юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.11 – 

міжнародне право. 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

21.12.2009. 

 

«Міжнародно-правові 

засади й інституційні 

механізми захисту прав 

національних меншин». 

- Міжнародне право. Основи теорії 

[Текст] : [підруч. для вищ. навч. 

закл. за спец. "Міжнар. право", 

"Міжнар. відносини"] / В.Г. 

Буткевич, В.В. Мицик, О.В. 

Задорожній ; за ред. : В.Г. Буткевич. 

- К. : Либідь, 2002. - 606 с. 

Мицик В.В. Права національних 

меншин у міжнародному праві. – К., 

2004. – 287 с. 

Мицик В.В. Права людини у 

міжнародному праві. Міжнародно-

правові механізми захисту [Текст] : 

підручник / В.В. Мицик ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. - К. : Промені, 2010. - 722 

с. 

Мицик В.В. Значення застережень 

країн членів Рамкової конвенції 

Ради Європи про захист 

національних меншин та їх 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

національних концепцій для 

визначення поняття «національна 

меншина» // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник 

наукових праць. – К., 2003. – Вип. – 

41. – Ч. I. – С. 102-107. 

Мицик В.В. Практика 

Європейського суду з прав людини 

стосовно забезпечення прав 

національних меншин // 

Український часопис міжнародного 

права. – К., 2003. – № 1. – С. 36-46. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

5. Охорона праці в 
галузі 
 
6 годин 

 

Козуб  

Ірина  

Георгіївна 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. 

Ю.Федькович

а, 2005, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 22.12.2010, 12.00.05 

– трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

 «Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Козуб І.Г. Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю: монографія / І.Г. 

Козуб. – Чернівці, Чернівецький 

нац.. ун-т, 2010. – 152 с. 

Козуб І.Г. Щодо визначення 

поняття «міжнародно-правові 

стандарти у сфері праці// науково-

практичний господарсько-правовий 

журнал «Підприємництво, 

господарство і право». 2(182)/2011 

С. - С.34-37. 

Козуб І.Г. Джерела і форми 

трудового права: розмежування 

понять //Юридична Україна – № 1 – 

2011 р. - С.56-60. 

Козуб І.Г. Умови праці й умови 

трудового договору: розмежування 

понять // науково-практичний 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

господарсько-правовий журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право». 3(195)/2012 р. - С. 39-41. 

Козуб І.Г. Про предмет трудового 

права. /Актуальні проблеми 

приватного та публічного права: 

монографія /Н.Д.Гетьманцева, 

Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб та ін.; 

відп.ред. Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – С. 36-56. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

6. Порівняльне 
правознавство 
 

34 години 

 

Задорожна  

Світлана  

Михайлівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2001, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

14.06.2007, 12.00.03 - 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

09.11.2010. 

 

 «Автономія волі у 

міжнародному приватному 

праві». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2007 р. 

Задорожна С.М. Автономія сторін у 

міжнародному приватному праві. 

Монографія. – Чернівці, Технодрук, 

2008. - 216с. 

Задорожна С.М., Волощук О.Т., 

Руденко О.В. Автономія волі у 

міжнародному приватному праві: 

навчально-методичний комплекс 

дисциплін. – Чернівці: Рута, 2008. – 

64 с. 

Задорожна С.М. Автономія волі у 

міжнародному приватному праві: 

принцип абсолютності вибору права. 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету. Сер. Правознавство. 

Збірник наук. Праць. Вип. 489. – 

Чернівці, 2009. – С. 47-51. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Задорожна С.М. Умови 

застосування автономії волі у 

міжнародному приватному праві. // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету.  Сер. Правознавство. 

Збірник наук. Праць. Вип. 492. – 

Чернівці, 2009. – С. 39-44. 

Задорожна С.М. Угода про вибір 

права, застосовного до цивільно-

правових відносин, ускладнених 

іноземним елементом // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 538: 

Правознавство. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2010. – С. 68-73. 

7. Порівняльне 
конституційне 
право 
 

34 години 

Чебан  

Вікторія  

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

12.03.2012, 12.00.02 – 

конституційне право; 

муніципальне право. 

 

 «Конституційно-правовий 

статус суддів в Україні та 

державах Східної Європи 

(порівняльно-правовий 

аналіз)». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р.  

Чебан В.І. Проблеми формування 

суддівського корпусу / В.І. чебан // 

Держава і право: [Збірник наукових 

праць]; [Юридичні і політичні 

науки]. – К.: Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України, 2005. 

– Спецвипуск. – С. 262-267. 

Чебан В.І. Етичні стандарти 

суддівської діяльності // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Збірник наукових праць. Вип. 333. 

Правознавство – Чернівці: Рута, 

2006. – С. 74-78. 

Чебан В.І. Правовий статус суддів у 

міжнародних документах // 

Незалежний суд – гарантія захисту 

прав, свобод та законних інтересів 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

людини і громадянина: Мат. Всекур. 

Наук.-практ. Конференції, 30 травня 

2009. – Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2009. – С. 196-200. 

Чебан В.І. Міжнародні стандарти 

статусу суддів //  Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 461: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2008. – С. 

112-115. 

Чепель О.Д., Чебан В.І. Місцеве 

управління в зарубіжних країнах: 

навч. – метод. посібник / Укл.: О.Д. 

Чепель, В.І. Чебан. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с. 

8. Виборче право в 
зарубіжних 
країнах 
 

16 годин 

Чепель  

Ольга  

Дмитрівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

10.03.2010, 12.00.02 – 

конституційне право; 

муніципальне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

13.05.2012. 

 

«Проблеми статусу та 

професіоналізації 

діяльності депутатів 

парламенту на сучасному 

етапі (порівняльно-правове 

дослідження)». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Чепель О.Д. Основні засади 

несумісності мандата члена 

парламенту з іншими видами 

діяльності: порівняльно-правовий 

аналіз // // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 22-28. 

Чепель О.Д. Представницький 

мандат парламентарів: основні 

тенденції розвитку // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 538: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 53-58. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Чепель О.Д. Депутатський 

індемнітет: за українським та 

зарубіжним законодавством // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 

550: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 33-38. 

Чепель О.Д. Проблеми 

корпоративного представництва в 

контексті сучасних тенденцій 

розвитку парламентаризму // 

Бюлетень Міністерства Юстиції 

України. – 2010. – №10. – с. 41-50  

Чепель О.Д., Чебан В.І. Місцеве 

управління в зарубіжних країнах: 

навч. – метод. посібник / Укл.: О.Д. 

Чепель, В.І. Чебан. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с. 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  
3.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

9. Міжнародний 
комерційний 
арбітраж 
 

51 година 

Музика-

Стефанчук 

Оксана 

Анатоліївна 

Завідувач 

кафедри 

міжнародног

о права 

Київський 

національний 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

2004, 

правознавство 

Доктор юридичних наук, 

17.05.2012, 12.00.07. – 

адміністративне право і 

процес; фінансове право; 

інформаційне право, 

«Органи публічної влади 

як суб’єкти бюджетних 

правовідносин в Україні: 

проблеми законодавства, 

Захист докторської 

дисертації, 2012 

1. Муніципальне право зарубіжних 

країн: навч. посіб. Ч. 2 / М. О. 

Баймуратов, О. В. Батанов, В. М. 

Кампо, О. А. Музика. – К.: Знання 

України, 2006. – 120 с. 

2. Музика-Стефанчук О.А. 

Фінансове право. Навчальний 

посібник. – 3-е вид., доп. і перероб. 

– К.: Атіка, 2007. – 264 с. (з грифом 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

теорії та практики» МОНУ) 

3. Музика-Стефанчук О. А. Органи 

публічної влади як суб’єкти 

бюджетних правовідносин : 

монографія / О. А. Музика-

Стефанчук. – Хмельницький : 

Хмельницький університет 

управління і права, 2011. – 384 с. 

4. Музика-Стефанчук О.А. Деякі 

питання щодо фінансової та 

бюджетної безпеки держави / О.А. 

Музика-Стефанчук // Митна справа,    

2011. – №4, частина 2. – С. 82-85. 

5. Музика-Стефанчук О.А. 

Фінансова незалежність, 

самостійність й автономія органів 

місцевого самоврядування // право 

та управління, 2011. – № 1. – С. 297-

304. 

10. Система 
міжнародних 
судових установ 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Чебан  

Вікторія  

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

12.03.2012, 12.00.02 – 

конституційне право; 

муніципальне право. 

 

 «Конституційно-правовий 

статус суддів в Україні та 

державах Східної Європи 

(порівняльно-правовий 

аналіз)». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р.  

Чебан В.І. Проблеми формування 

суддівського корпусу / В.І. чебан // 

Держава і право: [Збірник наукових 

праць]; [Юридичні і політичні 

науки]. – К.: Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України, 2005. 

– Спецвипуск. – С. 262-267. 

Чебан В.І. Етичні стандарти 

суддівської діяльності // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Збірник наукових праць. Вип. 333. 

Правознавство – Чернівці: Рута, 

2006. – С. 74 – 78 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Чебан В.І. Правовий статус суддів у 

міжнародних документах // 

Незалежний суд – гарантія захисту 

прав, свобод та законних інтересів 

людини і громадянина: Мат. Всекур. 

Наук.-практ. Конференції, 30 травня 

2009. – Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2009. – С. 196-200. 

Чебан В.І. Міжнародні стандарти 

статусу суддів //  Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 461: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2008. – С. 

112-115. 

Чепель О.Д., Чебан В.І. Місцеве 

управління в зарубіжних країнах: 

навч. – метод. посібник / Укл.: О.Д. 

Чепель, В.І. Чебан. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с. 

11. Європейське 
право 
навколишнього 
середовища 
 

16 годин 

Руденко  

Оксана  

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2000, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

20.09.2007, 12.00.03 – 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

17.02.2012. 

 

«Уніфікація міжнародного 

приватного права в ЄС». 

Інститут міжнародних 

відносин Київського 

національного 

університету ім. 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень 2012 р. 

Руденко О.В. Правове регулювання 

безпеки міжнародних повітряних 

перевезень у транспортному праві 

Євросоюзу // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 37-43. 

Rudenko Valeriy, Rudenko Oksana, 

Rudenko Stepan Present-day problems 

of natural resources potential evaluation 

in Ukraine // Eurorural ’08: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Investigating European countryside. 

Abstracts of papers of the 1 st Moravian 

Conference on Rural Research 

EURORURAL ’08, Brno, Czech 

Republic, August 25-29, 2008. – P.66-

67. (22 країни учасниці, 72 науковця). 

Rudenko Oksana The lack of a 

common European legal language in the 

European Union as the main reason of 

terminological unconformity // 

«Розвиток України в ХХІ столітті: 

економічні, соціальні, екологічні, 

гуманітарні та правові проблеми». 

Збірник тез доповідей Третьої 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. Секція 6-8. Тернопіль, 

15 жовтня 2008. – С. 123-126. 

Руденко С.В., Руденко О.В., Руденко 

С.С. Організація міжнародного 

туризму в Австрії та Швейцарії та 

його екологічна спрямованість // 

Педагогіка, психологія та методико-

біологічні проблеми фізичного 

виховання спорту: Наукова 

монографія за ред. проф. Єрмакова 

С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. 

– № 6. - С.249-251. 

Руденко О.В. Правове регулювання 

безпеки міжнародних повітряних 

перевезень у транспортному праві 

Євросоюзу // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 37-43. 

12. Європейська 
інтеграція 
України 
 
16 годин 

Гайка  

Оксана 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2002, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

11.11.2011, 12.00.07 – 

теорія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

«Рішення про місцевий 

бюджет в системі 

бюджетного 

законодавства». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2011 р. 

Гайка О.Р. Акти Конституційного 

Суду як джерело фінансового права // 

Актуальні проблеми правознавства : 

Збірник наук праць юридичного 

інституту ТАНГ – Вип.6 – Тернопіль, 

2004. 

Гайка О.Р. «Квазі-закони» в системі 

фінансового законодавства / О.Р. 

Гайка // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Зб. 

наук. праць. -  Чернівці: Рута, 2004 – 

Вип. 253.  – С. 89-94 

Гайка О.Р. Місце міжнародних 

договорів в ієрархічній структурі 

фінансового законодавства / О.Р. 

Гайка // Держава і право: Зб. 

наук.праць. – К.: Ін-т дердави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України, 

2005. – Вип. 28. – С. 473-479 

Гайка О.Р. Правова природа 

рішення про місцевий бюджет // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наукових 

праць. Вип. 402: Правознавство. – 

Чернівці: Рута, 2007. – С. 96-102. 

Гайка О.Р. Засади прийняття та 

формування змісту рішень про 

місцеві бюджети/ Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

наукових праць. Вип. 489: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2009. – С.83-88. 

13. Право 
національних 
меншин в 
міжнародному 
праві 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Тесліцький  

Артур  

Михайлович 

Асистент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2009, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

- Прийнятий на роботу у 

2009 р.  

Тесліцький А.М. Конституційне 

право на об’єднання: місце в системі 

основних прав людини і громадянина 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 

522: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 29-31. 

Тесліцький А.М. Роль громадських 

організацій в становленні 

громадянського суспільства // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 

550: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац.  ун-т,  2010. – С. 38-41. 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

14. Міжнародне 
авторське право 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Маник  

Альона  

Захарівна 

Асистент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2011, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

- Прийнята на роботу в 

2012 р. 

Шевчук А.З. Входження України до 

міжнародної системи захисту прав 

людини: основні етапи // Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Правові проблеми 

державотворення і захисту прав 

людини в Україні», 23-24 лютого 

2011 р., м. Харків. – С. 107 – 109  

Шевчук А.З. Зміст принципу 

незастосування сили або погрози 

силою в міжнародному праві // 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Правові 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

реформи в Україні: проблеми 

реалізації», 16-17 лютого 2011 р., м. 

Київ. – С. 86-88 

Шевчук А.З. Підстави застосування 

процедури імпічменту // Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Юридична наука: 

політичні, економічні та соціальні 

витоки сьогодення», м. Київ, 2011. – 

С. 55-57. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

15. Місцеве 
управління в 
зарубіжних 
країнах 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Чепель  

Ольга  

Дмитрівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

10.03.2010, 12.00.02 – 

конституційне право; 

муніципальне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

13.05.2012. 

 

«Проблеми статусу та 

професіоналізації 

діяльності депутатів 

парламенту на сучасному 

етапі (порівняльно-правове 

дослідження)» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Чепель О.Д. Основні засади 

несумісності мандата члена 

парламенту з іншими видами 

діяльності: порівняльно-правовий 

аналіз // // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 22-28. 

Чепель О.Д. Представницький 

мандат парламентарів: основні 

тенденції розвитку // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 538: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 53-58. 

Чепель О.Д. Депутатський 

індемнітет: за українським та 

зарубіжним законодавством // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

550: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 33-38. 

Чепель О.Д. Проблеми 

корпоративного представництва в 

контексті сучасних тенденцій 

розвитку парламентаризму // 

Бюлетень Міністерства Юстиції 

України. – 2010. – №10. – с. 41-50  

Чепель О.Д., Чебан В.І. Місцеве 

управління в зарубіжних країнах: 

навч. – метод. посібник / Укл.: О.Д. 

Чепель, В.І. Чебан. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с. 

16. Право 
міжнародних 
трудових 
відносин 
 

51 година. 

Музика-

Стефанчук 

Оксана 

Анатоліївна 

Завідувач 

кафедри 

міжнародно-

го права 

Київський 

національний 

університет 

ім. Т.Шев-

ченка, 2004, 

правознавство 

Доктор юридичних наук, 

17.05.2012, 12.00.07. – 

адміністративне право і 

процес; фінансове право; 

інформаційне право, 

«Органи публічної влади 

як суб’єкти бюджетних 

правовідносин в Україні: 

проблеми законодавства, 

теорії та практики» 

Захист докторської 

дисертації, 2012 

1. Муніципальне право зарубіжних 

країн: навч. посіб. Ч. 2 / М. О. 

Баймуратов, О. В. Батанов, В. М. 

Кампо, О. А. Музика. – К.: Знання 

України, 2006. – 120 с. 

2. Музика-Стефанчук О.А. 

Фінансове право. Навчальний 

посібник. – 3-е вид., доп. і перероб. 

– К.: Атіка, 2007. – 264 с. (з грифом 

МОНУ) 

3. Музика-Стефанчук О. А. Органи 

публічної влади як суб’єкти 

бюджетних правовідносин : 

монографія / О. А. Музика-

Стефанчук. – Хмельницький : 

Хмельницький університет 

управління і права, 2011. – 384 с. 

4. Музика-Стефанчук О.А. Деякі 

питання щодо фінансової та 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

бюджетної безпеки держави / О.А. 

Музика-Стефанчук // Митна справа,    

2011. – №4, частина 2. – С. 82-85. 

5. Музика-Стефанчук О.А. 

Фінансова незалежність, 

самостійність й автономія органів 

місцевого самоврядування // право 

та управління, 2011. – № 1. – С. 297-

304. 

 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  - 2160 ГОД. 
 (З НИХ ЛЕКЦІЙНИХ –  306 ГОД.) 

 
В тому числі: 

 
 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 

годин з ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної роботи в даному  навчальному закладі не 

менше 10 років, а також є  авторами (співавторами)    

- 





Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ    
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  

ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  

ЗА ОКР «ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТ» 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ««ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННОО--ППРРААВВООВВАА»» 
 

№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни  

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Цивільний 
захист 

 
6 годин 

 

Куковська 

Ірина 
Любомирівн

а 

Доцент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльн

ості 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

медичний 

інститут; 

1989, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

Кандидат медичних наук,  

09.06.2004, 14.03.05 - 

фармакологія. 

 

Доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, 

20.01.2011. 

 

«Ренальні ефекти 

даларгіну 

(експериментальне 

дослідження)». 

Національний 

авіаційний університет, 

2010 р. 

 

 Чернівецький обласний  

інститут 

післядипломної освіти, 

2009 р. 

Цивільний захист /  О.О. Воробйов, 

Л.В. Романів, І.Л. Куковська, Л.Г. 

Логуш та ін. - Навчальний 

посібник .  Чернівці : Книги – ХХІ, 

2010.  

Куковська І.Л. Безпека 

життєдіяльності. – Чернівці: ЧНУ, 

2009 

Куковська І.Л.  Застосування 

лікарських засобів при гострих 

респіраторних захворюваннях. – 

Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.   

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни  



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

2. Інтелектуальна 
власність 
 
8 годин 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. 

Ю.Федькович

а, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-

правові засади забезпечення 

реалізації суб’єктивних прав і 

обов’язків // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз 

// Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 604. – 2011. 

р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних 

понять в цивільному праві 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 628. – 2012 р. 

– С. 64-69. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки  
2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
3. Філософія права 

 
34 години 

 

Гарасимів 

Тарас  

Зиновійович 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

професор.   

 

Львівський 

державний 

університет ім. 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

 

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

- Гарасимів Т.3. Девіантна 

поведінка особистості : 

філософсько-правовий вимір : 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів : Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2009. - 524 с 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти 

формування девіантної поведінки 

людини: філософсько-правовий 

вимір: монографія / Тарас 

Зеновійович Гарасимів. - Львів: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2012. - 420 с 

Гарасимів Т.З. Словник термінів 

до навчальних курсів «Трудове 

право» та «Право соціального 

забезпечення України». - Дрогобич 

: Видавнича фірма «Відродження», 

2003. - 176 с 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич : Видавнича 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

фірма «Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права : 

[навчально-методичний посібник] / 

О. М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -

Львів, 2008.-320 с 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за 

ред. О.М. Балинської. - Львів: 

ЛьвДУВС, 2010. - 508 с. 

4. Право ЄС 
 
34 години 

 

Мицик  

Всеволод  

Всеволодови

ч 

Київський 

національни

й 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

інститут 

міжнародних 

відносин, 

професор. 

Київський 

державний 

університет 

ім. Т.Шев-

ченка, 1979, 

спеціальність 

«Міжнародні 

відносини і 

міжнародне 

право». 

Доктор юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.11 – 

міжнародне право. 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

21.12.2009. 

 

«Міжнародно-правові 

засади й інституційні 

механізми захисту прав 

національних меншин». 

- Міжнародне право. Основи теорії 

[Текст] : [підруч. для вищ. навч. 

закл. за спец. "Міжнар. право", 

"Міжнар. відносини"] / В.Г. 

Буткевич, В.В. Мицик, О.В. 

Задорожній ; за ред. : В.Г. Буткевич. 

- К. : Либідь, 2002. - 606 с. 

Мицик В.В. Права національних 

меншин у міжнародному праві. – К., 

2004. – 287 с. 

Мицик В.В. Права людини у 

міжнародному праві. Міжнародно-

правові механізми захисту [Текст] : 

підручник / В.В. Мицик ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. - К. : Промені, 2010. - 722 

с. 

Мицик В.В. Значення застережень 

країн членів Рамкової конвенції 

Ради Європи про захист 

національних меншин та їх 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

національних концепцій для 

визначення поняття «національна 

меншина» // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник 

наукових праць. – К., 2003. – Вип. – 

41. – Ч. I. – С. 102-107. 

Мицик В.В. Практика 

Європейського суду з прав людини 

стосовно забезпечення прав 

національних меншин // 

Український часопис міжнародного 

права. – К., 2003. – № 1. – С. 36-46. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

5. Охорона праці в 
галузі 
 
6 годин 

 

Козуб  

Ірина  

Георгіївна 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. 

Ю.Федькович

а, 2005, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 22.12.2010, 12.00.05 

– трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

 «Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Козуб І.Г. Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю: монографія / І.Г. 

Козуб. – Чернівці, Чернівецький 

нац.. ун-т, 2010. – 152 с. 

Козуб І.Г. Щодо визначення 

поняття «міжнародно-правові 

стандарти у сфері праці// науково-

практичний господарсько-правовий 

журнал «Підприємництво, 

господарство і право». 2(182)/2011 

С. - С.34-37. 

Козуб І.Г. Джерела і форми 

трудового права: розмежування 

понять //Юридична Україна – № 1 – 

2011 р. - С.56-60. 

Козуб І.Г. Умови праці й умови 

трудового договору: розмежування 

понять // науково-практичний 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

господарсько-правовий журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право». 3(195)/2012 р. - С. 39-41. 

Козуб І.Г. Про предмет трудового 

права. /Актуальні проблеми 

приватного та публічного права: 

монографія /Н.Д.Гетьманцева,  

 

 

Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб та ін.; 

відп.ред. Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – С. 36-56. 

6. Огляд місця події  
    

8 годин 

Нежурбіда  

Сергій  

Ігорович 

 

 

 

 

 

Доцент  

кафедри 

кримінально

го права і 

криміналісти

ки 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. 

Ю.Федькови

ча. 

 

 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1998, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

28.12.2001, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 17.02.2005. 

 

«Злочинна необережність: 

концепція, механізм і 

шляхи протидії». 

 

 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

Нежурбіда С.І. Ганс Гросс: людина, 

вчений, вчитель // Вісник Академії 

прокуратури України. – 2006. - № 3. 

– С. 119-123. 

Nezhurbida, S. [2007]. Criminal 

victimization in Ukraine: analysis of 

statistical data. Rivista di Criminologia, 

Vittimologia e Sicurezza, I (3), Pp. 53-

65. 

Нежурбида С.И. Теневая экономика: 

природа и механизм 

противодействия // Актуальні 

проблеми політики. Збірник 

наукових праць / Голов. ред. 

С.В.Ківалов; відп. за вип. 

Л.І.Кормич. – Одеса: ПП «Одеса», 

2005. – Вип. 26. – 504 с. - С.. 315-320. 

Нежурбіда С.І. Глобальна картина 

умисних вбивств: погляд крізь 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

призму розвитку людського 

потенціалу // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 578: 

Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 

2011. – 124 с. – С. 93-99. 

Нежурбіда С.І. Метарівневий підхід 

до порівняльно-кримінологічних 

досліджень: сучасний стан, переваги 

та недоліки // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: 

Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 

2010. – 124 с. – С. 89-94. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

7. Кримінальна 
психологія 
 

34 години 

Гриндей 

Любов 

Михайлівна 

 

 

 

Доцент 

кафедри 

кримінальног

о права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

Чернівецький 

медичний 

інститут, 

1996, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

 

 

Кандидат медичних наук, 

04.07.2001. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 

23.12.2008. 

 

«Профілактика 

фетоплацентарної 

недостатності у юних 

первородящих з 

тиреотоксикозом». 

 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

 

 

Гриндей Л.М. Патологічний афект: 

особливості експертної оцінки // 

Держава і право. Збірник наукових 

праць. Юридичні науки. 

Спецвипуск. - К.: Ін-т держави і 

права ім. В.М.Корецького НАН 

України, 2005. – С. 105-109. 

Гриндей Л.М. Судово-медична 

експертиза трупів новонароджених у 

випадках дітовбивства // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Збірник наукових праць. Вип. 273: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2005. – С. 118-122. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

8. Сучасні 
проблеми 
криміналістики  
 

34 години 

Боднарук 

Олександр 

Миколайович 

 

 

 

Доцент 

кафедри 

кримінальног

о права і 

криміналісти

ки 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

2007, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

Кандидат юридичних наук, 

24.05.2012, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

«Необхідна оборона при 

посяганні на власність». 

 

 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Боднарук О.М. Інститут необхідної 

оборони в англійському 

законодавстві / О.М. Боднарук // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету : Зб. наук. праць. Вип. 

538 : Правознавство. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 

106-110. 

Боднарук О.М. Кримінальне 

законодавство Японії та Китаю про 

необхідну оборону / О.М. Боднарук // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету : Зб. наук. праць. Вип. 

550 : Правознавство. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 

118-122. 

Гусар Л.В., Боднарук О.М. 
Історичні етапи правового 

закріплення інституту необхідної 

оборони // Вісник прокуратури. – 

2010. – № 4 (118) квітень 2011. – 

С.112-119. 

Боднарук О.М. Захист власності як 

різновид права на необхідну оборону 

за кримінальним законодавством 

США / О.М. Боднарук // Юридична 

Україна, 2011. – №6. – С. 106-112. 

Боднарук О.М. Правова 

регламентація необхідної оборони за 

кримінальним законодавством США 

/ О.М. Боднарук // Вісник 

Національної академії прокуратури 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

України, 2011. – №2. – С. 114-120. 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  
3.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
9. Вчення про 

суб’єкт злочину 
   

34 години 

Марчак 

Віталій 

Ярославович 

 

Апеляційний 

суд 

Чернівецької 

області, 

суддя 

судової 

палати у 

кримінальни

х справах, 

професор. 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

Доктор юридичних наук, 

31.05.2011, 19.00.06 - 

юридична психологія. 

 

«Юридико-психологічний 

зміст обмеженої 

осудності». 

 

– Марчак В.Я. Обмежена осудність: 

психолого-правовий зміст : 

[монографія] / В. Я. Марчак. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – 400 с. 

Марчак В.Я. Суб’єкти 

застосування спеціальних знань для 

встановлення обмеженої осудності / 

В. Я. Марчак // Європейські 

перспективи. –2010. – № 4. – С. 63–

73. 

Марчак В.Я. Висновок експерта як 

доказ при визнанні особи обмежено 

осудною / В. Я. Марчак, О. А. 

Ревенок // Вісник Верховного Суду 

України. – 2011. – № 2. – С. 31-36. 

Марчак В.Я. Деякі психологічні 

особливості судового процесу / В. 

Я. Марчак, О. К. Черновський / 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 559: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – С. 118-122. 

Марчак В.Я. Окремі питання 

психології суб’єкта злочину у 

кримінальному судочинстві / В. Я. 

Марчак, Л. Р. Шувальська // 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Європейські перспективи. – № 1. – 

2012. – С. 177-182. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

10. Розслідування 
комп’ютерних 
злочинів 
 
8 годин 

 

  

Ющик  

Олена  

Іванівна 

 

 

 

 

Доцент  

кафедри 

кримінально

го права і 

криміналісти

ки 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. 

Ю.Федькови

ча. 

 

 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

15.12.2004, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 

19.10.2006. 

 

«Кримінально-правове 

регулювання діяння 

пов’язаного з ризиком як 

обставина, що виключає 

злочинність діяння». 

 

 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

Ющик О.І. Історичний розвиток 

уявлень про зміст покарання // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 533: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – 124 с. – С. 105-109. 

Ющик О.І. Спортивний ризик, як 

різновид виправданого ризику // 

Держава і право. Збірник наукових 

праць. Юридичні і політичні науки. 

Спецвипуск. – К., 2005. – С. 380-

385. 

Ющик О.І. Поняття медичного 

ризику та умови його правомірності 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету. – 2004. – Випуск 236. 

Правознавство. – С. 121-124. 

Ющик О.І., Шевчук А.В., 

Нежурбіда С.І. Кримінальне право 

України. Особлива частина: 

Навчально-методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2005. – 124 с. 

Ющик О.І. Призначення 

покарання. Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 

46 с. 

11. Проблеми 
кваліфікації 

Савчук  

Артем 

Асистент 

кафедри 

Чернівецький 

національний 

- Прийнятий на роботу, 

2009 р. 

Савчук А.В. Кримінологічне 

дослідження просторово-часових 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

транспортних 
злочинів 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Володимиров

ич 

 

 

кримінальног

о права і 

криміналісти

ки 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

2009, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

особливостей зґвалтувань в Україні // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 538: Правознавство. - Чернівці: 

ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 115-123. 

Савчук А.В. Просторово-часові 

особливості зґвалтувань в Україні // 

Генезис публічного права: від 

становлення до сучасності: збірник 

наукових праць. / за ред. С.В. 

Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. 

Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 

428 с. – С. 222-223. 

Савчук А.В. Географія умисних 

тяжких тілесних ушкоджень в 

Україні // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: 

Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 

2010. – 124 с. – С. 115-123. 

Савчук А.В. Географія умисних 

вбивств в Україні // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наукових праць. Вип. 522: 

Правознавство. - Чернівці: 

Чернівецький національний 

університет, 2009. – 124 с. – С. 109-

116. 

12. Проблеми 
кваліфікації 
службових 
злочинів 

Боднарук 

Олександр 

Миколайович 

 

Доцент 

кафедри 

кримінальног

о права і 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. 

Кандидат юридичних наук, 

24.05.2012, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р. 

 

 

Боднарук О.М. Інститут необхідної 

оборони в англійському 

законодавстві / О.М. Боднарук // 

Науковий вісник Чернівецького 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

 

 

криміналісти

ки 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Федьковича, 

2007, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

виконавче право. 

 

«Необхідна оборона при 

посяганні на власність». 

 

 

 

 

 

 

 

університету : Зб. наук. праць. Вип. 

538 : Правознавство. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 

106-110. 

Боднарук О.М. Кримінальне 

законодавство Японії та Китаю про 

необхідну оборону / О.М. Боднарук // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету : Зб. наук. праць. Вип. 

550 : Правознавство. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 

118-122. 

Гусар Л.В., Боднарук О.М. 
Історичні етапи правового 

закріплення інституту необхідної 

оборони // Вісник прокуратури. – 

2010. – № 4 (118) квітень 2011. – 

С.112-119. 

Боднарук О.М. Захист власності як 

різновид права на необхідну оборону 

за кримінальним законодавством 

США / О.М. Боднарук // Юридична 

Україна, 2011. – №6. – С. 106-112. 

Боднарук О.М. Правова 

регламентація необхідної оборони за 

кримінальним законодавством США 

/ О.М. Боднарук // Вісник 

Національної академії прокуратури 

України, 2011. – №2. – С. 114-120. 

13. Кримінальна 
віктимологія 
 

Гусар  

Леся  

Віталіївна 

Доцент 

кафедри 

кримінальног

Чернівецький 

національний 

університет 

Кандидат юридичних наук, 

10.02.2010, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010. 

Гусар Л.В. Проблемні питання при 

перевищенні меж необхідної оборони 

// Вісник прокуратури. – 2010. - № 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

8 годин о права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

ім. Ю. 

Федьковича, 

2002, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

«Необхідна оборона: 

кримінологічні та 

кримінально-правові 

аспекти». 

10. – С. 59-68. 

Гусар Л.В. Історичні етапи 

правового закріплення // Вісник 

прокуратури. – 2011. - № 4. – С.112-

119. 

Гусар Л.В. Тенденції розвитку 

злочинності в Україні // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 540: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 

104-108. 

Гусар Л.В. Поняття інституту 

необхідної оборони у кримінальному 

праві України // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: 

Правознавство. - Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 

100-105. 

Гусар Л.В. Історія зарубіжної 

кримінологічної думки: витоки 

кримінології // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 538: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 

99-103. 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

14. Науково-технічні 
засоби в 

Кожакарь 

Іван  

УМВС 

України в 

Донецький 

інститут 

- - Кожакарь І.Ю. Нінгідріновий 

метод виявлення латентних слідів 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

правоохоронній 
діяльності 
 

7 годин 

Юрійович Чернівецькій 

області, 

НДЕКЦ, 

начальник 

сектору 

дактилоскопі

чних 

досліджень 

відділу 

криміналісти

чних 

досліджень. 

внутрішніх 

справ при 

Донецькому 

національному 

університеті, 

2002, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

рук // Криміналістичний вісник. – 

2008 № 2(10). – С. 136-142. 

Кожакарь І.Ю. Теоретичний та 

практичний аспекти можливості 

дактилоскопіювання трупів, які 

зазнали трупних змін // 

Криміналістичний вісник. – 2007 № 

2(7). – С. 133-143. 

Кожакарь І.Ю. Використання 

слідів вушних раковин у 

криміналістиці // Криміналістичний 

вісник. – 2006 № 2(6). – С. 135-1139. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

15. Судова 
психіатрія 
 

17 годин 

Гриндей 

Любов 

Михайлівна 

 

 

 

Доцент 

кафедри 

кримінальног

о права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

Чернівецький 

медичний 

інститут, 

1996, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

 

 

Кандидат медичних наук, 

04.07.2001. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 

23.12.2008. 

 

«Профілактика 

фетоплацентарної 

недостатності у юних 

первородящих з 

тиреотоксикозом». 

 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

 

 

Гриндей Л.М. Патологічний афект: 

особливості експертної оцінки // 

Держава і право. Збірник наукових 

праць. Юридичні науки. 

Спецвипуск. - К.: Ін-т держави і 

права ім. В.М.Корецького НАН 

України, 2005. – С. 105-109. 

Гриндей Л.М. Судово-медична 

експертиза трупів новонароджених у 

випадках дітовбивства // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Збірник наукових праць. Вип. 273: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2005. – С. 118-122. 

16. Криміналістичне 
вчення про 
жертву злочину 
 

17 годин 

Данилюк  

Тетяна  

Миколаївна 

Доцент  

кафедри 

кримінально

го права і 

криміналісти

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 2004, 

Кандидат юридичних наук, 

22.01.2010, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Данилюк Т.М. Поняття і види 

матеріальних складів злочинів та їх 

значення для визначення моменту 

закінчення злочину / Т.М. Данилюк 

// Наук. вісн. Львів, держ. ун-ту 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ки 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича.  

 

 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

  

«Теоретико-прикладні 

проблеми встановлення 

моменту закінчення 

злочину». 

внутр. справ. Сер. юрид. : зб. наук, 

праць. - Львів, 2007. - Вип. 2. - С. 

236-240. 

Данилюк Т.М. Класифікація складів 

злочинів та її значення для 

встановлення моменту закінчення 

злочину / Т.М. Данилюк // Наук. вісн. 

Львів, держ. ун-ту внутр. справ. Сер. 

юрид. : зб. наук, праць. - Львів : 

ЛьвДУВС, 2008. - Вип. 3. - С. 280-

288. 

Данилюк Т.М. Значення змісту 

умислу та ступеня його конкретизації 

для визначення моменту закінчення 

злочинів з формальним складом / 

Т.М. Данилюк // Наук. вісн. Львів, 

держ. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 

: зб. наук, праць. - Львів: ЛьвДУВС, 

2009. - Вип. І. - С. 223-232. 

Данилюк Т.М. Поняття та види 

моменту закінчення злочину/ Т.М. 

Данилюк // Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія право. 2009. - 

Вип. 12. - С. 314 316. 

Данилюк Т.М. Сучасне 

забезпечення права на захист у 

кримінальному провадженні//Форум 

права 2012.-№3.-С.78-83 

Данилюк Т.М. Уніфікація 

правового статусу адвоката за 

новітнім законодавством 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

України//Європейські перспективи.-

№3.-С.254-259 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  - 2160 ГОД. 
 (З НИХ ЛЕКЦІЙНИХ –  265 ГОД.) 

В тому числі: 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 

годин з ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів, 

які мають стаж безперервної роботи в даному  навчальному 

закладі не менше 10 років, а також є  авторами (співавторами) 

підручників або навчальних  посібників з грифом Міністерства 

освіти і науки України) 

– 

 
Кандидати наук, доценти 
 

100% 

 

 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 

годин з ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів, 45 % 





Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ    
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  

ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  

ЗА ОКР «ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТ» 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ««ЦЦИИВВІІЛЛЬЬННОО--ППРРААВВООВВАА»»  
  

№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни  

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Цивільний 
захист 

 
6 годин 

 

Куковська 

Ірина 
Любомирівн

а 

Доцент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльн

ості 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

медичний 

інститут; 

1989, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

Кандидат медичних наук,  

09.06.2004, 14.03.05 - 

фармакологія. 

 

Доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, 

20.01.2011. 

 

«Ренальні ефекти 

даларгіну 

(експериментальне 

дослідження)». 

 

Національний 

авіаційний університет, 

2010 р. 

 

 Чернівецький обласний  

інститут 

післядипломної освіти, 

2009 р. 

Цивільний захист /  О.О. Воробйов, 

Л.В. Романів, І.Л. Куковська, Л.Г. 

Логуш та ін. - Навчальний 

посібник .  Чернівці : Книги – ХХІ, 

2010.  

Куковська І.Л. Безпека 

життєдіяльності. – Чернівці: ЧНУ, 

2009 

Куковська І.Л.  Застосування 

лікарських засобів при гострих 

респіраторних захворюваннях. – 

Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.   

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни  



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

2. Інтелектуальна 
власність 
 
8 годин 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-

правові засади забезпечення 

реалізації суб’єктивних прав і 

обов’язків // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз 

// Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 604. – 2011. 

р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних 

понять в цивільному праві 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 628. – 2012 р. 

– С. 64-69. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки  
2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
3. Філософія права 

 
34 години 

 

Гарасимів 

Тарас  

Зиновійович 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

професор.   

 

Львівський 

державний 

університет ім. 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

 

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

- Гарасимів Т.3. Девіантна 

поведінка особистості : 

філософсько-правовий вимір : 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів : Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2009. - 524 с 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти 

формування девіантної поведінки 

людини: філософсько-правовий 

вимір: монографія / Тарас 

Зеновійович Гарасимів. - Львів: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2012. - 420 с 

Гарасимів Т.З. Словник термінів 

до навчальних курсів «Трудове 

право» та «Право соціального 

забезпечення України». - Дрогобич 

: Видавнича фірма «Відродження», 

2003. - 176 с 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич : Видавнича 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

фірма «Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права : 

[навчально-методичний посібник] / 

О. М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -

Львів, 2008.-320 с 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за 

ред. О.М. Балинської. - Львів : 

ЛьвДУВС, 2010. - 508 с. 

4. Право ЄС 
 
34 години 

 

Мицик  

Всеволод  

Всеволодови

ч 

Київський 

національни

й 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

інститут 

міжнародних 

відносин, 

професор. 

Київський 

державний 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

1979, 

спеціальність 

«Міжнародні 

відносини і 

міжнародне 

право». 

Доктор юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.11 – 

міжнародне право. 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

21.12.2009. 

 

«Міжнародно-правові 

засади й інституційні 

механізми захисту прав 

національних меншин». 

- Міжнародне право. Основи теорії 

[Текст] : [підруч. для вищ. навч. 

закл. за спец. "Міжнар. право", 

"Міжнар. відносини"] / В.Г. 

Буткевич, В.В. Мицик, О.В. 

Задорожній ; за ред. : В.Г. Буткевич. 

- К. : Либідь, 2002. - 606 с. 

Мицик В.В. Права національних 

меншин у міжнародному праві. – К., 

2004. – 287 с. 

Мицик В.В. Права людини у 

міжнародному праві. Міжнародно-

правові механізми захисту [Текст] : 

підручник / В.В. Мицик ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. - К. : Промені, 2010. - 722 

с. 

Мицик В.В. Значення застережень 

країн членів Рамкової конвенції 

Ради Європи про захист 

національних меншин та їх 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

національних концепцій для 

визначення поняття «національна 

меншина» // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник 

наукових праць. – К., 2003. – Вип. – 

41. – Ч. I. – С. 102-107. 

Мицик В.В. Практика 

Європейського суду з прав людини 

стосовно забезпечення прав 

національних меншин // 

Український часопис міжнародного 

права. – К., 2003. – № 1. – С. 36-46. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

5. Охорона праці в 
галузі 
 
6 годин 

 

Козуб  

Ірина  

Георгіївна 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

2005, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 22.12.2010, 12.00.05 

– трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

 «Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Козуб І.Г. Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю: монографія / І.Г. 

Козуб. – Чернівці, Чернівецький 

нац.. ун-т, 2010. – 152 с. 

Козуб І.Г. Щодо визначення 

поняття «міжнародно-правові 

стандарти у сфері праці// науково-

практичний господарсько-правовий 

журнал «Підприємництво, 

господарство і право». 2(182)/2011 

С. - С.34-37. 

Козуб І.Г. Джерела і форми 

трудового права: розмежування 

понять //Юридична Україна – № 1 – 

2011 р. - С.56-60. 

Козуб І.Г. Умови праці й умови 

трудового договору: розмежування 

понять // науково-практичний 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

господарсько-правовий журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право». 3(195)/2012 р. - С. 39-41. 

Козуб І.Г. Про предмет трудового 

права. /Актуальні проблеми 

приватного та публічного права: 

монографія /Н.Д.Гетьманцева, 

Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб та ін.; 

відп.ред. Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – С. 36-56. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

6. Актуальні 
проблеми 
цивільного права 
 

34 години 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-

правові засади забезпечення 

реалізації суб’єктивних прав і 

обов’язків // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз 

// Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 604. – 2011. 

р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних 

понять в цивільному праві // 

Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: Збірник 

наук. праць. Серія: Правознавство. – 

Вип. 628. – 2012 р. – С. 64-69. 

7. Актуальні 
проблеми 
трудового права 
 

34 години 

Козуб  

Ірина  

Георгіївна 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

2005, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 22.12.2010, 12.00.05 

– трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

 «Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Козуб І.Г. Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю: монографія / І.Г. 

Козуб. – Чернівці, Чернівецький 

нац.. ун-т, 2010. – 152 с. 

Козуб І.Г. Щодо визначення 

поняття «міжнародно-правові 

стандарти у сфері праці // науково-

практичний господарсько-правовий 

журнал «Підприємництво, 

господарство і право». 2(182)/2011 

С. - С.34-37. 

Козуб І.Г. Джерела і форми 

трудового права: розмежування 

понять // Юридична Україна – № 1 

– 2011 р. - С.56-60. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Козуб І.Г. Умови праці й умови 

трудового договору: розмежування 

понять // науково-практичний 

господарсько-правовий журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право». 3(195)/2012 р. - С. 39-41. 

Козуб І.Г. Про предмет трудового 

права / Актуальні проблеми 

приватного та публічного права: 

монографія /Н.Д.Гетьманцева, 

Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб та ін.; 

відп.ред. Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – С. 36-56. 

8. Здійснення та 
захист цивільних 
прав 
 

16 годин  

Трутень  

Віктор  

Володимиров

ич 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Шевченко, 

1992, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук,  

24.10.1996, 12.00.03 - 

цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

«Встановлювання 

іноземного права в 

міжнародному приватному 

праві». 

Львівський національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

цивільного права та 

процесу, листопад-

грудень, 2012р. 

Трутень В.В. Глава 25. Позика // 

Зобов’язальне право: теорія і 

практика / Навч. посібник для студ. 

юрид. вузів і фак. ун-тів / О. В. 

Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та 

ін. ; За ред. О. В. Дзери. - К. : 

Юрінком Інтер, 1998. - С. 635-646. 

Трутень В.В. Українська теорія 

пандектного права: екзегетичні, 

історичні, практичні, догматичні та 

філософські елементи як окремі 

ступені розвитку нової 

пандектистики та їхня органічна 

всеповнота / В. В. Трутень // 

Суспільство. Держава. Право: 

Науково-практичний журнал 

Одеської Національної юридичної 

академії. – 2002. – № Вип. 2. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Цивільне право. – С. 11-14 

Трутень В.В. Субсумція в 

міжнародному приватному праві // 

Вісник Чернівецького університету. 

Серія право. 2007. – № 1. – С. 1-12. 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  
3.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

9. Теорія юридичної 
особи 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-

правові засади забезпечення 

реалізації суб’єктивних прав і 

обов’язків // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз 

// Науковий вісник Чернівецького 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 604. – 2011. 

р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних 

понять в цивільному праві 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 628. – 2012 р. 

– С. 64-69. 

10. Страхове право 
 
40 годин 

 

Музика-

Стефанчук 

Оксана 

Анатоліївна 

Завідувач 

кафедри 

міжнародно-

го права 

Київський 

національний 

університет 

ім. Т.Шев-

ченка, 2004, 

правознавство 

Доктор юридичних наук, 

17.05.2012, 12.00.07. – 

адміністративне право і 

процес; фінансове право; 

інформаційне право, 

«Органи публічної влади 

як суб’єкти бюджетних 

правовідносин в Україні: 

проблеми законодавства, 

теорії та практики» 

Захист докторської 

дисертації, 2012 

1. Муніципальне право зарубіжних 

країн: навч. посіб. Ч. 2 / М. О. 

Баймуратов, О. В. Батанов, В. М. 

Кампо, О. А. Музика. – К.: Знання 

України, 2006. – 120 с. 

2. Музика-Стефанчук О.А. 

Фінансове право. Навчальний 

посібник. – 3-е вид., доп. і перероб. 

– К.: Атіка, 2007. – 264 с. (з грифом 

МОНУ) 

3. Музика-Стефанчук О. А. Органи 

публічної влади як суб’єкти 

бюджетних правовідносин : 

монографія / О. А. Музика-

Стефанчук. – Хмельницький : 

Хмельницький університет 

управління і права, 2011. – 384 с. 

4. Музика-Стефанчук О.А. Деякі 

питання щодо фінансової та 

бюджетної безпеки держави / О.А. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Музика-Стефанчук // Митна справа,    

2011. – №4, частина 2. – С. 82-85. 

5. Музика-Стефанчук О.А. 

Фінансова незалежність, 

самостійність й автономія органів 

місцевого самоврядування // право 

та управління, 2011. – № 1. – С. 297-

304. 

11. Договірне 
регулювання 
трудових 
відносин 
 
16 годин. 
 

Гетьманцева  

Ніна  

Дмитрівна 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича, 

завідувач 

кафедри. 

Київський 

державний 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

1991, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних 

наук, 25.10.1996, 12.00.05 

- трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

20.10.1999. 

 

«Співвідношення 

централізованого і 

локального регулювання 

трудових відносин». 

Прокуратура 

Чернівецької області, 

2007 р. 

Кодекс законів про працю України: 

Науково-практичний коментар. 

Глава Х – Харків: Консум, 2003.–С. 

497 – 525. (832с.) 

Гетьманцева Н.Д. Місце 

державних органів у системі 

соціального партнерства 

//Юридична Україна – № 7 – 2011 р. 

- С. 28-32. 

Гетьманцева Н.Д. До питання про 

метод правового регулювання 

трудових відносин //юридичний 

журнал «Право України» - № 5 – 

2011 р. - С. 224-230. 

Getmantseva N.D. The method of 

legal regulation of labour relations // 

European Science and Technology 

[Text] : materials of the international 

research and practice conference, Vol. 

II, Wiesbaden, January 31
st
, 2012 / 

publishing office “Bildungszentrum 

Rodnik e. V.” – c. Wiesbaden, 

Germany, 2012. – 776 p. - p. 209-213. 

Гетьманцева Н.Д. Джерело 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

трудового права та його 

співвідношення з формою права. 

/Актуальні проблеми приватного та 

публічного права: монографія / Н.Д. 

Гетьманцева, Т.М. Волощенко, І.Г. 

Козуб та ін.., відп. Ред.. 

Н.Д.гетьманцева. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 8-

35. 

12. Пенсійне 
забезпечення 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Боднарук  

Микола  

Іванович 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1996, 

спеціальність 

«Право-

знавство». 

Кандидат медичних наук, 

23.05.1996, 14.03.01- 

нормальна анатомія. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

процесу,  24.03.1998. 

 

«Розвиток та становлення 

плевральних порожнин в 

ранньому онтогенезі 

людини». 

Одеська національна 

юридична академія, 2011 

р. 

Боднарук М.І. Соціальне 

страхування в Україні: правові 

аспекти становлення та розвитку. – 

Чернівці: Рута, 2002. – 247 с. 

Кодекс законів про працю України: 

Науково-практичний коментар. 

Глава ХVІІ – Харків: Консум, 2003. 

– С. 772-804. (832 с.) 

Боднарук М.І. До проекту Закону 

України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне медичне 

страхування» //Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 

Серія: Правознавство – Вип. 227 – 

2004 р. - С. 59-61 

Боднарук М.І., Трунова Г.А. Роль 

професійних спілок у механізмі 

соціального партнерства // 

Підприємництво, господарство і 

право - № 12 (Вип. 180) – 2010 р. - С. 

104-107. 

Право соціального захисту: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

навчальна програма дисципліни та 

методичні вказівки / Г.А. Трунова, 

М.І. Боднарук. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 84 с. 

13. Правове 
регулювання 
відносин 
власності 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Вітковський  

Володимир  

Станіславови

ч 

Асистент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

2010, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

- Прийнятий на роботу у 

2010 р. 

Вітковський В.С. Норми робочого 

часу як гарантія захисту права 

працівника на життя // Ж урнал 

«Адвокат». – 2010. - №12. – С. 22-26. 

Вітковський В.С. Право працівника 

на недоторканість особистого життя 

// Сучасні проблеми правової 

системи України. – 2010. – С.219-

221. 

Вітковський В.С. Захист права на 

життя у сфері зайнятості //Науковий 

вісник Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 

Серія: Правознавство – Вип. 559 – 

2011 р. - С. 48-52 

Вітковський В.С. Професійне 

навчання як складова захисту права 

людини на життя в сфері праці // 

Актуальні проблеми регулювання 

відносин у сфері праці і соціального 

забезпечення. – 2011.- С.283-287. 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

14. Корпоративне 
право 
 

Волощенко 

Тетяна  

Миколаївна 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Кандидат юридичних наук, 

18.11.2009, 12.00.03 - 

цивільне право, цивільний 

Захист кандидатської 

дисертації, 2009 р. 

Підлубна Т.М. Право на захист 

цивільних прав та інтересів: 

монографія / Т.М. Підлубна. – 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

 права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Ю.Федьковича, 

2006, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного, 23.12.2011.  

 

 «Право на захист 

цивільних прав та 

інтересів». 

Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 

2010. – 192 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 

Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Волощенко Т.М. Система 

спеціально-правових гарантій 

реалізації корпоративних прав 

акціонера //Збірник наукових праць 

«Держава і право» – Вип. 52 – 2011 р. 

- С. 36-42. 

Волощенко Т.М. Абстрактні збитки 

як захист законного інтересу 

//Збірник наукових праць «Держава і 

право» – Вип. 53 – 2011 р. - С. 294-

301. 

Гарантії та принципи захисту 

корпоративних прав та інтересів 

акціонерів. Актуальні проблеми 

приватного та публічного права: 

монографія / Н.Д. Гетьманцева, Т.М. 
Волощенко, І.Г. Козуб та ін.; 

відп.ред. Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – С. 154-179. 

15. Правове 
регулювання 
ринку 
нерухомості 
 

Музика-

Стефанчук 

Оксана 

Анатоліївна 

Завідувач 

кафедри 

міжнародног

о права 

Київський 

національний 

університет 

ім. Т.Шев-

ченка, 2004, 

Доктор юридичних наук, 

17.05.2012, 12.00.07. – 

адміністративне право і 

процес; фінансове право; 

інформаційне право, 

Захист докторської 

дисертації, 2012 

1. Муніципальне право зарубіжних 

країн: навч. посіб. Ч. 2 / М. О. 

Баймуратов, О. В. Батанов, В. М. 

Кампо, О. А. Музика. – К.: Знання 

України, 2006. – 120 с. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

51 година. 
 

правознавство «Органи публічної влади 

як суб’єкти бюджетних 

правовідносин в Україні: 

проблеми законодавства, 

теорії та практики» 

2. Музика-Стефанчук О.А. 

Фінансове право. Навчальний 

посібник. – 3-е вид., доп. і перероб. 

– К.: Атіка, 2007. – 264 с. (з грифом 

МОНУ) 

3. Музика-Стефанчук О. А. Органи 

публічної влади як суб’єкти 

бюджетних правовідносин : 

монографія / О. А. Музика-

Стефанчук. – Хмельницький : 

Хмельницький університет 

управління і права, 2011. – 384 с. 

4. Музика-Стефанчук О.А. Деякі 

питання щодо фінансової та 

бюджетної безпеки держави / О.А. 

Музика-Стефанчук // Митна справа,    

2011. – №4, частина 2. – С. 82-85. 

5. Музика-Стефанчук О.А. 

Фінансова незалежність, 

самостійність й автономія органів 

місцевого самоврядування // право 

та управління, 2011. – № 1. – С. 297-

304. 

16. Правовий режим 
майна сім’ї 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Процьків 

Наталія 

Миколаївна 

 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 

1994, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних 

наук,  10.12.03, 12.00.03 - 

цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

Прокуратура 

Чернівецької області, 

2007 р. 

Процьків Н.М. Особливості 

розірвання договору купівлі-

продажу за законодавством України 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету. Сер. Правознавство. 

Збірник наук. праць. Вип. 147. – 

Чернівці, 2002. – С. 45-48. 

Процьків Н.М. Правові питання 

розірвання цивільно-правового 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

цивільного права, 

30.10.2008. 

 

«Правове регулювання 

розірвання цивільно-

правових договорів». 

договору за ініціативою однієї 

сторони // Науковий вісник 

Чернівецького університету. Сер. 

Правознавство. Збірник наук. 

праць. Вип. 131. – Чернівці, 2002. – 

С.26-29. 

Процьків Н.М. Поняття розірвання 

цивільно-правового договору. // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 385: Правознавство. – 

Чернівці: Рута, 2007 р. – С. 40-44. 

Никифорак В.М., Процьків Н.М. 
Цивільне право України (особлива 

частина). Навчальний посібник. – 

Чернівці: Чернівецький національний 

університет, в-во «Зелена Буковина», 

2011. – 320 с. 

 
 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  - 2160 ГОД. 
 

 (З НИХ ЛЕКЦІЙНИХ –  279 ГОД.) 
 
 
 
 





Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ    
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  

ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  

ЗА ОКР «ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТ» 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ««ССУУДДООВВОО--ППРРААВВООВВАА»» 
 

№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни  

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Цивільний 
захист 

 
6 годин 

 

Куковська 

Ірина 
Любомирівн

а 

Доцент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльн

ості 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

медичний 

інститут; 

1989, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

Кандидат медичних наук,  

09.06.2004, 14.03.05 - 

фармакологія. 

 

Доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, 

20.01.2011. 

 

«Ренальні ефекти 

даларгіну 

(експериментальне 

дослідження)». 

Національний 

авіаційний університет, 

2010 р. 

 

 Чернівецький обласний  

інститут 

післядипломної освіти, 

2009 р. 

Цивільний захист /  О.О. Воробйов, 

Л.В. Романів, І.Л. Куковська, Л.Г. 

Логуш та ін. - Навчальний посібник .  

Чернівці : Книги – ХХІ, 2010.  

Куковська І.Л. Безпека 

життєдіяльності. – Чернівці: ЧНУ, 

2009 

Куковська І.Л.  Застосування 

лікарських засобів при гострих 

респіраторних захворюваннях. – 

Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.   

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни  



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

2. Інтелектуальна 
власність 
 
8 годин 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-правові 

засади забезпечення реалізації 

суб’єктивних прав і обов’язків // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 435: Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз // 

Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: Збірник 

наук. праць. Серія: Правознавство. – 

Вип. 604. – 2011. р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних понять 

в цивільному праві //Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Серія: Правознавство. – Вип. 628. – 

2012 р. – С. 64-69. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки  
2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
3. Філософія права 

 
34 години 

 

Гарасимів  

Тарас  

Зиновійович 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

професор.   

 

Львівський 

державний 

університет ім. 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

 

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

- Гарасимів Т.3. Девіантна поведінка 

особистості: філософсько-правовий 

вимір: монографія / Тарас 

Зеновійович Гарасимів. - Львів: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2009. - 524 с. 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти формування 

девіантної поведінки людини: 

філософсько-правовий вимір: 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2012. - 420 с. 

Гарасимів Т.З. Словник термінів до 

навчальних курсів «Трудове право» 

та «Право соціального забезпечення 

України». - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2003. - 176 с. 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права: 

[навчально-методичний посібник] / О. 

М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -Львів, 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

2008.-320 с. 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за 

ред. О.М. Балинської. - Львів: 

ЛьвДУВС, 2010. - 508 с. 

4. Право ЄС 
 
34 години 

 

Мицик  

Всеволод  

Всеволодови

ч 

Київський 

національни

й 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

інститут 

міжнародних 

відносин, 

професор. 

Київський 

державний 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

1979, 

спеціальність 

«Міжнародні 

відносини і 

міжнародне 

право». 

Доктор юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.11 – 

міжнародне право. 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

21.12.2009. 

 

«Міжнародно-правові 

засади й інституційні 

механізми захисту прав 

національних меншин». 

- Міжнародне право. Основи теорії 

[Текст] : [підруч. для вищ. навч. закл. 

за спец. "Міжнар. право", "Міжнар. 

відносини"] / В.Г. Буткевич, В.В. 
Мицик, О.В. Задорожній ; за ред. : 

В.Г. Буткевич. - К. : Либідь, 2002. - 

606 с. 

Мицик В.В. Права національних 

меншин у міжнародному праві. – К., 

2004. – 287 с. 

Мицик В.В. Права людини у 

міжнародному праві. Міжнародно-

правові механізми захисту [Текст] : 

підручник / В.В. Мицик ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. - К. : Промені, 2010. - 722 с. 

Мицик В.В. Значення застережень 

країн членів Рамкової конвенції Ради 

Європи про захист національних 

меншин та їх національних концепцій 

для визначення поняття «національна 

меншина» // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник 

наукових праць. – К., 2003. – Вип. – 

41. – Ч. I. – С. 102-107. 

Мицик В.В. Практика Європейського 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

суду з прав людини стосовно 

забезпечення прав національних 

меншин // Український часопис 

міжнародного права. – К., 2003. – № 

1. – С. 36-46. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

5. Охорона праці в 
галузі 
 
6 годин 

 

Козуб  

Ірина  

Георгіївна 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

2005, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 22.12.2010, 12.00.05 

– трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

 «Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Козуб І.Г. Правове регулювання 

праці осіб зі зниженою 

працездатністю: монографія / І.Г. 

Козуб. – Чернівці, Чернівецький нац.. 

ун-т, 2010. – 152 с. 

Козуб І.Г. Щодо визначення поняття 

«міжнародно-правові стандарти у 

сфері праці// науково-практичний 

господарсько-правовий журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право». 2(182)/2011 С. - С.34-37. 

Козуб І.Г. Джерела і форми 

трудового права: розмежування 

понять // Юридична Україна – № 1 – 

2011 р. - С.56-60. 

Козуб І.Г. Умови праці й умови 

трудового договору: розмежування 

понять // науково-практичний 

господарсько-правовий журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право». 3(195)/2012 р. - С. 39-41. 

Козуб І.Г. Про предмет трудового 

права. /Актуальні проблеми 

приватного та публічного права: 

монографія /Н.Д.Гетьманцева, 

Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб та ін.; 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

відп.ред. Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – С. 36-56. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

6. Адміністративно-
юрисдикційні 
провадження 
 

34 години 

Тарануха 

Віра  

Петрівна 

Доцент 

кафедри 

правосуддя 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1999, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

12.05.2004, 12.00.07 – 

теорія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 23.12.2011. 

 

«Звернення громадян як 

засіб забезпечення 

законності діяльності 

місцевих органів 

виконавчої влади». 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, кафедра 

виконавчого, 

нотаріального процесу та 

адвокатури, 2012 р. 

Тарануха В.П. Історія виникнення 

інституту звернень до органів 

державної влади Науковий вісник 

Національної академії внутрішніх 

справ України. Науково-теоретичний 

журнал. – Київ: Націон. академія 

внутрішніх справ України, 2002. – №1. 

– С. 298-307. 

Тарануха В.П., В.В. Гордєєв 

Особливості розгляду судами справ, 

пов’язаних з виборами народних 

депутатів України // Судова апеляція: 

Науково – практичний журнал. – 2007. 

- №4 (9). –  с.101- 107. 

Тарануха В.П. Правова природа 

об’єкта адміністративних судових 

процесуальних відносин. Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Правознавство.- 

Чернівці: Рута,   – 2006. – Випуск 385. 

– С.68 – 73. 

Тарануха В.П. Аналогія закону й 

аналогія права як способи подолання 

прогалин у праві Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

наук. праць.  Правознавство.- Чернівці: 

Рута, – 2008. – Випуск 435. – С.5 - 9. 

Тарануха В.П. Адміністративне 

процесуальне право України Навчальна 

програма дисципліни за вимогами 

кредитно-модульної системи).–   

Чернівці: Рута, 2007. –  68с. 

7. Актуальні 
питання 
цивільного 
процесу України 
 

16 годин 

Кондрат’єва 

Людмила 

Анатоліївна 

Доцент 

кафедри 

правосуддя 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

01.03.2006, 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 09.02.2009. 

 

«Судовий захист 

неповнолітніх осіб у 

цивільному процесі 

України». 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченко, юридичний 

факультет, кафедра 

виконавчого, 

нотаріального процесу та 

адвокатури, 2012 р. 

Кондрат’єва Л.А., Татулич І.Ю. 

Окреме провадження в цивільному 

судочинстві Програма спецкурсу (за 

вимогами кредитно-модульної 

системи).- Чернівці:Рута, 2007.- 44 с. 

Кондрат’єва Л.А. Судовий  захист 

неповнолітніх осіб у цивільному 

процесі в світлі розвитку системи 

ювенальної юстиції України. // 

Актуальні проблеми політики: Збірник 

наукових праць / Головн. Ред. С.В. 

Ківалов. – Одеса- : П.П. „Фенікс”, 

2006. – Вип.28. 

Кондрат’єва Л.А. Підґрунтя створення 

ювенальної юстиції в Україні // Судова 

апеляція: Науково – практичний 

журнал. - 2007 - №2 (7).- С. 81-86. 

Кондрат’єва Л.А. Підґрунтя створення 

ювенальної юстиції в Україні // Судова 

апеляція: Науково – практичний 

журнал.-2007 - №2 (7).- С.81 – 86. 

Кондрат'єва Л.А.  Проблеми та 

перспективи запровадження 

ювенальної юстиції в Україні. 

Науковий  вісник Чернівецького 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

університету: Збірник наук.праць. 

Вип.435: Правознавство.- Чернівці: 

Чернівецький нац.ун-т, 2008р., № 461. 

Кондрат'єва Л.А., Прокопюк А.Л. 

Судові витрати в цивільному процесі  / 

Кондрат'єва Л.А., Прокопюк А.Л. // 
Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: Збірник 

наукових праць. Вип. 597: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011.- С.74 – 

78. 

8. Актуальні 
питання 
кримінального 
процесу України 
 

16 годин 

Дергач  

Леонід  

Валентинович 

Доцент  

кафедри 

правосуддя 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Національна 

Академія 

внутрішніх 

справ України, 

2002, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

11.11.2011, 12.00.09 – 

кримінальний процес, 

криміналістика, судова 

експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. 

 

«Розслідування вимагань, 

вчинених організованими 

злочинними групами, у 

сучасних умовах». 

Захист дисертації, 2011 р. Дергач Л.В. Питання виникнення 

слідів та їх виявлення в процесі 

розслідування вимагань, вчинених 

організованими злочинними групами / 

Л. В. Дергач // Науковий вісник 

Чернівецького університету : зб. наук, 

праць. -Чернівці : Рута, 2010. - Вип. 538 

: Правознавство. - С. 109-111. 

Дергач Л.В. Особливості проведення 

допиту підозрюваних у справах про 

вимагання, вчинені організованими 

злочинними групами / Л. В. Дергач // 

Боротьба з організованою злочинністю 

і корупцією (теорія і практика): наук.-

практ. журн. -2010. - № 22. - С. 267-

274. 

Дергач Л.В. Поняття організованої 

злочинної групи, що вчиняє вимагання 

/ Л. В. Дергач // Науковий вісник 

Чернівецького університету : зб. наук, 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

праць. -Чернівці : Рута, 2007. - Вип. 375 

: Правознавство. - С. 119-123. 

Дергач Л.В. Криміналістична 

характеристика вимагань, вчинених 

організованими злочинними групами / 

Л. В. Дергач // Юридична Україна. - 

2007. -№9(57).-С. 83-86. 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  
3.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
9. Адміністративно-

деліктний процес 
 

24 години 

Тарануха 

Віра  

Петрівна 

Доцент 

кафедри 

правосуддя 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1999, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

12.05.2004, 12.00.07 – 

теорія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 23.12.2011. 

 

«Звернення громадян як 

засіб забезпечення 

законності діяльності 

місцевих органів 

виконавчої влади». 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, кафедра 

виконавчого, 

нотаріального процесу та 

адвокатури, 2012 р. 

Тарануха В.П. Історія виникнення 

інституту звернень до органів 

державної влади Науковий вісник 

Національної академії внутрішніх 

справ України. Науково-теоретичний 

журнал. – Київ: Націон. академія 

внутрішніх справ України, 2002. – №1. 

– С. 298-307. 

Тарануха В.П., В.В. Гордєєв 

Особливості розгляду судами справ, 

пов’язаних з виборами народних 

депутатів України // Судова апеляція: 

Науково – практичний журнал. – 2007. 

- №4 (9). –  с.101- 107. 

Тарануха В.П. Правова природа 

об’єкта адміністративних судових 

процесуальних відносин. Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Правознавство.- 

Чернівці: Рута,   – 2006. – Випуск 385. 

– С.68 – 73. 

Тарануха В.П. Аналогія закону й 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

аналогія права як способи подолання 

прогалин у праві Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць.  Правознавство.- Чернівці: 

Рута, – 2008. – Випуск 435. – С.5 - 9. 

Тарануха В.П. Адміністративне 

процесуальне право України Навчальна 

програма дисципліни за вимогами 

кредитно-модульної системи).–   

Чернівці: Рута, 2007. –  68с. 

10. Виконавче 
провадження 
 

51 година 

Музика 

Анатолій 

Ананійович 

Професор 

кафедри 

кримінально

го права і 

криміналісти

ки 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. 

Ю.Федько-

вича; 

завідувач 

кафедри 

Київський 

державний 

університет, 

1977, 

правознавство 

Доктор юридичних наук,  

10.11.  1999,  12.00.08 - 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право;  

професор, 23.12.2002. 

Тема:  Незаконний обіг 

наркотичних засобів в 

Україні (кримінально-

правове та кримінологічне 

дослідження). 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2013 р. 

Музика А.А., Горох О.П. Покарання 

за незаконний обіг наркотичних 

засобів. - Хмельницький: Вид-во 

Хмельницького університету 

управління та права, 2010. - 256 с. 

Музыка А.А. Разделы IV, V, XIV 

Общей части, раздел XIII (статьи 305-

324) Особенной части КК) / Научно-

практический комментарий к 

Уголовному кодексу Украины / Под 

ред. Н.И. Мельника, Н.И. Хавронюка. 

- 8-е изд., перераб. и доп. - X.: 

Фактор, 2011. - С. 75-90; 221-229; 895-

944. 

Музика А. А. Примусове лікування 

наркоманів і права людини і І Наука і 

правоохорона. - 2010. - № 1. - С. 8-12. 

Музика А.А., Савченко А.В., Сіленко 

В.В. Актуальні питання щодо 

кримінальної відповідальності за 

контрабанду // Митна безпека. Серія 

«Право».-2010. -№ 1.-С. 106-115. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Музика А.А., Горох О.П. 

Кримінальна відповідальність за 

контрабанду наркотичних засобів: 

порівняльно-правовий аналіз // Митна 

безпека. Серія «Право». - 2010. - № 2. 

- С. 37-50. 

11. Судова риторика 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Кондрат’єва  

Людмила  

Анатоліївна 

Доцент 

кафедри 

правосуддя 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

01.03.2006, 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 09.02.2009. 

 

«Судовий захист 

неповнолітніх осіб у 

цивільному процесі 

України». 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченко, юридичний 

факультет, кафедра 

виконавчого, 

нотаріального процесу та 

адвокатури, 2012 р. 

Кондрат’єва Л.А. Взаємодія норм 

міжнародного права та законодавства  

України з питань судового захисту 

прав неповнолітніх. // Держава і право: 

Збірник наукових  праць. -  К.: Ін-т  

держави і права ім. В.М. Корецького, 

2003.-Спецвипуск. –  С.129- 132. 

Кондрат’єва Л.А. Взаємодія норм 

цивільного процесуального та 

сімейного права в процесі реалізації 

неповнолітніми права на судовий 

захист. // Науково-теоретична 

конференція  «Методологія приватного 

права». Київ: Юрінком Інтер, 2003. – С. 

269-273. 

Кондрат’єва Л.А. Процесуальні норми 

та правила розгляду справ за участю 

малолітніх і неповнолітніх у 

цивільному судочинстві. // Науковий 

вісник Чернівецького  університету: 

Збірник наук.праць. Правознавство.- 

Чернівці: Рута, 2007.-Вип.385 С.49-52. 

 

12. Перегляд судових 
рішень 
 

Кіріяк  

Оксана  

Василівна 

Доцент 

кафедри 

правосуддя 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Кандидат юридичних наук, 

13.02.2008, 12.00.03 – 

цивільне право і процес; 

ІІ Міжнародне наукове 

дослідження під егідою 

ЮНЕСКО, 4-15 березня 

Підлубна О.В. Реалізація норм 

Цивільного процесуального права // 

Юридична Україна. - 2007. - № 7. –С. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

Ю.Федьковича, 

2001, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 23.12.2011. 

 

«Норма цивільного 

процесуального права: 

поняття, межі дії та 

реалізація в цивільному 

судочинстві». 

2011 р. 78-82. 

Підлубна О.В. Взаємозв’язок та 

узгодження норм цивільного 

процесуального права // Судова 

апеляція – 2007. - № 2. –С. 60-68. 

Підлубна О.В. Особливості реалізації 

норм цивільного процесуального права 

// Науковий вісник Чернівецького 

національного університету. – Вип. 

478. – 2008. –С. 64-71 

Підлубна О.В. Деякі питання змісту та 

складових частин інституту заочного 

розгляду цивільних справ // Науковий 

вісник Чернівецького національного 

університету. – Вип. 489. – 2009. –С. 

68-73. 

Підлубна О.В. Відновлення втраченого 

судового провадження // 

Підприємництво, господарство і право, 

2010. - № 4. –С. 82-86. 

Особи, які працюють за сумісництвом 
13. Представництво 

в цивільному 
процесі 
 

34 години 

Фурса  

Світлана  

Ярославівна 

Київський 

національний 

університет 

ім.  Т. 

Шевченка, 

завідувач 

кафедрою 

нотаріального 

та 

виконавчого 

процесу і 

Київський 

державний 

університет ім.  

Т.Шевченка, 

1988, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук, 

2003, 12.00.03 – цивільне 

право і процес; сімейне 

право; міжнародне 

приватне право. 

 

Професор кафедри 

нотаріального та 

виконавчого процесу і 

адвокатури, 20.04.2006. 

 

- Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. 

Закони України: «Про державну 

виконавчу службу», «Про виконавче 

провадження», «Про виконання рішень 

та застосування практики 

Європейського суду з прав людини»: 

Науково практичний коментар –К.: 

Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. 

Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. 

та ін.. Цивільний1 процес України. 

Академічний курс. Підручник. –К.: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

адвокатури, 

професор. 

«Теоретичні основи 

нотаріального процесу в 

Україні». 

Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2009. 

Фурса С.Я. Проблеми виконання 

рішень господарських судів: нові 

механізми та відповідальність // Право 

України – 2011. - № 6, С. 67-73. 

Фурса С.Я., Фурса Є.І., Кучер Т.М. 

Процесуальні документи в цивільних 

справах: теорія, методика і практика. – 

К.: Правова єдність, 2011. 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за основним місцем роботи 

14. Провадження 
досудового 
слідства в 
Україні 
 

51 година. 
 

Музика 

Анатолій 

Ананійович 

Професор 

кафедри 

кримінально

го права і 

криміналісти

ки 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. 

Ю.Федько-

вича; 

завідувач 

кафедри. 

Київський 

державний 

університет, 

1977, 

правознавство 

Доктор юридичних наук,  

10.11.  1999,  12.00.08 - 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право;  

професор, 23.12.2002. 

Тема:  Незаконний обіг 

наркотичних засобів в 

Україні (кримінально-

правове та кримінологічне 

дослідження). 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2013 р. 

Музика А.А., Горох О.П. Покарання 

за незаконний обіг наркотичних 

засобів. - Хмельницький: Вид-во 

Хмельницького університету 

управління та права, 2010. - 256 с. 

Музыка А.А. Разделы IV, V, XIV 

Общей части, раздел XIII (статьи 305-

324) Особенной части КК) / Научно-

практический комментарий к 

Уголовному кодексу Украины / Под 

ред. Н.И. Мельника, Н.И. Хавронюка. 

- 8-е изд., перераб. и доп. - X.: 

Фактор, 2011. - С. 75-90; 221-229; 895-

944. 

Музика А. А. Примусове лікування 

наркоманів і права людини і І Наука і 

правоохорона. - 2010. - № 1. - С. 8-12. 

Музика А.А., Савченко А.В., Сіленко 

В.В. Актуальні питання щодо 

кримінальної відповідальності за 

контрабанду // Митна безпека. Серія 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

«Право».-2010. -№ 1.-С. 106-115. 

Музика А.А., Горох О.П. 

Кримінальна відповідальність за 

контрабанду наркотичних засобів: 

порівняльно-правовий аналіз // Митна 

безпека. Серія «Право». - 2010. - № 2. 

- С. 37-50. 

15. Окреме 
провадження у 
цивільному 
процесі 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

 

Татулич  

Ірина  

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

правосуддя 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. 

Ю.Федько-

вича. 

 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2004, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

01.06.2012, 12.00.03 - 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

«Цивільна процесуальна 

форма в суді першої 

інстанції в Україні». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р. 

Татулич І.Ю. Сутність і значення 

цивільно – процесуальної форми 

[Текст] / І.Ю.Татулич //  Актуальні 

проблеми  політики : [збірник наук.  

праць] . – Вип. 28. – Одеса : Фенікс, 

2006. – С. 396-402. 

Татулич І.Ю. Вчення про цивільну 

процесуальну форму в науці 

цивільного процесуального права 

[Текст] / І.Ю.Татулич // Науковий 

вісник Чернівецького університету: [ 

зб. наук. праць] ; [Правознавство ] . – 

Вип. 348.  – Чернівці : Рута, 2006. – 

С.51-55. 

Татулич І.Ю. Стадії в цивільному 

судочинстві [Текст] / І.Ю.Татулич //  

Підприємництво, господарство і право. 

– 2008. – №9. – С. 100-102. 

Татулич І.Ю. Межі цивільної 

процесуальної форми на стадії 

провадження у справі до судового 

розгляду [Текст] / І.Ю.Татулич // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: [ зб. наук. праць] ; 

[Правознавство]. – Вип. 550 . – 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Чернівці : Рута, 2010. – С.70-73. 

16. Особливості 
розгляду окремих 
категорій 
цивільних справ 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 
 

Гетманцев 

Олександр 

Валентинович 

Доцент  

кафедри 

правосуддя 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. 

Ю.Федькович

а; завідувач 

кафедри. 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т. Шевченка, 

1991, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

25.03.1997, 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права і 

процесу, 21.04.1999. 

 

«Громадяни як сторони у 

цивільному процесі». 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, кафедра 

виконавчого, 

нотаріального процесу та 

адвокатури, жовтень-

листопад 2012 р. 

Гетманцев О.В., Височанська Н.К. 

Повернення речових доказів, 

оглянутих і досліджених судом, у 

порядку цивільного судочинства. // 

Науковий вісник Чернівецького 

національного університету. – Вип. 

518. – 2009. –С. 74-78. 

Гетманцев О.В., Гетманцев М.О. Дія в 

часі нормативно-правових актів, що 

застосовуються судом при здійсненні 

правосуддя в цивільних справах. – 

Юридична Україна. 2010.- №6. С.67-73. 

Гетманцев О.В. Судова практика як 

джерело цивільного процесуального 

права // Збірник наукових праць 

„Актуальні проблеми політики”. 

Вип.28. – Одеса, 2006. – С.142-147. 

Гетманцев О.В. Джерела цивільного 

процесу України: поняття та види // 

Збірник наукових праць Інституту 

держави і права ім.. В.М. Корецького 

НАН України. Вип. 33. – К., 2006. – 

С.249-255. 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  - 2160 ГОД. 
 (З НИХ ЛЕКЦІЙНИХ –  314 ГОД.) 

В тому числі: 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 

годин з ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, 

доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному  

навчальному закладі не менше 10 років, а також є  

авторами (співавторами) підручників або навчальних  

посібників з грифом Міністерства освіти і науки України) 

- 

 
Кандидати наук, доценти 
 

100 % 

 

 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 
годин з ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, 

доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному  

навчальному закладі не менше 10 років, а також є  

авторами (співавторами) підручників або навчальних  

посібників з грифом Міністерства освіти і науки України) 

49 % 

Кандидати наук, доценти 
 

51 % 

 

 

 

 

 





Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ    
КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  
ЗА ОКР «ММААГГІІССТТРР» 

 
««ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ППРРААВВАА»»  

 
№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни  

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Педагогіка та 
психологія 
вищої школи 
 
34 години 

 

Іванчук 

Марія 

Георгіївна 

Професор 

кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 

1977, 

спеціальність 

«Вчитель 

початкових 

класів». 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 1985, 

Доктор психологічних  

наук, 19.01.2006, 19.00.07 

- педагогічна та вікова 

психологія. 

 

Доцент кафедри 

педагогіки, 31.10.1996. 

 

«Психолого-педагогічні 

основи виховання 

молодшого школяра в 

умовах інтегрованого 

навчання». 

Національний 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова, 2011 р. 

 

Руснак І.С., Іванчук М.Г. 
Педагогіка і психологія вищої 

школи: Навчально-методичний 

посібник. / І.С. Руснак, М.Г. Іванчук.  

– 2-ге вид., доповнене.- Чернівці: 

«Букрек», 2009. – 176 с. 

Іванчук М.Г. Руснак І.С., Вища 

освіта і Болонський процес: 

Навчально-методичний посібник. / 

М.Г.Іванчук, І.С.Руснак. – Чернівці: 

„Рута”, 2008.–84с. 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. 

Виховний потенціал рідного краю 

(виховання у молодших школярів 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

кафедри. спеціальність 

«Історія». 

ціннісного ставлення до природи 

рідного краю): навч. посібник / 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. – 

Чернівці. 2010. – 240 с. 

Іванчук М.Г. Основні аспекти 

вдосконалення психолого-

педагогічної підготовки сучасного 

вчителя / М.Г. Іванчук // Педагогіка 

вищої школи: досвід і тенденції 

розвитку. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (10-

11 листопада 2011 року ,м. 

Запоріжжя). – 2011. – С.7-8. 

2. Цивільний 
захист 

 
6 годин 

 

Куковська 

Ірина 
Любомирівн

а 

Доцент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльн

ості 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

медичний 

інститут,1989, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

Кандидат медичних наук,  

09.06.2004, 14.03.05 - 

фармакологія. 

 

Доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, 

20.01.2011. 

 

«Ренальні ефекти 

даларгіну 

(експериментальне 

дослідження)». 

Національний 

авіаційний університет, 

2010 р. 

 

 Чернівецький обласний  

інститут 

післядипломної освіти, 

2009 р. 

Цивільний захист /  О.О. Воробйов, 

Л.В. Романів, І.Л. Куковська, Л.Г. 

Логуш та ін. - Навчальний 

посібник .  Чернівці : Книги – ХХІ, 

2010.  

Куковська І.Л. Безпека 

життєдіяльності. – Чернівці: ЧНУ, 

2009 

Куковська І.Л.  Застосування 

лікарських засобів при гострих 

респіраторних захворюваннях. – 

Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.   

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни  
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

3. Вища освіта і Іванчук Професор Чернівецьке Доктор психологічних  Національний Руснак І.С., Іванчук М.Г. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Болонський 
процес 
 
12 годин 

 

Марія 

Георгіївна 

кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

педагогічне 

училище, 

1977, 

спеціальність 

«Вчитель 

початкових 

класів». 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 1985, 

спеціальність 

«Історія». 

наук, 19.01.2006, 19.00.07 

- педагогічна та вікова 

психологія. 

 

Доцент кафедри 

педагогіки, 31.10.1996. 

 

«Психолого-педагогічні 

основи виховання 

молодшого школяра в 

умовах інтегрованого 

навчання». 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова, 2011 р. 

 

Педагогіка і психологія вищої 

школи: Навчально-методичний 

посібник. / І.С. Руснак, М.Г. Іванчук.  

– 2-ге вид., доповнене.- Чернівці: 

«Букрек», 2009. – 176 с. 

Іванчук М.Г. Руснак І.С., Вища 

освіта і Болонський процес: 

Навчально-методичний посібник. / 

М.Г.Іванчук, І.С.Руснак. – Чернівці: 

„Рута”, 2008.–84с. 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. 

Виховний потенціал рідного краю 

(виховання у молодших школярів 

ціннісного ставлення до природи 

рідного краю): навч. посібник / 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. – 

Чернівці. 2010. – 240 с. 

Іванчук М.Г. Основні аспекти 

вдосконалення психолого-

педагогічної підготовки сучасного 

вчителя / М.Г. Іванчук // Педагогіка 

вищої школи: досвід і тенденції 

розвитку. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (10-

11 листопада 2011 року ,м. 

Запоріжжя). – 2011. – С.7-8. 

4. Інтелектуальна 
власність 
 
12 годин 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-

правові засади забезпечення 

реалізації суб’єктивних прав і 

обов’язків // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз 

// Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 604. – 2011. 

р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних 

понять в цивільному праві 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 628. – 2012 р. 

– С. 64-69. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки  
2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
5. Філософія права Гарасимів  Львівський Львівський Доктор юридичних наук - Гарасимів Т.3. Девіантна 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 
34 години 

 

Тарас  

Зиновійович 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

професор.   

 

державний 

університет ім. 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

 

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

поведінка особистості: 

філософсько-правовий вимір: 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2009. - 524 с. 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти формування 

девіантної поведінки людини: 

філософсько-правовий вимір: 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2012. - 420 с. 

Гарасимів Т.З. Словник термінів до 

навчальних курсів «Трудове право» 

та «Право соціального забезпечення 

України». - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2003. - 176 с. 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права: 

[навчально-методичний посібник] / 

О. М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -

Львів, 2008. - 320 с. 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за 

ред. О.М. Балинської. - Львів: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ЛьвДУВС, 2010. - 508 с. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

6. Методика 
викладання 
юридичних 
дисциплін у 
вищій школі  
 

17 годин 

 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський наці-

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

листопад 2012 р. 

Никифорак М.В. Буковина в 

державно-правовій системі Австрії 

(1774-1918 рр.) // Чернівці: Рута, 

2004. – 384 с. 

Никифорак М.В. Сучасні проблеми 

університетської підготовки юристів 

(із досвіду юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича) 

// Проблеми вдосконалення 

підготовки юристів: професійні та 

морально-етичні аспекти: Зб. 

матеріалів наук.-метод. конф., 

жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008 р. – 

С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика 

викладання юридичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. – 

Чернівці : Рута, 2005. – 56 с; 

Никифорак М.В. Методика 

викладання методичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. 

Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське 

право. Часопис кафедри теорії та 

історії держави і права. Київ. нац. ун-

ту імені Тараса Шевченка / За заг. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ред. О.І. Безклубого. – К., 2010. – С. 

106-110. 

7. Охорона праці в 
галузі 
 
6 годин 

Орловський  

Олег  

Ярославович 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 13.12.2001, 12.00.05 

-  трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

24.12.2003. 

 

 «Зміст трудових 

правовідносин в сучасних 

умовах». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Орловський О.Я. Право 

соціального забезпечення: новації 

та перспективи. //Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. - С. 58-62. 

Орловський О.Я. Концепція 

пенсійного страхування в Україні: 

необхідність вдосконалення та 

зміни. //Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 492 : 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2009 р. - С. 78-83. 

Орловський О.Я. Поняття та 

особливості пенсійних 

правовідносин //Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 

Серія: Правознавство – Вип. 538 – 

2010 р. - С. 79-84. 

Орловський О.Я. Соціально-

страхова природа пенсійних 

правовідносин у контексті нової 

моделі соціального забезпечення / 

Актуальні проблеми приватного та 

публічного права: монографія / Н.Д. 

Гетьманцева, Т.М. Волощенко, І.Г. 

Козуб та ін.., відп. ред. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Н.Д.Гетьманцева. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 

58-100. 

8. Методологія 
юридичної науки  
 

24 години 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський наці-

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

листопад 2012 р. 

Никифорак М.В. Сучасні проблеми 

університетської підготовки юристів 

(із досвіду юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича) 

// Проблеми вдосконалення 

підготовки юристів: професійні та 

морально-етичні аспекти: Зб. 

матеріалів наук.-метод. конф., 

жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008 р. – 

С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика 

викладання юридичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. – 

Чернівці : Рута, 2005. – 56 с. 

Никифорак М.В. Методика 

викладання методичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. 

Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське 

право. Часопис кафедри теорії та 

історії держави і права. Київ. нац. ун-

ту імені Тараса Шевченка / За заг. 

ред. О.І. Безклубого. – К., 2010. – С. 

106-110. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

9. Юридична 
герменевтика 
 

20 годин 

Карвацька 

Світлана 

Богданівна 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1987, 

спеціальність 

«Історія». 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1996, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 12.11.1996, 12.00.01 

– теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових 

вчень. 

 

Доцент  кафедри теорії та 

історії держави і права, 

30.10.2008. 

 

«Ризький мир 1921 року 

як завершальний етап 

боротьби за встановлення 

української національної 

державності». 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра теорії 

та філософії права, 

листопад-грудень 2012 

р. 

Карвацька С.Б. Системний підхід у 

дослідженні взаємодії національної 

державно-правової історії 

терміносистеми українського права / 

Держава і право: Збірник наукових 

праць. Юридичні і політичні науки. 

Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і 

права ім..М.В.Корецького НАН 

України, 2007. – С. 38-43 

Карвацька С.Б. Формування 

герменевтичної інтерпретації: 

історико-правові та лінгвістичні 

питання //Актуальні проблеми 

держави і права. Збірник наукових 

праць. Випуск 50. – Одеса: Юридична 

література, 2009. – С. 66-72. 

Карвацька С.Б. Герменевтика у 

пізнанні історико-правової дійсності 

// Філософські, методологічні, 

соціологічні та психологічні 

проблеми права / Матеріали 4-ї Міжн. 

наук.-теор. конф. (Чернівці 28-29 

травня 2011 року). – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 

178-185. 

Карвацька С.Б. Герменевтична 

інтерпретація у пізнанні історико-

правової дійсності // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

наук. праць. Вип. 578: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – С. 5-11. 

10. Сучасні 
концепції 
соціології права  
 

20 годин 

Савчук 

Сергій 

Вікторович 

 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 Кандидат юридичних 

наук, 21.05.2003, 12.00.12  

– філософія права. 

 

Доцент  кафедри теорії та 

історії держави і права, 

21.10.2004. 

 

 “Юридична соціологія: 

предмет та місце в системі 

юридичних наук”. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра теорії 

та філософії права, 

жовтень-листопад 2012 

р. 

 

Савчук С.В. Юридична соціологія. 

Програма курсу. – Чернівці: Рута, 

2004. – 40 с. 

Савчук С.В. Юридична соціологія 

як методологія сучасного право 

пізнання // Український правовий 

часопис. – 2004. - № 7 (12). – С. 36-

37. 

Савчук С.В. Основні типи 

концептуальних підходів до 

визначення предмета соціології 

права // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 100: 

Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 

2000. - С. 19-23. 

Савчук С.В. Соціологія права і 

юридична соціологія: тотожність чи 

відмінність предметів // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 125: 

Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 

2001. – С. 5-8. 
Савчук С.В. Юридична соціологія: 

концептуальна взаємодетермінація 

предмета і метода // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 105: 

Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

2001. – С. 17-21. 
Савчук С.В. Юридична соціологія: 

предмет та місце в системі 

юридичних наук. – Чернівці: Рута, 

2003. – 240 с.  

11. Сучасний 
юридичний 
позитивізм 
 
16 годин 

Бунчук  

Оксана  

Борисівна 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових 

вчень. 

 

«Питання права у науковій 

спадщині Івана Яковича 

Франка». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Бунчук О.Б. Загальна 

характеристика римського права у 

науковій спадщині І.Я.Франка / 

Держава і право: Збірник наукових 

праць. Юридичні і політичні науки. 

Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і 

права ім..М.В.Корецького НАН 

України, 2007. – С. 18-23. 

Бунчук О.Б. Погляди Івана Франка 

на сутність права // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 550: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – С. 20-23. 

Бунчук О.Б. Наукова інтерпретація 

поглядів Івана Франка на питання 

права // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 538: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – С. 36-42. 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  
3.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
12. Справедливість 

як категорія 
права 

Гарасимів  

Тарас  

Зиновійович 

Львівський 

державний 

університет 

Львівський 

державний 

університет ім. 

Доктор юридичних наук 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

- Гарасимів Т.3. Девіантна 

поведінка особистості: 

філософсько-правовий вимір: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 

24 години 

 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

професор.   

 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

 

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2009. - 524 с. 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти формування 

девіантної поведінки людини: 

філософсько-правовий вимір: 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2012. - 420 с. 

Гарасимів Т.З. Словник термінів до 

навчальних курсів «Трудове право» 

та «Право соціального забезпечення 

України». - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2003. - 176 с. 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич: Видавнича 

фірма «Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права: 

[навчально-методичний посібник] / 

О. М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -

Львів, 2008.-320 с. 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за 

ред. О.М. Балинської. - Львів: 

ЛьвДУВС, 2010. - 508 с. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

13. Філософія 
юридичної 
відповідальності 
 

24 години 

 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський наці-

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

листопад 2012 р. 

Никифорак М.В. Буковина в 

державно-правовій системі Австрії 

(1774-1918 рр.) // Чернівці: Рута, 

2004. – 384 с. 

Никифорак М.В. Сучасні проблеми 

університетської підготовки юристів 

(із досвіду юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича) 

// Проблеми вдосконалення 

підготовки юристів: професійні та 

морально-етичні аспекти: Зб. 

матеріалів наук.-метод. конф., 

жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008 р. – 

С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика 

викладання юридичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. – 

Чернівці : Рута, 2005. – 56 с; 

Никифорак М.В. Методика 

викладання методичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. 

Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське 

право. Часопис кафедри теорії та 

історії держави і права. Київ. нац. ун-

ту імені Тараса Шевченка / За заг. 

ред. О.І. Безклубого. – К., 2010. – С. 

106-110. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

14. Логіка права  
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Донченко 

Ольга  

Павлівна 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 2002, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

01.07.2010, 12.00.12 – 

філософія права.   

 

“Свобода як категорія 

права”. 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Донченко О.П. Аксіологічний зміст 

категорії свободи в праві: 

взаємозв’язок принципів свободи, 

рівності й справедливості // 

Актуальні проблеми держави і права: 

Збірник наукових праць. Вип. 40 / 

Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та 

ін.; Відп. за вип. Ю.В. Оборотов. – 

Одеса: Юридична література, 2008. – 

С. 69-74. 

Донченко О.П. Свобода як категорія 

права (герменевтичний аспект) 

//Актуальні проблеми держави і 

права. Збірник наукових праць. 

Випуск 50. – Одеса: Юридична 

література, 2009. – С. 45-50. 

Донченко О.П. Категорія свободи в 

історії філософії права // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 533: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – С. 

15-22. 

Донченко О.П. Свобода як критерій 

права . Правові реформи в Україні : 

проблеми реалізації : Міжнародна 

науково-практична конференція, м. 

Київ, 16-17 лютого 2011 року. – Київ 

: у 4-х томах. – К. : Центр правових 

наукових досліджень, 2011. – Т. І. – 

С. 56-57. 

15. Сучасна Місевич  Доцент  Чернівецький Кандидат юридичних Львівський Місевич С.В. Стадії систематизації 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

релігійна 
філософія права  
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Сергій  

Васильович 

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

наук, 08.06.2005, 12.00.01 

– теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових 

вчень. 

 

“Джерела канонічного 

права (теоретико-

правовий аналіз)”. 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра історії 

держави, права та 

політико-правових 

учень, листопад-

грудень 2012 р. 

джерел канонічного права // 

Матеріали II Всеукраїнської наукової 

конференції молодих науковців, 

аспірантів і студентів “Актуальні 

проблеми теорії та історії прав 

людини, права і держави”, 

присвяченої пам'яті докторів 

юридичних наук, професорів 

П.О.Недбайла, О.В.Сурілова, 

В.В.Копейчикова. – Одеса: 

Юридична література, 2004. – С. 109-

111. 

Місевич С.В. Релігійне право: 

компаративістський підхід // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 348: Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2006. – С. 24-27. 

Меленко С.Г., Місевич С.В. Історія 

держави і права України. Змістовно-

діяльнісна структура модулів 

навчальної дисципліни / 

С.Г.Меленко, С.В.Місевич // 

Навчальні програми юридичного 

факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія 

Федьковича (за вимогами кредитно-

модульної системи). І курс. - 

Чернівці: Рута, 2008. - С.40-52. 

Місевич С.В. Правовий звичай як 

джерело канонічного права східної 

християнської церкви // Наукові 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

записки. Серія “Право”. – Острог: 

Видавництво Національного 

університету “Острозька академія”, 

2004. – С. 261-267. 

16. Воля як 
категорія права 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Савчук 

Сергій 

Вікторович 

 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 Кандидат юридичних 

наук, 21.05.2003, 12.00.12  

– філософія права. 

 

Доцент  кафедри теорії та 

історії держави і права, 

21.10.2004. 

 

 “Юридична соціологія: 

предмет та місце в системі 

юридичних наук”. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра теорії 

та філософії права, 

жовтень-листопад 2012 

р. 

 

Савчук С.В. Категория “вины” в 

праве: презумптивность фикции или 

фиктивность презумпции / 

Законодательная дефиниция: логико-

гносеологические, политико-

юридические, морально-

психологические и практические 

проблемы: Материалы 

Международного “круглого стола” 

(Черновцы, 21-23 сентября 2006 

года). – Нижний Новгород, 2007. – С. 

481-488. 

Савчук С.В. Законотворческие 

ошибки: субстанциализация воли в 

политико-правовых отношениях / 

Провотворческие ошибки: понятие, 

виды, практика и техника устранения 

в постсоветских государствах: 

материалы Международного научно-

практического круглого стола (29-30 

мая 2008 года) / Под ред. В.М. 

Баранова, И.М. Мацкевича. – М.: 

Проспект, 2009. – С. 598-602. 
Савчук С. В., Трофімова Л. В. 

Вольова атрибутивність правочину // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 478: Правознавство. – Чернівці: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Рута, 2008. – С. 5-9. 
Трофімова Л. В., Савчук С. В. Онто-

гносеологічні засади актуалізації волі 

у правовій реальності // Проблеми 

філософії права. Том VI-VII. Київ-

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2009. – С. 182-185. 

Савчук С. В., Трофімова Л. В. 

Презумпція невинуватості як засіб 

законодавчої техніки // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 385: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2007. – С. 12-16. 

17. Філософія права 
в Україні  
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Меленко 

Сергій  

Гаврилович 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1998, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 15.01.2003, 12.00.01 

– теорія та історія 

держави і права; історія 

політичних і правових 

учень. 

 

Доцент кафедри теорії та 

історії держави і права, 

30.10.2008. 

 

“Консолідація як вид 

систематизації 

нормативно-правових 

актів ”. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра теорії 

та філософії права, 

жовтень-листопад 2012 

р 

Меленко С.Г. Формування правової 

думки Давньої Русі під впливом 

давньогрецьких філософських ідей / 

С.Г.Меленко // Право на життя: 

аспекти реалізації: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. Частина І. (17-18 

листопада 2011р.) - Чернівці: 

Чернівецький національний 

університет, 2011. - С.49-56. 

Меленко С.Г. Еволюція 

філософсько-правових поглядів 

Платона Афінського на форми 

державного правління, / С.Г.Меленко 

// Вісник Львівського університету. 

Серія юридична: 36. наук. пр. - Львів: 

ЛНУ ім. Івана Франка. - 2012. - Вип. 

56. – С.30-37; 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Меленко С.Г. Аристотель про 

соціальні основи держави / 

С.Г.Меленко // Держава і право: 

Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 56. - К.: Ін-т 

держави і права ім. В.М.Корецького 

НАН України, 2012. - С.56-62. 

Меленко С.Г. Філософські та 

державно-правові погляди Піфагора 

Самоського / С.Г.Меленко // 

Філософські та методологічні 

проблеми права. Науковий журнал. - 

№1(3). - К., 2012. - С.90-101.  

18. Гносеологія 
права  
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Гураленко  

Наталія  

Анатоліївна 

Доцент  

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2005, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

10.03.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Доцент кафедри теорії та 

історії держави і права, 

17.02.2012.  

 

“Судовий прецедент в 

системі джерел права 

(філософсько-правовий 

аспект)” 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Гураленко Н.А. Судовий прецедент 

у системі джерел права:  філософське 

та теоретичне осмислення: 

Монографія. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с. 

Гураленко Н.А. Філософія влади: 

метод. матеріали / Н.А.Гураленко. – 

Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 

2011. – 64 с. 

Гураленко  Н.А. Система джерел 

права як компонент правової систем : 

системно-функціональний підхід // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. Праць. 

Вип. 533: Правознавство. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 5-

9. 

Гураленко Н.А. Функціональна роль 

звичаю в контексті гармонізації 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

сучасного права Науковий вісник 

Львівського державного університету 

внутрішніх справ. Серія юридична.  

Збірник наукових праць / Головний 

редактор О.К.Марін. – Львів: 

ЛьіДУВС, 2011. Вип. 1(1). – С. 192-

202. 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

19. Філософська 
антропологія 
права 
 

17 годин 

Боднар  

Сергій  

Богданович 

Доцент  

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

01.07.2010, 12.00.12  – 

філософія права.  

 

«Рівність як категорія 

права». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Боднар С.Б. Багатоманітність форм 

нерівності: соціальне явище чи 

правова закономірність? // Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія “Право”. Випуск 

12. – Ч. 1. – Ужгород, 2009. – С. 18-

21. 

Боднар С.Б. Багатоманітність форм 

нерівності: соціальне явище чи 

правова закономірність? // Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія “Право”. Випуск 

12. – Ч. 1. – Ужгород, 2009. – С. 18-

21. 

Боднар С.Б. Філософсько-правовий 

аспект проблеми буття людини в 

епоху глобалізації // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 533: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – С.10-14. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

20. Свобода як 
категорія права 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

 

Донченко 

Ольга  

Павлівна 

Доцент  

кафедри 

теорії та 

історії 

держави і 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 2002, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

01.07.2010, 12.00.12 – 

філософія права.   

 

“Свобода як категорія 

права”. 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Донченко О.П. Аксіологічний зміст 

категорії свободи в праві: 

взаємозв’язок принципів свободи, 

рівності й справедливості // 

Актуальні проблеми держави і права: 

Збірник наукових праць. Вип. 40 / 

Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та 

ін.; Відп. за вип. Ю.В. Оборотов. – 

Одеса: Юридична література, 2008. – 

С. 69-74. 

Донченко О.П. Свобода як категорія 

права (герменевтичний аспект) 

//Актуальні проблеми держави і 

права. Збірник наукових праць. 

Випуск 50. – Одеса: Юридична 

література, 2009. – С. 45-50. 

Донченко О.П. Категорія свободи в 

історії філософії права // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 533: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – С. 

15-22. 

Донченко О.П. Свобода як критерій 

права . Правові реформи в Україні : 

проблеми реалізації : Міжнародна 

науково-практична конференція, м. 

Київ, 16-17 лютого 2011 року. – Київ 

: у 4-х томах. – К. : Центр правових 

наукових досліджень, 2011. – Т. І. – 

С. 56-57. 

21. Філософія влади  Гураленко  Доцент  Чернівецький Кандидат юридичних наук, Захист кандидатської Гураленко Н.А. Судовий прецедент 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 

20 годин 

 

Наталія  

Анатоліївна 

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2005, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

10.03.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Доцент кафедри теорії та 

історії держави і права, 

17.02.2012.  

 

“Судовий прецедент в 

системі джерел права 

(філософсько-правовий 

аспект)”. 

дисертації, 2010 р. у системі джерел права:  філософське 

та теоретичне осмислення: 

Монографія. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с. 

Гураленко Н.А. Філософія влади: 

метод. матеріали / Н.А.Гураленко. – 

Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 

2011. – 64 с. 

Гураленко  Н.А. Система джерел 

права як компонент правової систем : 

системно-функціональний підхід // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. Праць. 

Вип. 533: Правознавство. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 5-

9. 

Гураленко Н.А. Функціональна роль 

звичаю в контексті гармонізації 

сучасного права Науковий вісник 

Львівського державного університету 

внутрішніх справ. Серія юридична.  

Збірник наукових праць / Головний 

редактор О.К.Марін. – Львів: 

ЛьіДУВС, 2011. Вип. 1(1). – С. 192-

202. 
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Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ    
КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  
ЗА ОКР «ММААГГІІССТТРР» 

 
««ФФІІННААННССООВВЕЕ  ППРРААВВОО»»  

 
№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни  

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Педагогіка та 
психологія 
вищої школи 
 
34 години 

 

Іванчук 

Марія 

Георгіївна 

Професор 

кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 

1977, 

спеціальність 

«Вчитель 

початкових 

класів». 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 1985, 

Доктор психологічних  

наук, 19.01.2006, 19.00.07 

- педагогічна та вікова 

психологія. 

 

Доцент кафедри 

педагогіки, 31.10.1996. 

 

«Психолого-педагогічні 

основи виховання 

молодшого школяра в 

умовах інтегрованого 

навчання». 

Національний 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова, 2011 р. 

 

Руснак І.С., Іванчук М.Г. Педагогіка і 

психологія вищої школи: Навчально-

методичний посібник. / І.С. Руснак, 

М.Г. Іванчук.  – 2-ге вид., доповнене.- 

Чернівці: «Букрек», 2009. – 176 с. 

Іванчук М.Г. Руснак І.С., Вища освіта 

і Болонський процес: Навчально-

методичний посібник. / М.Г.Іванчук, 

І.С.Руснак. – Чернівці: „Рута”, 2008.–

84с. 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. Виховний 

потенціал рідного краю (виховання у 

молодших школярів ціннісного 

ставлення до природи рідного краю): 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

кафедри. спеціальність 

«Історія». 

навч. посібник / Іванчук М.Г., Шевчук 

К.Д. – Чернівці. 2010. – 240 с. 

Іванчук М.Г. Основні аспекти 

вдосконалення психолого-педагогічної 

підготовки сучасного вчителя / М.Г. 

Іванчук // Педагогіка вищої школи: 

досвід і тенденції розвитку. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (10-11 листопада 2011 

року ,м. Запоріжжя). – 2011. – С.7-8. 

2. Цивільний 
захист 

 
6 годин 

 

Куковська 

Ірина 
Любомирівн

а 

Доцент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльн

ості 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

медичний 

інститут,1989, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

Кандидат медичних наук,  

09.06.2004, 14.03.05 - 

фармакологія. 

 

Доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, 

20.01.2011. 

 

«Ренальні ефекти 

даларгіну 

(експериментальне 

дослідження)». 

 

Національний 

авіаційний університет, 

2010 р. 

 

 Чернівецький обласний  

інститут 

післядипломної освіти, 

2009 р. 

Цивільний захист /  О.О. Воробйов, 

Л.В. Романів, І.Л. Куковська, Л.Г. 

Логуш та ін. - Навчальний посібник .  

Чернівці : Книги – ХХІ, 2010.  

Куковська І.Л. Безпека 

життєдіяльності. – Чернівці: ЧНУ, 

2009 

Куковська І.Л.  Застосування 

лікарських засобів при гострих 

респіраторних захворюваннях. – 

Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.   

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни  
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

3. Вища освіта і 
Болонський 
процес 
 

Іванчук 

Марія 

Георгіївна 

Професор 

кафедри 

педагогіки та 

методики 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 

1977, 

Доктор психологічних  

наук, 19.01.2006, 19.00.07 

- педагогічна та вікова 

психологія. 

Національний 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова, 2011р. 

Руснак І.С., Іванчук М.Г. Педагогіка і 

психологія вищої школи: Навчально-

методичний посібник. / І.С. Руснак, 

М.Г. Іванчук.  – 2-ге вид., доповнене.- 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

12 годин 

 
початкової 

освіти 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

спеціальність 

«Вчитель 

початкових 

класів». 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 1985, 

спеціальність 

«Історія». 

 

Доцент кафедри 

педагогіки, 31.10.1996. 

 

«Психолого-педагогічні 

основи виховання 

молодшого школяра в 

умовах інтегрованого 

навчання». 

 Чернівці: «Букрек», 2009. – 176 с. 

Іванчук М.Г. Руснак І.С., Вища освіта 

і Болонський процес: Навчально-

методичний посібник. / М.Г.Іванчук, 

І.С.Руснак. – Чернівці: „Рута”, 2008.–

84с. 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. Виховний 

потенціал рідного краю (виховання у 

молодших школярів ціннісного 

ставлення до природи рідного краю): 

навч. посібник / Іванчук М.Г., Шевчук 

К.Д. – Чернівці. 2010. – 240 с. 

Іванчук М.Г. Основні аспекти 

вдосконалення психолого-педагогічної 

підготовки сучасного вчителя / М.Г. 

Іванчук // Педагогіка вищої школи: 

досвід і тенденції розвитку. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (10-11 листопада 2011 

року ,м. Запоріжжя). – 2011. – С.7-8. 

4. Інтелектуальна 
власність 
 
12 годин 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-правові 

засади забезпечення реалізації 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

суб’єктивних прав і обов’язків // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 435: Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз // 

Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: Збірник 

наук. праць. Серія: Правознавство. – 

Вип. 604. – 2011. р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних понять 

в цивільному праві //Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 

Серія: Правознавство. – Вип. 628. – 

2012 р. – С. 64-69. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки  
2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
5. Філософія права 

 
34 години 

 

Гарасимів  

Тарас  

Зиновійович 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

професор.   

 

Львівський 

державний 

університет ім. 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

 

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

- Гарасимів Т.3. Девіантна поведінка 

особистості: філософсько-правовий 

вимір: монографія / Тарас 

Зеновійович Гарасимів. - Львів: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2009. - 524 с. 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти формування 

девіантної поведінки людини: 

філософсько-правовий вимір: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2012. - 420 с. 

Гарасимів Т.З. Словник термінів до 

навчальних курсів «Трудове право» 

та «Право соціального забезпечення 

України». - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2003. - 176 с. 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права: 

[навчально-методичний посібник] / О. 

М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -Львів, 

2008. - 320 с. 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за 

ред. О.М. Балинської. - Львів: 

ЛьвДУВС, 2010. - 508 с. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

6. Методика 
викладання 
юридичних 
дисциплін у 
вищій школі  
 

17 годин 

 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

листопад 2012 р. 

Никифорак М.В. Буковина в 

державно-правовій системі Австрії 

(1774-1918 рр.) // Чернівці: Рута, 2004. 

– 384 с. 

Никифорак М.В. Сучасні проблеми 

університетської підготовки юристів (із 

досвіду юридичного факультету 

Чернівецького національного 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

суспільствозн

авство». 

 

Київський наці-

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

університету імені Юрія Федьковича) // 

Проблеми вдосконалення підготовки 

юристів: професійні та морально-

етичні аспекти: Зб. матеріалів наук.-

метод. конф., жовтень 2008 р. – К.: 

КНЕУ, 2008 р. – С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика 

викладання юридичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. – 

Чернівці : Рута, 2005. – 56 с; 

Никифорак М.В. Методика 

викладання методичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. Ч. 

2. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське право. 

Часопис кафедри теорії та історії 

держави і права. Київ. нац. ун-ту імені 

Тараса Шевченка / За заг. ред. О.І. 

Безклубого. – К., 2010. – С. 106-110. 

7. Охорона праці в 
галузі 
 
6 годин 

Орловський  

Олег  

Ярославович 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 13.12.2001, 12.00.05 

-  трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

24.12.2003. 

 

 «Зміст трудових 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Орловський О.Я. Право соціального 

забезпечення: новації та перспективи. 

//Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 435: Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2008 р. - С. 58-62. 

Орловський О.Я. Концепція 

пенсійного страхування в Україні: 

необхідність вдосконалення та зміни. 

//Науковий вісник Чернівецького 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Федьковича. правовідносин в сучасних 

умовах». 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 492 : Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2009 р. - С. 78-83. 

Орловський О.Я. Поняття та 

особливості пенсійних правовідносин 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: Збірник 

наук. праць. Серія: Правознавство – 

Вип. 538 – 2010 р. - С. 79-84. 

Орловський О.Я. Соціально-

страхова природа пенсійних 

правовідносин у контексті нової 

моделі соціального забезпечення / 

Актуальні проблеми приватного та 

публічного права: монографія / Н.Д. 

Гетьманцева, Т.М. Волощенко, І.Г. 

Козуб та ін.., відп. ред. 

Н.Д.Гетьманцева. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 

58-100. 

8. Методологія 
юридичної науки  
 

24 години 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський наці-

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

листопад 2012 р. 

Никифорак М.В. Сучасні проблеми 

університетської підготовки юристів (із 

досвіду юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича) // 

Проблеми вдосконалення підготовки 

юристів: професійні та морально-

етичні аспекти: Зб. матеріалів наук.-

метод. конф., жовтень 2008 р. – К.: 

КНЕУ, 2008 р. – С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика 

викладання юридичних дисциплін у 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

вищій школі: Навчальний посібник. – 

Чернівці : Рута, 2005. – 56 с; 

Никифорак М.В. Методика 

викладання методичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. Ч. 

2. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське право. 

Часопис кафедри теорії та історії 

держави і права. Київ. нац. ун-ту імені 

Тараса Шевченка / За заг. ред. О.І. 

Безклубого. – К., 2010. – С. 106-110. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

9. Системність 
фінансового 
права 
 
34 години 

 

Пацурківськи

й  

Петро  

Станіславови

ч 

 
 

Професор  

кафедри 

консти-

туційного, 

адміністрати

вного та 

фінансового 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1975, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 

Доктор юридичних наук,  

15.05.1998, 12.00.07 – тео-

рія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Професор кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

17.07.2001.  

 

Заслужений юрист 

України. Номер диплому: 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

адміністративного та 

фінансового права, 

жовтень-листопад 2012 

р. 

 

Пацурківський П.С. Правові засади 

фінансової діяльності держави 

проблеми методології. Монографія. – 

Чернівці: Рута, 1997.  

Пацурківський П.С. Проблеми теорії 

фінансового права. Монографія. – 

Чернівці: Рута, 1998.  

Пацурківський П.С. Сучасні 

проблеми правопізнання. Навчальний 

посібник. Чернівці: Рута, 2001. – 340с. 

Пацурківський П.С. Пострадянська 

теорія бюджетного права: полемічні 

нотатки // Право України. - №3. – 

2007. – С.103-108. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри; 

декан 

юридичного 

факультету. 

 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

ДД № 000389. 

 

«Проблеми загальної 

теорії фінансового права в 

умовах переходу до 

ринкової економіки». 

Пацурківський П.С. Критерії 

правового начала – принцип 

формальної рівності суб’єктів 

правовідносин – і пострадянське 

фінансове право: проблеми теорії. // 

Право України. - №1. – 2008. – С.10 -

15 

Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. 

Методологія право пізнання Євгена 

Ерліха: некласична парадигма // 

ПравоУкраїни. - № 9. – 2012. – С. 11-

16. 

10. Об’єктивне 
фінансове право 
 
17 годин 

Гаврилюк  

Руслана  

Олександрівн

а 

 

Доцент 

кафедри 

конституційн

ого, 

адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 1999, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

21.04.2002, 12.00.07 – 

теорія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

24.12.2003. 

 

«Дія норм податкового 

права в часі, просторі та за 

колом осіб». 

 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

адміністративного та 

фінансового права, 

жовтень-грудень 2012 р. 

Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового 

права в часі, просторі та за колом осіб 

Монографія. – Чернівці: Рута, 2002. - 

392 с. 

Гаврилюк Р.О. Предмет фінансового 

права постсоціалістичної держави 

Навчально-методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2003. – 72 с. 

Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового 

права України Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 86 

с. 

Гаврилюк Р.О. «Квантова 

суперпозиція» публічних фінансів і 

ефективність правового регулювання 

оподаткування: проблеми теорії // 

Право України, 2009, № 6. – С.154-

160. 

Гаврилюк Р.О. Принцип симетрії 

приватних та публічних потреб 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

індивіда – теоретичне ядро егалітарної 

парадигми податкового права // Право 

України, 2009, № 2. – С.101-108. 

Гаврилюк Р.О. Трансформация 

философии налогового права в 

послекризисном обществе: 

постсолидаризм или постэгалитаризм 

// Финансовое право, №4, 2010. – С.35-

40. 

Гаврилюк Р.О. Проблеми 

філософсько-методологічного 

самовизначення пострадянської 

теоретичної юриспруденції // Право 

України, 2012, № 6. – С. 163-170. 

11. Суб’єктивне 
фінансове право 
 
12 годин 

Гаврилюк  

Руслана  

Олександрівн

а 

 

Доцент 

кафедри 

конституційн

ого, 

адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федькови-

ча, 1999, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

21.04.2002, 12.00.07 – 

теорія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

24.12.2003. 

 

«Дія норм податкового 

права в часі, просторі та за 

колом осіб». 

 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

адміністративного та 

фінансового права, 

жовтень-грудень 2012 р. 

Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового 

права в часі, просторі та за колом осіб 

Монографія. – Чернівці: Рута, 2002. - 

392 с. 

Гаврилюк Р.О. Предмет фінансового 

права постсоціалістичної держави 

Навчально-методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2003. – 72 с. 

Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового 

права України Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 86 

с. 

Гаврилюк Р.О. «Квантова 

суперпозиція» публічних фінансів і 

ефективність правового регулювання 

оподаткування: проблеми теорії // 

Право України, 2009, № 6. – С.154-

160. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Гаврилюк Р.О. Принцип симетрії 

приватних та публічних потреб 

індивіда – теоретичне ядро егалітарної 

парадигми податкового права // Право 

України, 2009, № 2. – С.101-108. 

Гаврилюк Р.О. Трансформация 

философии налогового права в 

послекризисном обществе: 

постсолидаризм или постэгалитаризм 

// Финансовое право, №4, 2010. – С.35-

40. 

Гаврилюк Р.О. Проблеми 

філософсько-методологічного 

самовизначення пострадянської 

теоретичної юриспруденції // Право 

України, 2012, № 6. – С. 163-170. 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  
3.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

12. Філософія 
фінансового 
права 
 
24 години 

Пацурківськ

ий  

Петро  

Станіславов

ич 

 
 

Професор  

кафедри 

консти-

туційного, 

адміністрати

вного та 

фінансового 

права 

Чернівецьког

о 

національног

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1975, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський 

Доктор юридичних наук,  

15.05.1998, 12.00.07 – тео-

рія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Професор кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

17.07.2001.  

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

адміністративного та 

фінансового права, 

жовтень-листопад 2012 

р. 

 

Пацурківський П.С. Правові засади 

фінансової діяльності держави 

проблеми методології. Монографія. – 

Чернівці: Рута, 1997.  

Пацурківський П.С. Проблеми 

теорії фінансового права. 

Монографія. – Чернівці: Рута, 1998.  

Пацурківський П.С. Сучасні 

проблеми правопізнання. Навчальний 

посібник. Чернівці: Рута, 2001. – 340с. 

Пацурківський П.С. Пострадянська 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри; 

декан 

юридичного 

факультету. 

 

національний 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

Заслужений юрист 

України. Номер диплому: 

ДД № 000389. 

 

«Проблеми загальної 

теорії фінансового права в 

умовах переходу до 

ринкової економіки». 

теорія бюджетного права: полемічні 

нотатки // Право України. - №3. – 

2007. – С.103-108. 

Пацурківський П.С. Критерії 

правового начала – принцип 

формальної рівності суб’єктів 

правовідносин – і пострадянське 

фінансове право: проблеми теорії. // 

Право України. - №1. – 2008. – С.10 -

15 

Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. 

Методологія право пізнання Євгена 

Ерліха: некласична парадигма // 

ПравоУкраїни. - № 9. – 2012. – С. 11-

16. 

13. Валютне право 
 

12 годин 

Вдовічена  

Лідія  

Іванівна 

 

Доцент 

кафедри 

конституційно

го, 

адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 2004, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

26.04.2012, 12.00.07 -  

адміністративне право і 

процес, фінансове право і 

інформаційне право. 

 

 «Правове регулювання 

діяльності держави в сфері 

уникнення подвійного 

оподаткування». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р. 

Вдовічена Л.І. Еволюція розвитку 

принципу адекватності правового 

регулювання запобігання 

міжнародному подвійному 

оподаткуванню  / Л.І. Вдовічена // 

Науково-практичний господарсько-

правовий журнал “Підприємництво, 

господарство і право”. Рубрика 

“Адміністративне право. Фінансове 

право.” – 2007. – С. 69-72 

Вдовічена Л.І. Податковий 

суверенітет та податкова юрисдикція 

держави: співвідношення понять  / 

Л.І. Вдовічена // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 427: Правознавство. 

– Чернівці: Рута, 2008. – С. 89-94 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Вдовічена Л.І. Застосування 

правових презумпцій в механізмі 

уникнення міжнародного подвійного 

оподаткування  / Л.І. Вдовічена // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип.: 518: Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2009. – С. 109-113 

Вдовічена Л.І. Правове регулювання 

оподаткування окремих видів доходів 

за принципом резидентства  / Л.І. 

Вдовічена // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. 

– Чернівці: Рута, 2010 – С. 74-77. 

14. Податкове право 
ЄС 
 

24 години. 
 

Пацурківськ

ий  

Петро  

Станіславов

ич 

 
 

Професор  

кафедри 

консти-

туційного, 

адміністрати

вного та 

фінансового 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри; 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1975, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський 

національний 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

Доктор юридичних наук,  

15.05.1998, 12.00.07 – тео-

рія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Професор кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

17.07.2001.  

 

Заслужений юрист 

України. Номер диплому: 

ДД № 000389. 

 

«Проблеми загальної 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

адміністративного та 

фінансового права, 

жовтень-листопад 2012 

р. 

 

Пацурківський П.С. Правові засади 

фінансової діяльності держави 

проблеми методології. Монографія. – 

Чернівці: Рута, 1997.  

Пацурківський П.С. Проблеми 

теорії фінансового права. 

Монографія. – Чернівці: Рута, 1998.  

Пацурківський П.С. Сучасні 

проблеми правопізнання. Навчальний 

посібник. Чернівці: Рута, 2001. – 340с. 

Пацурківський П.С. Пострадянська 

теорія бюджетного права: полемічні 

нотатки // Право України. - №3. – 

2007. – С.103-108. 

Пацурківський П.С. Критерії 

правового начала – принцип 

формальної рівності суб’єктів 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

декан 

юридичного 

факультету. 

 

«Правознавст

во». 

теорії фінансового права в 

умовах переходу до 

ринкової економіки». 

правовідносин – і пострадянське 

фінансове право: проблеми теорії. // 

Право України. - №1. – 2008. – С.10 -

15 

Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. 

Методологія право пізнання Євгена 

Ерліха: некласична парадигма // 

ПравоУкраїни. - № 9. – 2012. – С. 11-

16. 

15. Органи 
публічної влади 
як суб’єкти 
бюджетних 
правовідносин 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Костя  

Дмитро  

Вікторович 

Доцент 

кафедри 

конституційно

го, 

адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2006, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних 

наук, 19.04.2012, 12.00.07 

– адміністративне право і 

процес; фінансове право; 

інформаційне право.  

 

«Публічно-владні послуги 

як засіб забезпечення 

державою реалізації прав 

людини». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р.  

Костя Д.В. Еволюція нормативних 

підходів до природоресурсних 

платежів / Д. В. Костя // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Серія «Правознавство». – 2008. – Вип. 

435. – С. 90-95.  

.Костя Д.В. Радянські доктринальні 

підходи до правового регулювання 

природоресурсних платежів / Д. В. 

Костя // Науковий вісник Чернівецького 

університету. Серія «Правознавство». – 

2008. – Вип. 478. – С. 110-115.  

Костя Д.В. Пострадянські 

доктринальні підходи до розуміння 

правової природи ресурсних платежів / 

Д. В. Костя // Науковий вісник 

Чернівецького університету. Серія 

«Правознавство». – 2009. – Вип. 489. – 

С. 89-96.  

Костя Д.В. Проблеми визначення 

складових системи природоресурсних 

платежів / Д. В. Костя // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Серія «Правознавство». – 2010. – Вип. 

525. – С. 78-83. 

16. Фінансове 
процесуальне 
право 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

 

Костя  

Дмитро  

Вікторович 

Доцент 

кафедри 

конституційно

го, 

адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2006, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних 

наук, 19.04.2012, 12.00.07 

– адміністративне право і 

процес; фінансове право; 

інформаційне право.  

 

«Публічно-владні послуги 

як засіб забезпечення 

державою реалізації прав 

людини». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р.  

Костя Д.В. Еволюція нормативних 

підходів до природоресурсних 

платежів / Д. В. Костя // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Серія «Правознавство». – 2008. – Вип. 

435. – С. 90-95.  

.Костя Д.В. Радянські доктринальні 

підходи до правового регулювання 

природоресурсних платежів / Д. В. 

Костя // Науковий вісник Чернівецького 

університету. Серія «Правознавство». – 

2008. – Вип. 478. – С. 110-115.  

Костя Д.В. Пострадянські 

доктринальні підходи до розуміння 

правової природи ресурсних платежів / 

Д. В. Костя // Науковий вісник 

Чернівецького університету. Серія 

«Правознавство». – 2009. – Вип. 489. – 

С. 89-96.  

Костя Д.В. Проблеми визначення 

складових системи природоресурсних 

платежів / Д. В. Костя // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Серія «Правознавство». – 2010. – Вип. 

525. – С. 78-83. 

17. Методи 
фінансового 
права 
 

12 годин 

Бабін  

Ігор 

Іванович 

Доцент 

кафедри 

конституційно

го, 

адміністратив

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2002, 

Кандидат юридичних 

наук, 18.02.2008, 12.00.07 

– теорія управління, 

адміністративне право і 

процес, фінансове право. 

Захист кандидатської 

дисертації, 2007 р.  

Бабін І.І. Юридична конструкція 

податку. – Монографія. – Чернівці: 

Рута, 2008. – 272с. 

Бабін І.І. Презумпції та фікції в 

податковому праві. – Навчальний 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

09.10.2010.  

 

 «Юридична конструкція 

податку». 

посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 

320c. 

Бабін І.І. Бюджетне право України: 

навч. посібник / / І.І. Бабін. – 

Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 

2010. – 296с. 

Бабін І.І. Податкове право України: 

навч. посібник/І.І. Бабін – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 504с. 

Бабін І.І., Дьомін О.В.  Принципи 

податкового права в умовах 

кодифікації: від декларування до 

практичного використання// 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 604: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – С.74-

80. 

Бабін І.І., Дьомін О.В. Презумпція 

невинуватості платника податків та її 

реалізація в податковому 

законодавстві // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 522: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 

2009. – С.86-92. 

Бабін І.І. Правове регулювання 

податкової таємниці за 

законодавством України // Науковий 

вісник Чернівецький університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 618: 

Правознавство. – Чернівці: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 98-

101 

18. Теоретико-
правові 
проблеми 
фінансово-
правової 
відповідальності 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Вдовічен 

Віталій  

Анатолійови

ч 

Доцент 

кафедри 

конституційно

го, 

адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

11.11.2011, 12.00.07 – 

теорія управління, 

адміністративне право і 

процес, фінансове право. 

 

 «Податково-правовий 

компроміс інтересів 

платника податків і 

держави». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2011 р. 

Вдовічен В.А. Відчуження в 

податкових правовідносинах / 

В.А. Вдовічен // Підприємництво, 

господарство і право. – № 7. – Київ, 

2006. – С. 146-148. 

Вдовічен В.А. Генезис доктринальних 

підходів до розуміння податково-

правового компромісу // Науково-

практичний юридичний журнал 

«Підприємництво, господарство і 

право» - № 12. –  2011. - С. 153-156 

Вдовічен В.А. Юридичне закріплення 

прав держави у податкових 

правовідносинах // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 604: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т,  

2011. – С. 81-85 

Вдовічен В.А. Оперативні юридичні 

форми податково-правового 

компромісу // Науково-практичний 

юридичний журнал «Підприємництво, 

господарство і право» - № 6. –  2012. - 

С. 28-31 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

19. Теоретико-
методологічні 
проблеми 
правового 

Якимчук  

Наталія  

Яківна 

Національна 

академія 

прокуратури 

України, 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Доктор юридичних наук, 

2011, 12.00.07 – теорія 

управління; 

адміністративне право і 

- Якимчук Н.Я. Розпорядники 

бюджетних коштів: система та 

правовий статус: Монографія. – 

Чернівці: Видавництво Чернівецького 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

статусу 
розпорядників 
бюджетних 
коштів 
 
34 години 

професор 

кафедри 

державно-

правових 

дисциплін. 

Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права та 

порівняльного 

правознавства, 24.12.2003.  

  

«Правовий статус 

розпорядників бюджетних 

коштів» 

національного університету, 2009. – 

647с. 

Якимчук Н.Я. Структура правового 

статусу розпорядників бюджетних 

коштів. // «Вісник Національної 

академії прокуратури України». -  № 

1(17)’2010. – С. 54-63. 

Якимчук Н.Я. Актуальні питання 

розмежування приватно-правового та 

фінансово-правового регулювання 

відносин в сфері бюджетного 

кредитування / Н.Я. Якимчук // 

Вісник Національної академії 

прокуратури України. – 2011. - № 3. – 

С. 62-68. 

Якимчук Н.Я. Проблеми юридичної 

відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства у сфері 

місцевих фінансів / Н.Я. Якимчук // 

Збірник наукових праць/ НДІ 

Фінансового права. – К.: Алерта, 

2011. – С. 138-140. 

Якимчук Н.Я. Правове регулювання 

плати за надання адміністративних 

послуг: актуальні питання право 

реалізації та вдосконалення 

законодавства / М.К. Якимчук, Н.Я. 

Якимчук // Вісник Національної 

академії прокуратури України. – 2012. 

- №1. – С. 67-73. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

20. Теоретико- Бабін  Доцент Чернівецький Кандидат юридичних наук, Захист кандидатської Бабін І.І. Юридична конструкція 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

методологічні 
проблеми 
податкового 
права 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Ігор 

Іванович 

кафедри 

конституційно

го, 

адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2002, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

18.02.2008, 12.00.07 – 

теорія управління, 

адміністративне право і 

процес, фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

09.10.2010.  

 

 «Юридична конструкція 

податку». 

дисертації, 2007 р.  податку. – Монографія. – Чернівці: 

Рута, 2008. – 272с. 

Бабін І.І. Презумпції та фікції в 

податковому праві. – Навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 

320c. 

Бабін І.І. Бюджетне право України: 

навч. посібник / / І.І. Бабін. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 296с. 

Бабін І.І. Податкове право України: 

навч. посібник/І.І. Бабін – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 504с. 

Бабін І.І., Дьомін О.В.  Принципи 

податкового права в умовах 

кодифікації: від декларування до 

практичного використання// Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 604: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – С.74-

80. 

Бабін І.І., Дьомін О.В. Презумпція 

невинуватості платника податків та її 

реалізація в податковому 

законодавстві // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 522: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 

2009. – С.86-92. 

Бабін І.І. Правове регулювання 

податкової таємниці за 

законодавством України // Науковий 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

вісник Чернівецький університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 618: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 98-

101 

21. Теоретико-
методологічні 
проблеми 
фінансового 
контролю 
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Гаврилюк  

Руслана  

Олександрівн

а 

 

Доцент 

кафедри 

конституційн

ого, 

адміністратив

ного та 

фінансового 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 1999, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

21.04.2002, 12.00.07 – 

теорія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права, 

24.12.2003. 

 

«Дія норм податкового 

права в часі, просторі та за 

колом осіб». 

 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

адміністративного та 

фінансового права, 

жовтень-грудень 2012 р. 

Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового 

права в часі, просторі та за колом осіб 

Монографія. – Чернівці: Рута, 2002. - 

392 с. 

Гаврилюк Р.О. Предмет фінансового 

права постсоціалістичної держави 

Навчально-методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2003. – 72 с. 

Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового 

права України Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 86 

с. 

Гаврилюк Р.О. «Квантова 

суперпозиція» публічних фінансів і 

ефективність правового регулювання 

оподаткування: проблеми теорії // 

Право України, 2009, № 6. – С.154-

160. 

Гаврилюк Р.О. Принцип симетрії 

приватних та публічних потреб 

індивіда – теоретичне ядро егалітарної 

парадигми податкового права // Право 

України, 2009, № 2. – С.101-108. 

Гаврилюк Р.О. Трансформация 

философии налогового права в 

послекризисном обществе: 

постсолидаризм или постэгалитаризм 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

// Финансовое право, №4, 2010. – С.35-

40. 

Гаврилюк Р.О. Проблеми 

філософсько-методологічного 

самовизначення пострадянської 

теоретичної юриспруденції // Право 

України, 2012, № 6. – С. 163-170. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  - 2160 ГОД. 
 (З НИХ ЛЕКЦІЙНИХ –  314 ГОД.) 

В тому числі: 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 

годин з ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної роботи в даному  навчальному закладі не 

менше 10 років, а також є  авторами (співавторами) підручників або 

навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти і науки 

України) 

72 % 

 
Кандидати наук, доценти 
 

28% 

 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 
годин з ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів,  76 % 





Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ    
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  
ЗА ОКР «ММААГГІІССТТРР» 

 
««ММІІЖЖННААРРООДДННЕЕ  ППРРААВВОО»»  

 
№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни  

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Педагогіка та 
психологія 
вищої школи 
 
34 години 

 

Іванчук 

Марія 

Георгіївна 

Професор 

кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 

1977, 

спеціальність 

«Вчитель 

початкових 

класів». 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 1985, 

Доктор психологічних  

наук, 19.01.2006, 19.00.07 

- педагогічна та вікова 

психологія. 

 

Доцент кафедри 

педагогіки, 31.10.1996. 

 

«Психолого-педагогічні 

основи виховання 

молодшого школяра в 

умовах інтегрованого 

навчання». 

Національний 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова, 2011р. 

 

Руснак І.С., Іванчук М.Г. 
Педагогіка і психологія вищої 

школи: Навчально-методичний 

посібник. / І.С. Руснак, М.Г. Іванчук.  

– 2-ге вид., доповнене.- Чернівці: 

«Букрек», 2009. – 176 с. 

Іванчук М.Г. Руснак І.С., Вища 

освіта і Болонський процес: 

Навчально-методичний посібник. / 

М.Г.Іванчук, І.С.Руснак. – Чернівці: 

„Рута”, 2008.–84с. 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. 

Виховний потенціал рідного краю 

(виховання у молодших школярів 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

кафедри. спеціальність 

«Історія». 

ціннісного ставлення до природи 

рідного краю): навч. посібник / 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. – 

Чернівці. 2010. – 240 с. 

Іванчук М.Г. Основні аспекти 

вдосконалення психолого-

педагогічної підготовки сучасного 

вчителя / М.Г. Іванчук // Педагогіка 

вищої школи: досвід і тенденції 

розвитку. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (10-

11 листопада 2011 року ,м. 

Запоріжжя). – 2011. – С.7-8. 

2. Цивільний 
захист 

 
6 годин 

 

Куковська 

Ірина 
Любомирівн

а 

Доцент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльн

ості 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

медичний 

інститут,1989, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

Кандидат медичних наук,  

09.06.2004, 14.03.05 - 

фармакологія. 

 

Доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, 

20.01.2011. 

 

«Ренальні ефекти 

даларгіну 

(експериментальне 

дослідження)». 

Національний 

авіаційний університет, 

2010 р. 

 

 Чернівецький обласний  

інститут 

післядипломної освіти, 

2009 р. 

Цивільний захист /  О.О. Воробйов, 

Л.В. Романів, І.Л. Куковська, Л.Г. 

Логуш та ін. - Навчальний 

посібник .  Чернівці : Книги – ХХІ, 

2010.  

Куковська І.Л. Безпека 

життєдіяльності. – Чернівці: ЧНУ, 

2009 

Куковська І.Л.  Застосування 

лікарських засобів при гострих 

респіраторних захворюваннях. – 

Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.   

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни  
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

3. Вища освіта і Іванчук Професор Чернівецьке Доктор психологічних  Національний Руснак І.С., Іванчук М.Г. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Болонський 
процес 
 
12 годин 

 

Марія 

Георгіївна 

кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

педагогічне 

училище, 

1977, 

спеціальність 

«Вчитель 

початкових 

класів». 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 1985, 

спеціальність 

«Історія». 

наук, 19.01.2006, 19.00.07 

- педагогічна та вікова 

психологія. 

 

Доцент кафедри 

педагогіки, 31.10.1996. 

 

«Психолого-педагогічні 

основи виховання 

молодшого школяра в 

умовах інтегрованого 

навчання». 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова, 2011р. 

 

Педагогіка і психологія вищої 

школи: Навчально-методичний 

посібник. / І.С. Руснак, М.Г. Іванчук.  

– 2-ге вид., доповнене.- Чернівці: 

«Букрек», 2009. – 176 с. 

Іванчук М.Г. Руснак І.С., Вища 

освіта і Болонський процес: 

Навчально-методичний посібник. / 

М.Г.Іванчук, І.С.Руснак. – Чернівці: 

„Рута”, 2008.–84с. 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. 

Виховний потенціал рідного краю 

(виховання у молодших школярів 

ціннісного ставлення до природи 

рідного краю): навч. посібник / 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. – 

Чернівці. 2010. – 240 с. 

Іванчук М.Г. Основні аспекти 

вдосконалення психолого-

педагогічної підготовки сучасного 

вчителя / М.Г. Іванчук // Педагогіка 

вищої школи: досвід і тенденції 

розвитку. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (10-

11 листопада 2011 року ,м. 

Запоріжжя). – 2011. – С.7-8. 

4. Інтелектуальна 
власність 
 
12 годин 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий 

режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

монографія / Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-

правові засади забезпечення 

реалізації суб’єктивних прав і 

обов’язків // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: 

структурно-функціональний аналіз 

// Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 604. – 2011. 

р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як 

спосіб застосування оціночних 

понять в цивільному праві 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 628. – 2012 р. 

– С. 64-69. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки  
2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
5. Філософія права Гарасимів  Львівський Львівський Доктор юридичних наук - Гарасимів Т.3. Девіантна 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 
34 години 

 

Тарас  

Зиновійович 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

професор.   

 

державний 

університет ім. 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

 

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

поведінка особистості: 

філософсько-правовий вимір: 

монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2009. - 524 с. 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти 

формування девіантної поведінки 

людини: філософсько-правовий 

вимір: монографія / Тарас 

Зеновійович Гарасимів. - Львів: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2012. - 420 с. 

Гарасимів Т.З. Словник термінів 

до навчальних курсів «Трудове 

право» та «Право соціального 

забезпечення України». - Дрогобич 

: Видавнича фірма «Відродження», 

2003. - 176 с. 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права: 

[навчально-методичний посібник] / 

О. М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -

Львів, 2008. - 320 с. 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ред. О.М. Балинської. - Львів: 

ЛьвДУВС, 2010. - 508 с. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

6. Методика 
викладання 
юридичних 
дисциплін у 
вищій школі  
 

17 годин 

 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський наці-

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

листопад 2012 р. 

Никифорак М.В. Буковина в 

державно-правовій системі Австрії 

(1774-1918 рр.) // Чернівці: Рута, 

2004. – 384 с. 

Никифорак М.В. Сучасні проблеми 

університетської підготовки юристів 

(із досвіду юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича) 

// Проблеми вдосконалення 

підготовки юристів: професійні та 

морально-етичні аспекти: Зб. 

матеріалів наук.-метод. конф., 

жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008 р. 

– С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика 

викладання юридичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. – 

Чернівці : Рута, 2005. – 56 с; 

Никифорак М.В. Методика 

викладання методичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. 

Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське 

право. Часопис кафедри теорії та 

історії держави і права. Київ. нац. ун-



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ту імені Тараса Шевченка / За заг. 

ред. О.І. Безклубого. – К., 2010. – С. 

106-110. 

7. Охорона праці в 
галузі 
 
6 годин 

Орловський  

Олег  

Ярославович 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 13.12.2001, 12.00.05 

-  трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

24.12.2003. 

 

 «Зміст трудових 

правовідносин в сучасних 

умовах». 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Орловський О.Я. Право 

соціального забезпечення: новації 

та перспективи. //Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. - С. 58-62. 

Орловський О.Я. Концепція 

пенсійного страхування в Україні: 

необхідність вдосконалення та 

зміни. //Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 492 : 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2009 р. - С. 78-83. 

Орловський О.Я. Поняття та 

особливості пенсійних 

правовідносин //Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 

Серія: Правознавство – Вип. 538 – 

2010 р. - С. 79-84. 

Орловський О.Я. Соціально-

страхова природа пенсійних 

правовідносин у контексті нової 

моделі соціального забезпечення / 

Актуальні проблеми приватного та 

публічного права: монографія / 

Н.Д. Гетьманцева, Т.М. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Волощенко, І.Г. Козуб та ін.., відп. 

ред. Н.Д.Гетьманцева. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 

58-100. 

8. Методологія 
юридичної науки  
 

24 години 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри теорії 

та історії 

держави і 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський наці-

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

листопад 2012 р. 

Никифорак М.В. Сучасні проблеми 

університетської підготовки юристів 

(із досвіду юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича) 

// Проблеми вдосконалення 

підготовки юристів: професійні та 

морально-етичні аспекти: Зб. 

матеріалів наук.-метод. конф., 

жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008 р. 

– С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика 

викладання юридичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. – 

Чернівці : Рута, 2005. – 56 с; 

Никифорак М.В. Методика 

викладання методичних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. 

Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське 

право. Часопис кафедри теорії та 

історії держави і права. Київ. нац. ун-

ту імені Тараса Шевченка / За заг. 

ред. О.І. Безклубого. – К., 2010. – С. 

106-110. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

9. Система 
міжнародних 
судових установ 
 

16 годин 

Мицик  

Всеволод  

Всеволодови

ч 

Київський 

національни

й 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

інститут 

міжнародних 

відносин, 

професор. 

Київський 

державний 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

1979, 

спеціальність 

«Міжнародні 

відносини і 

міжнародне 

право». 

Доктор юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.11 – 

міжнародне право. 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

21.12.2009. 

 

«Міжнародно-правові 

засади й інституційні 

механізми захисту прав 

національних меншин». 

- Міжнародне право. Основи теорії 

[Текст] : [підруч. для вищ. навч. 

закл. за спец. "Міжнар. право", 

"Міжнар. відносини"] / В.Г. 

Буткевич, В.В. Мицик, О.В. 

Задорожній ; за ред. : В.Г. Буткевич. 

- К. : Либідь, 2002. - 606 с. 

Мицик В.В. Права національних 

меншин у міжнародному праві. – К., 

2004. – 287 с. 

Мицик В.В. Права людини у 

міжнародному праві. Міжнародно-

правові механізми захисту [Текст] : 

підручник / В.В. Мицик ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. - К. : Промені, 2010. - 722 

с. 

Мицик В.В. Значення застережень 

країн членів Рамкової конвенції 

Ради Європи про захист 

національних меншин та їх 

національних концепцій для 

визначення поняття «національна 

меншина» // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник 

наукових праць. – К., 2003. – Вип. – 

41. – Ч. I. – С. 102-107. 

Мицик В.В. Практика 

Європейського суду з прав людини 

стосовно забезпечення прав 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

національних меншин // 

Український часопис міжнародного 

права. – К., 2003. – № 1. – С. 36-46. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

10. Міграційне право 
 

24 години 

Музика-

Стефанчук 

Оксана 

Анатоліївна 

Завідувач 

кафедри 

міжнародно-

го права, 

доцент 

Київський 

національний 

університет 

ім. Т.Шев-

ченка, 2004, 

правознавство 

Доктор юридичних наук, 

17.05.2012, 12.00.07. – 

адміністративне право і 

процес; фінансове право; 

інформаційне право, 

«Органи публічної влади 

як суб’єкти бюджетних 

правовідносин в Україні: 

проблеми законодавства, 

теорії та практики» 

Захист докторської 

дисертації, 2012 

1. Муніципальне право зарубіжних 

країн: навч. посіб. Ч. 2 / М. О. 

Баймуратов, О. В. Батанов, В. М. 

Кампо, О. А. Музика. – К.: Знання 

України, 2006. – 120 с. 

2. Музика-Стефанчук О.А. 
Фінансове право. Навчальний 

посібник. – 3-е вид., доп. і перероб. 

– К.: Атіка, 2007. – 264 с. (з грифом 

МОНУ) 

3. Музика-Стефанчук О. А. 
Органи публічної влади як суб’єкти 

бюджетних правовідносин : 

монографія / О. А. Музика-

Стефанчук. – Хмельницький : 

Хмельницький університет 

управління і права, 2011. – 384 с. 

4. Музика-Стефанчук О.А. Деякі 

питання щодо фінансової та 

бюджетної безпеки держави / О.А. 

Музика-Стефанчук // Митна справа,    

2011. – №4, частина 2. – С. 82-85. 

5. Музика-Стефанчук О.А. 
Фінансова незалежність, 

самостійність й автономія органів 

місцевого самоврядування // право 

та управління, 2011. – № 1. – С. 297-

304. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

11. Актуальні 
проблеми науки 
міжнародного 
права 
 
16 годин 

Георгіца 

Аурел  

Зиновійович 

Професор  

кафедри 

міжнародног

о права 

Чернівецьког

о 

національног

о 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1962, 

спеціальність 

«Вчитель 

філології». 

 

Київський 

національний 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Доктор юридичних наук, 

24.06.1999, 12.00.02 – кон-

ституційне право. 

 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

17.07.2001. 

 

 «Сучасний 

парламентаризм: проблеми 

теорії та практики». 

Інститут міжнародних 

відносин Киїівського 

національного 

університету ім. 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень 2012 

р. 

Георгіца А.З. Міжнародне публічне 

право. Загальна частина. – Чернівці: 

Рута, 1995. – 232 с.  

Георгіца А.З. Міжнародне публічне 

право. Особлива частина Чернівці: 

ЧДУ, 1996. – 164 с. 

Георгіца А.З. Вибори як форма 

народовладдя в аспекті 

міжнародних виборчих стандартів - 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук, праць. 

Вип. 227. Серія "Правознавство".- 

Чернівці: Рута, 2004. – С. 35-40 

Георгіца А.З., Чикурлій С.О. 

Міжнародне публічне право: 

Навчально-методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2002. – 175 с. 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  
3.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
12. Інституційна 

структура ЄС 
 

34 години 

Мицик  

Всеволод  

Всеволодови

ч 

Київський 

національни

й 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

інститут 

міжнародних 

відносин, 

професор. 

Київський 

державний 

університет 

ім. 

Т.Шевченка, 

1979, 

спеціальність 

«Міжнародні 

відносини і 

міжнародне 

Доктор юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.11 – 

міжнародне право. 

 

Професор кафедри 

міжнародного права, 

21.12.2009. 

 

«Міжнародно-правові 

засади й інституційні 

- Міжнародне право. Основи теорії 

[Текст] : [підруч. для вищ. навч. 

закл. за спец. "Міжнар. право", 

"Міжнар. відносини"] / В.Г. 

Буткевич, В.В. Мицик, О.В. 

Задорожній ; за ред. : В.Г. Буткевич. 

- К. : Либідь, 2002. - 606 с. 

Мицик В.В. Права національних 

меншин у міжнародному праві. – К., 

2004. – 287 с. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

право». механізми захисту прав 

національних меншин». 

Мицик В.В. Права людини у 

міжнародному праві. Міжнародно-

правові механізми захисту [Текст] : 

підручник / В.В. Мицик ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. - К. : Промені, 2010. - 722 

с. 

Мицик В.В. Значення застережень 

країн членів Рамкової конвенції 

Ради Європи про захист 

національних меншин та їх 

національних концепцій для 

визначення поняття «національна 

меншина» // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник 

наукових праць. – К., 2003. – Вип. – 

41. – Ч. I. – С. 102-107. 

Мицик В.В. Практика 

Європейського суду з прав людини 

стосовно забезпечення прав 

національних меншин // 

Український часопис міжнародного 

права. – К., 2003. – № 1. – С. 36-46. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

13. Міжнародний 
захист прав 
людини 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Руденко  

Оксана  

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2000, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

20.09.2007, 12.00.03 – 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

Інститут міжнародних 

відносин Київського 

національного 

університету ім. 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень 2012 р. 

Руденко О.В. Правове регулювання 

безпеки міжнародних повітряних 

перевезень у транспортному праві 

Євросоюзу // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 37-43. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 
 

 

Федьковича. 17.02.2012. 

 

«Уніфікація міжнародного 

приватного права в ЄС». 

Руденко О.В. Уніфікація 

міжнародного приватного права в 

ЄС: монографія. – Чернівці: Рута, 

2009. – 248 с. 

Руденко О.В., Ліньова І.І. 

Нелегальна міграція з метою 

працевлаштування та її нормативно-

правове регулювання //  Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 538: 

Правознавство. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2010. – С. 63-68. 

Руденко О.В., О.Т. Волощук, С.М. 

Задорожна Міжнародне приватне 

право: навч.-метод. посібник / Укл.: 

О.В. Руденко, О.Т. Волощук, С.М. 

Задорожна. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2010. – 144 с. 
14. Іноземні 

інвестиції і 
міжнародне 
право 
 
16 годин 

Волощук  

Оксана  

Троянівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2001, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

08.10.2008, 12.00.02 – 

конституційне право; 

муніципальне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

09.11.2010. 

 

«Інститут Президента у 

Франції, Росії та Україні: 

конституційні норми і 

політична практика» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2008 р. 

Волощук О.Т., Задорожна С.М., 

Руденко О.В. Міжнародний 

комерційний арбітраж: програма 

спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2008. – 

48 с. 

Волощук О.Т. Арбітражна угода в 

міжнародному комерційному 

арбітражі // Бюлетень Міністерства 

Юстиції України. – 2010. – №10. – с. 

126-139 

Волощук О.Т. Поняття та правова 

природа арбітражу //   Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 489: Правознавство. – 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 

С. 51-55. 

Волощук О.Т. Рішення 

міжнародного комерційного 

арбітражу: поняття і ознаки/ 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 

44-49. 

Волощук О.Т. Міжнародний 

комерційний арбітраж: навч. 

посібник. / О.Т. Волощук. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 260 с. 

Волощук О.Т. Особливості порядку 

прийняття рішення міжнародного 

комерційного арбітражу // 

Юридичний вісник Одеської 

національної юридичної академії. № 

2. – Одеса: НУ «Одеська юридична 

академія», 2011. – С. 91-99 

15. Автономія волі у 
міжнародному 
приватному 
праві 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Задорожна  

Світлана  

Михайлівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2001, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

14.06.2007, 12.00.03 - 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

09.11.2010. 

 

 «Автономія волі у 

Захист кандидатської 

дисертації, 2007 р. 

Задорожна С.М. Автономія сторін у 

міжнародному приватному праві. 

Монографія. – Чернівці, Технодрук, 

2008. - 216с. 

Задорожна С.М., Волощук О.Т., 

Руденко О.В. Автономія волі у 

міжнародному приватному праві: 

навчально-методичний комплекс 

дисциплін. – Чернівці: Рута, 2008. – 

64 с. 

Задорожна С.М. Автономія волі у 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

міжнародному приватному 

праві». 

міжнародному приватному праві: 

принцип абсолютності вибору права. 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету. Сер. Правознавство. 

Збірник наук. Праць. Вип. 489. – 

Чернівці, 2009. – С. 47-51. 

Задорожна С.М. Умови 

застосування автономії волі у 

міжнародному приватному праві. // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету.  Сер. Правознавство. 

Збірник наук. Праць. Вип. 492. – 

Чернівці, 2009. – С. 39-44. 

Задорожна С.М. Угода про вибір 

права, застосовного до цивільно-

правових відносин, ускладнених 

іноземним елементом // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 538: 

Правознавство. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2010. – С. 68-73. 

16. Уніфікація 
міжнародного 
приватного 
права в ЄС 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Руденко  

Оксана  

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2000, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

20.09.2007, 12.00.03 – 

цивільне право і процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

17.02.2012. 

 

«Уніфікація міжнародного 

Інститут міжнародних 

відносин Київського 

національного 

університету ім. 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень 2012 р. 

Руденко О.В. Уніфікація 

міжнародного приватного права в 

ЄС: монографія. – Чернівці: Рута, 

2009. – 248 с. 

Руденко О.В., Ліньова І.І. 

Нелегальна міграція з метою 

працевлаштування та її нормативно-

правове регулювання //  Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 538: 

Правознавство. – Чернівці: Чернівецький 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

приватного права в ЄС». нац. ун-т, 2010. – С. 63-68. 

Руденко О.В., О.Т. Волощук, С.М. 

Задорожна Міжнародне приватне 

право: навч.-метод. посібник / Укл.: 

О.В. Руденко, О.Т. Волощук, С.М. 

Задорожна. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2010. – 144 с. 
17. Міжнародне 

трудове право 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Стефанчук 

Микола 

Олексійович 

Доцент 

кафедри 

міжнародно-

го права 

Хмельницьки

й університет 

управління та 

права, 2012,  

державна 

служба  

Кандидат юридичних 

наук, 4.07.2006, 12.00.03. 

– цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право, доцент, 24.12.2007, 

«Межі здійснення 

суб’єктивних цивільних 

прав» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2007 р. 

1. Стефанчук М.О. Обмеження 

особистих немайнових прав, що 

забезпечують природне існування 

особи // Вісник Хмельницького 

інституту регіонального управління 

та права. – 2002. - № 2. – С. 88-90. 

2. Стефанчук М.О. Зародження та 

розвиток інституту зловживання 

суб’єктивними правами у 

римському праві // Актуальні 

проблеми держави і права. Випуск 

23. – Одеса: Юридична література, 

2004. – С. 307-312. 

3. Стефанчук М.О. Розділ ІІІ. Глава 

10. П. 2 «Здійснення цивільних 

прав», п. 3 «М ежі здійснення 

цивільних прав» // Цивільне право 

України: в 3-х книгах: Книга 1 / За 

ред.. Є.О. Харитонова, Р.О. 

Стефанчука, А.І.Дрішлюка. – 

Одеса: Юридична література. – 

2005. – С. 355-357, 357-361.  

4. Стефанчук М.О. Зловживання 

правом як новела цивільного 

законодавства / М. Стефанчук // 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Підприємництво, господарство і 

право. – 2005. - № 4. – С. 34-37. 

5. Стефанчук Микола 

Олександрович. Межі здійснення 

суб є̀ктивних цивільних прав: 

монографія. – К. : Алерта ; КНТ ; 

Центр учбової літератури, 2008. – 

184c. 

18. Право 
міжнародної 
відповідальності 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Чебан  

Вікторія  

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

12.03.2012, 12.00.02 – 

конституційне право; 

муніципальне право. 

 

 «Конституційно-правовий 

статус суддів в Україні та 

державах Східної Європи 

(порівняльно-правовий 

аналіз)». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р.  

Чебан В.І. Проблеми формування 

суддівського корпусу / В.І. чебан // 

Держава і право: [Збірник наукових 

праць]; [Юридичні і політичні 

науки]. – К.: Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України, 2005. 

– Спецвипуск. – С. 262-267. 

Чебан В.І. Етичні стандарти 

суддівської діяльності // Науковий 

вісник Чернівецького університету. 

Збірник наукових праць. Вип. 333. 

Правознавство – Чернівці: Рута, 

2006. – С. 74 – 78 

Чебан В.І. Правовий статус суддів у 

міжнародних документах // 

Незалежний суд – гарантія захисту 

прав, свобод та законних інтересів 

людини і громадянина: Мат. Всекур. 

Наук.-практ. Конференції, 30 травня 

2009. – Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2009. – С. 196-200. 

Чебан В.І. Міжнародні стандарти 

статусу суддів //  Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

наук. праць. Вип. 461: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2008. – С. 

112-115. 

Чепель О.Д., Чебан В.І. Місцеве 

управління в зарубіжних країнах: 

навч. – метод. посібник / Укл.: О.Д. 

Чепель, В.І. Чебан. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с. 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

19. Міжнародний 
комерційний 
арбітраж 
 

10 годин 

Волощук  

Оксана  

Троянівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2001, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

08.10.2008, 12.00.02 – 

конституційне право; 

муніципальне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

09.11.2010. 

 

«Інститут Президента у 

Франції, Росії та Україні: 

конституційні норми і 

політична практика» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2008 р. 

Волощук О.Т., Задорожна С.М., 

Руденко О.В. Міжнародний 

комерційний арбітраж: програма 

спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2008. – 

48 с. 

Волощук О.Т. Арбітражна угода в 

міжнародному комерційному 

арбітражі // Бюлетень Міністерства 

Юстиції України. – 2010. – №10. – с. 

126-139 

Волощук О.Т. Поняття та правова 

природа арбітражу //   Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 489: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 

С. 51-55. 

Волощук О.Т. Рішення 

міжнародного комерційного 

арбітражу: поняття і ознаки/ 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 

44-49. 

Волощук О.Т. Міжнародний 

комерційний арбітраж: навч. 

посібник. / О.Т. Волощук. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 260 с. 

Волощук О.Т. Особливості порядку 

прийняття рішення міжнародного 

комерційного арбітражу // 

Юридичний вісник Одеської 

національної юридичної академії. № 

2. – Одеса: НУ «Одеська юридична 

академія», 2011. – С. 91-99 

20. Місцеве 
управління в 
зарубіжних 
країнах 
 
Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 
 

Чепель  

Ольга  

Дмитрівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

10.03.2010, 12.00.02 – 

конституційне право; 

муніципальне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

13.05.2012. 

 

«Проблеми статусу та 

професіоналізації діяльності 

депутатів парламенту на 

сучасному етапі 

(порівняльно-правове 

дослідження)». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Чепель О.Д. Основні засади 

несумісності мандата члена 

парламенту з іншими видами 

діяльності: порівняльно-правовий 

аналіз // // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 22-28. 

Чепель О.Д. Представницький 

мандат парламентарів: основні 

тенденції розвитку // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 538: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 53-58. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Чепель О.Д. Депутатський 

індемнітет: за українським та 

зарубіжним законодавством // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 

550: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 33-38. 

Чепель О.Д. Проблеми 

корпоративного представництва в 

контексті сучасних тенденцій 

розвитку парламентаризму // 

Бюлетень Міністерства Юстиції 

України. – 2010. – №10. – с. 41-50  

Чепель О.Д., Чебан В.І. Місцеве 

управління в зарубіжних країнах: 

навч. – метод. посібник / Укл.: О.Д. 

Чепель, В.І. Чебан. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с. 

21. Порівняльне 
правознавство 
 

17 годин 

Стефанчук 

Микола 

Олексійович 

Доцент 

кафедри 

міжнародно-

го права 

Хмельницьки

й універ-ситет 

управ-ління та 

права, 2012,  

державна 

служба  

Кандидат юридичних 

наук, 4.07.2006, 12.00.03. 

– цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право, доцент, 24.12.2007, 

«Межі здійснення 

суб’єктивних цивільних 

прав» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2007 р. 

 Стефанчук М.О. Обмеження 

особистих немайнових прав, що 

забезпечують природне існування 

особи // Вісник Хмельницького 

інституту регіонального управління 

та права. – 2002. - № 2. – С. 88-90. 

Стефанчук М.О. Зародження та 

розвиток інституту зловживання 

суб’єктивними правами у 

римському праві // Актуальні 

проблеми держави і права. Випуск 

23. – Одеса: Юридична література, 

2004. – С. 307-312. 

Стефанчук М.О. Розділ ІІІ. Глава 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце 

основної 
роботи, 
посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

10. П. 2 «Здійснення цивільних 

прав», п. 3 «М ежі здійснення 

цивільних прав» // Цивільне право 

України: в 3-х книгах: Книга 1 / За 

ред.. Є.О. Харитонова, Р.О. 

Стефанчука, А.І.Дрішлюка. – 

Одеса: Юридична література. – 

2005. – С. 355-357, 357-361.  

Стефанчук М.О. Зловживання 

правом як новела цивільного 

законодавства / М. Стефанчук // 

Підприємництво, господарство і 

право. – 2005. - № 4. – С. 34-37. 

Стефанчук Микола 
Олександрович. Межі здійснення 

суб є̀ктивних цивільних прав: 

монографія. – К. : Алерта ; КНТ ; 

Центр учбової літератури, 2008. – 

184c. 

 

 



ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

 
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  - 2160 ГОД. 

 (З НИХ ЛЕКЦІЙНИХ –  278 ГОД.) 
 

В тому числі: 
 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 
годин з ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної роботи в даному  навчальному закладі не 

менше 10 років, а також є  авторами (співавторами) підручників або 

навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти і науки 

України) 

72 % 

 
Кандидати наук, доценти 
 

28 % 

 

 

 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 
годин з ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН: 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної роботи в даному  навчальному закладі не 

менше 10 років, а також є  авторами (співавторами) підручників або 

навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти і науки 

України) 

96 % 

 
Кандидати наук, доценти 
 

 

4 % 

 

 

  

 

 





Таблиця 5.2 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ННААУУККООВВОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ    
КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНАЛІСТИКИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА,  
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  
ЗА ОКР «ММААГГІІССТТРР» 

 
««ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННЕЕ  ППРРААВВОО,,  ККРРИИММІІННООЛЛООГГІІЯЯ  ТТАА  ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННОО--ВВИИККООННААВВЧЧЕЕ  ППРРААВВОО»»  

 
№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни  

Особи, які працюють за сумісництвом 
        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Педагогіка та 
психологія 
вищої школи 
 
34 години 

 

Іванчук 

Марія 

Георгіївна 

Професор 

кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 

1977, 

спеціальність 

«Вчитель 

початкових 

класів». 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

Доктор психологічних  

наук, 19.01.2006, 19.00.07 

- педагогічна та вікова 

психологія. 

 

Доцент кафедри 

педагогіки, 31.10.1996. 

 

«Психолого-педагогічні 

основи виховання 

молодшого школяра в 

умовах інтегрованого 

навчання». 

Національний 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова, 2011р. 

 

Руснак І.С., Іванчук М.Г. Педагогіка і 

психологія вищої школи: Навчально-

методичний посібник. / І.С. Руснак, М.Г. 

Іванчук.  – 2-ге вид., доповнене.- 

Чернівці: «Букрек», 2009. – 176 с. 

Іванчук М.Г. Руснак І.С., Вища освіта і 

Болонський процес: Навчально-

методичний посібник. / М.Г.Іванчук, 

І.С.Руснак. – Чернівці: „Рута”, 2008.–

84с. 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. Виховний 

потенціал рідного краю (виховання у 

молодших школярів ціннісного 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

, 1985, 

спеціальність 

«Історія». 

ставлення до природи рідного краю): 

навч. посібник / Іванчук М.Г., Шевчук 

К.Д. – Чернівці. 2010. – 240 с. 

Іванчук М.Г. Основні аспекти 

вдосконалення психолого-педагогічної 

підготовки сучасного вчителя / М.Г. 

Іванчук // Педагогіка вищої школи: 

досвід і тенденції розвитку. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (10-11 листопада 2011 року 

,м. Запоріжжя). – 2011. – С.7-8. 

2. Цивільний 
захист 

 
6 годин 

 

Куковська 

Ірина 
Любомирівн

а 

Доцент 

кафедри 

безпеки 

життєдіяльнос

ті 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

Чернівецький 

медичний 

інститут,1989, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

Кандидат медичних наук,  

09.06.2004, 14.03.05 - 

фармакологія. 

 

Доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, 

20.01.2011. 

 

«Ренальні ефекти 

даларгіну 

(експериментальне 

дослідження)». 

Національний 

авіаційний університет, 

2010 р. 

 

 Чернівецький обласний  

інститут 

післядипломної освіти, 

2009 р. 

Цивільний захист /  О.О. Воробйов, 

Л.В. Романів, І.Л. Куковська, Л.Г. 

Логуш та ін. - Навчальний посібник .  

Чернівці : Книги – ХХІ, 2010.  

Куковська І.Л. Безпека 

життєдіяльності. – Чернівці: ЧНУ, 2009 

Куковська І.Л.  Застосування 

лікарських засобів при гострих 

респіраторних захворюваннях. – 

Чернівці: ЧНУ, 2011. – 24 с.   

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни  
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

3. Вища освіта і 
Болонський 
процес 
 

Іванчук 

Марія 

Георгіївна 

Професор 

кафедри 

педагогіки та 

методики 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 

1977, 

Доктор психологічних  

наук, 19.01.2006, 19.00.07 

- педагогічна та вікова 

психологія. 

Національний 

педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова, 2011р. 

Руснак І.С., Іванчук М.Г. Педагогіка і 

психологія вищої школи: Навчально-

методичний посібник. / І.С. Руснак, М.Г. 

Іванчук.  – 2-ге вид., доповнене.- 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

12 годин 

 
початкової 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

спеціальність 

«Вчитель 

початкових 

класів». 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича

, 1985, 

спеціальність 

«Історія». 

 

Доцент кафедри 

педагогіки, 31.10.1996. 

 

«Психолого-педагогічні 

основи виховання 

молодшого школяра в 

умовах інтегрованого 

навчання». 

 Чернівці: «Букрек», 2009. – 176 с. 

Іванчук М.Г. Руснак І.С., Вища освіта і 

Болонський процес: Навчально-

методичний посібник. / М.Г.Іванчук, 

І.С.Руснак. – Чернівці: „Рута”, 2008.–

84с. 

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. Виховний 

потенціал рідного краю (виховання у 

молодших школярів ціннісного 

ставлення до природи рідного краю): 

навч. посібник / Іванчук М.Г., Шевчук 

К.Д. – Чернівці. 2010. – 240 с. 

Іванчук М.Г. Основні аспекти 

вдосконалення психолого-педагогічної 

підготовки сучасного вчителя / М.Г. 

Іванчук // Педагогіка вищої школи: 

досвід і тенденції розвитку. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (10-11 листопада 2011 року 

,м. Запоріжжя). – 2011. – С.7-8. 

4. Інтелектуальна 
власність 
 
12 годин 

Пацурківськ

ий  

Юрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 26.06.2001, 12.00.03 

-  цивільне право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008р. 

Пацурківський Ю.П. Правовий режим 

майна суб’єктів підприємницької 

діяльності: монографія / 

Ю.П.Пацурківський. – Чернівці: Рута, 

2001. – 248 с. 

Волощенко Т.М., Пацурківський 
Ю.П. Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 

– 92 с. 

Пацурківський Ю.П. Етико-правові 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 «Правовий режим майна 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

засади забезпечення реалізації 

суб’єктивних прав і обов’язків // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 

435: Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. Принципи 

здійснення цивільних прав: структурно-

функціональний аналіз // Науковий 

вісник Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 

Серія: Правознавство. – Вип. 604. – 

2011. р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд як спосіб 

застосування оціночних понять в 

цивільному праві //Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. праць. 

Серія: Правознавство. – Вип. 628. – 

2012 р. – С. 64-69. 

1І. Цикл природничо-наукової підготовки  
2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
5. Філософія права 

 
34 години 

 

Гарасимів  

Тарас  

Зиновійович 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ, 

начальник 

факультету, 

Львівський 

державний 

університет ім. 

Івана Франка, 

1993, 

спеціальність 

«Правознавств

Доктор юридичних наук 

06.10.2010, 12.00.12 – 

філософія права. 

 

Професор кафедри теорії 

та історії держави і права,  

10.11.2011. 

- Гарасимів Т.3. Девіантна поведінка 

особистості: філософсько-правовий 

вимір: монографія / Тарас Зеновійович 

Гарасимів. - Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх 

справ, 2009. - 524 с. 

Гарасимів Т.3. Природні та соціальні 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

професор.   

 

о».  

 “Природні та соціальні 

детермінанти формування 

девіантної поведінки 

людини: філософсько-

правовий вимір”. 

 

детермінанти формування девіантної 

поведінки людини: філософсько-

правовий вимір: монографія / Тарас 

Зеновійович Гарасимів. - Львів: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2012. - 420 с. 

Гарасимів Т.З. Словник термінів до 

навчальних курсів «Трудове право» та 

«Право соціального забезпечення 

України». - Дрогобич : Видавнича 

фірма «Відродження», 2003. - 176 с. 

Гарасимів Т.З. Право соціального 

забезпечення України. (Загальна 

частина). - Дрогобич : Видавнича фірма 

«Відродження», 2004. -240 с. 

Балинська О. М., Гарасимів Т.З. 
Проблеми теорії держави і права: 

[навчально-методичний посібник] / О. 

М. Балинська, Т. 3. Гарасимів. -Львів, 

2008. - 320 с. 

Проблеми правосвідомості особи : 

навч. посібник / С.С. Сливка, О.В. 

Грищук, Т.З. Гарасимів [та ін. ] за ред. 

О.М. Балинської. - Львів: ЛьвДУВС, 

2010. - 508 с. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

6. Методика 
викладання 
юридичних 
дисциплін у 
вищій школі  

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри теорії 

та історії 

держави і права 

Чернівецького 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

Никифорак М.В. Буковина в державно-

правовій системі Австрії (1774-1918 рр.) 

// Чернівці: Рута, 2004. – 384 с. 

Никифорак М.В. Сучасні проблеми 

університетської підготовки юристів (із 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 

17 годин 

 

національного 

університету ім. 

Ю. Федьковича; 

завідувач 

кафедри. 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

авство». 

 

Київський наці-

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

листопад 2012 р. досвіду юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича) // 

Проблеми вдосконалення підготовки 

юристів: професійні та морально-етичні 

аспекти: Зб. матеріалів наук.-метод. 

конф., жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008 

р. – С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика викладання 

юридичних дисциплін у вищій школі: 

Навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 

2005. – 56 с; 

Никифорак М.В. Методика викладання 

методичних дисциплін у вищій школі: 

Навчальний посібник. Ч. 2. – Чернівці: 

Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське право. 

Часопис кафедри теорії та історії 

держави і права. Київ. нац. ун-ту імені 

Тараса Шевченка / За заг. ред. О.І. 

Безклубого. – К., 2010. – С. 106-110. 

7. Охорона праці в 
галузі 
 
6 годин 

Орловський  

Олег  

Ярославович 

Доцент  

кафедри 

цивільного 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

Кандидат юридичних 

наук, 13.12.2001, 12.00.05 

-  трудове право; право 

соціального забезпечення. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 

Орловський О.Я. Право соціального 

забезпечення: новації та перспективи. 

//Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 435: Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2008 р. - С. 58-62. 

Орловський О.Я. Концепція 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

ім. Ю. 

Федьковича. 

во». 24.12.2003. 

 

 «Зміст трудових 

правовідносин в сучасних 

умовах». 

пенсійного страхування в Україні: 

необхідність вдосконалення та зміни. 

//Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 492 : Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2009 р. - С. 78-83. 

Орловський О.Я. Поняття та 

особливості пенсійних правовідносин 

//Науковий вісник Чернівецького 

національного університету: Збірник 

наук. праць. Серія: Правознавство – 

Вип. 538 – 2010 р. - С. 79-84. 

Орловський О.Я. Соціально-страхова 

природа пенсійних правовідносин у 

контексті нової моделі соціального 

забезпечення / Актуальні проблеми 

приватного та публічного права: 

монографія / Н.Д. Гетьманцева, Т.М. 

Волощенко, І.Г. Козуб та ін.., відп. ред. 

Н.Д.Гетьманцева. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 58-

100. 

8. Методологія 
юридичної науки  
 

24 години 

Никифорак  

Михайло  

Васильович 

 

Професор  

кафедри теорії 

та історії 

держави і права 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю. Федьковича; 

завідувач 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствозн

Доктор юридичних наук, 

09.03.2005, 12.00.01 – 

теорія та історія держави і 

права; історія політичних 

і правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007.  

Інститут права та 

психології 

Національного 

університету “Львівська 

політехніка”, жовтень-

листопад 2012 р. 

Никифорак М.В. Сучасні проблеми 

університетської підготовки юристів (із 

досвіду юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича) // 

Проблеми вдосконалення підготовки 

юристів: професійні та морально-етичні 

аспекти: Зб. матеріалів наук.-метод. 

конф., жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

кафедри. авство». 

 

Київський наці-

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 

1995, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

 

“Державний лад і право на 

Буковині в 1774-1918 рр.” . 

р. – С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика викладання 

юридичних дисциплін у вищій школі: 

Навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 

2005. – 56 с; 

Никифорак М.В. Методика викладання 

методичних дисциплін у вищій школі: 

Навчальний посібник. Ч. 2. – Чернівці: 

Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про українське право. 

Часопис кафедри теорії та історії 

держави і права. Київ. нац. ун-ту імені 

Тараса Шевченка / За заг. ред. О.І. 

Безклубого. – К., 2010. – С. 106-110. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

        

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

9. Кримінальне 
право зарубіжних 
країн (загальна 
частина) 
 

24 години 

Музика 

Анатолій 

Ананійович 

Професор 

кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю.Федько-

Київський 

державний 

університет, 

1977, 

правознавство 

Доктор юридичних наук,  

10.11.  1999,  12.00.08 - 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право;  

професор, 23.12.2002. 

Тема:  Незаконний обіг 

наркотичних засобів в 

Україні (кримінально-

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2013 р. 

Музика А.А., Горох О.П. Покарання за 

незаконний обіг наркотичних засобів. - 

Хмельницький: Вид-во Хмельницького 

університету управління та права, 2010. 

- 256 с. 

Музыка А.А. Разделы IV, V, XIV 

Общей части, раздел XIII (статьи 305-

324) Особенной части КК) / Научно-

практический комментарий к 

Уголовному кодексу Украины / Под 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

вича; 

завідувач 

кафедри 

правове та кримінологічне 

дослідження). 

ред. Н.И. Мельника, Н.И. Хавронюка. - 

8-е изд., перераб. и доп. - X.: Фактор, 

2011. - С. 75-90; 221-229; 895-944. 

Музика А. А. Примусове лікування 

наркоманів і права людини і І Наука і 

правоохорона. - 2010. - № 1. - С. 8-12. 

Музика А.А., Савченко А.В., Сіленко 

В.В. Актуальні питання щодо 

кримінальної відповідальності за 

контрабанду // Митна безпека. Серія 

«Право».-2010. -№ 1.-С. 106-115. 

Музика А.А., Горох О.П. Кримінальна 

відповідальність за контрабанду 

наркотичних засобів: порівняльно-

правовий аналіз // Митна безпека. Серія 

«Право». - 2010. - № 2. - С. 37-50. 

10. Кримінальне 
право зарубіжних 
країн (особлива 
частина) 
 

16 годин 

Ющик  

Олена  

Іванівна 

 

 

 

 

Доцент  

кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю.Федько-

вича. 

 

 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1999, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

15.12.2004, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 

19.10.2006. 

 

«Кримінально-правове 

регулювання діяння 

пов’язаного з ризиком як 

обставина, що виключає 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

Ющик О.І. Історичний розвиток 

уявлень про зміст покарання // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 

533: Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 124 с. – 

С. 105-109. 

Ющик О.І. Спортивний ризик, як 

різновид виправданого ризику // 

Держава і право. Збірник наукових 

праць. Юридичні і політичні науки. 

Спецвипуск. – К., 2005. – С. 380-385. 

Ющик О.І. Поняття медичного ризику 

та умови його правомірності // 

Науковий вісник Чернівецького 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

злочинність діяння». 

 

 

університету. – 2004. – Випуск 236. 

Правознавство. – С. 121-124. 

Ющик О.І., Шевчук А.В., Нежурбіда 

С.І. Кримінальне право України. 

Особлива частина: Навчально-

методичний посібник. – Чернівці: Рута, 

2005. – 124 с. 

Ющик О.І. Призначення покарання. 

Навчально-методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2005. – 46 с. 

11. Зарубіжна 
кримінологія 
   

 16 годин 

Нежурбіда  

Сергій  

Ігорович 

 

 

 

 

 

Доцент  

кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. 

Ю.Федьковича 

 

 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1998, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

28.12.2001, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 17.02.2005. 

 

«Злочинна необережність: 

концепція, механізм і 

шляхи протидії». 

 

 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

Нежурбіда С.І. Ганс Гросс: людина, 

вчений, вчитель // Вісник Академії 

прокуратури України. – 2006. - № 3. – С. 

119-123. 

Nezhurbida, S. [2007]. Criminal 

victimization in Ukraine: analysis of 

statistical data. Rivista di Criminologia, 

Vittimologia e Sicurezza, I (3), Pp. 53-65. 

Нежурбида С.И. Теневая экономика: 

природа и механизм противодействия // 

Актуальні проблеми політики. Збірник 

наукових праць / Голов. ред. 

С.В.Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – 

Одеса: ПП «Одеса», 2005. – Вип. 26. – 

504 с. - С.. 315-320. 

Нежурбіда С.І. Глобальна картина 

умисних вбивств: погляд крізь призму 

розвитку людського потенціалу // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 

578: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

2011. – 124 с. – С. 93-99. 

Нежурбіда С.І. Метарівневий підхід до 

порівняльно-кримінологічних 

досліджень: сучасний стан, переваги та 

недоліки // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. - 

Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 89-94. 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  
3.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Особи, які працюють за сумісництвом 
12. Пенітенціарні 

системи 
зарубіжних країн 
  

 

24 години 

Глушков 

Валерій 

Олександров

ич 

 

 

 

 

 

Національна 

академія 

Служби 

Безпеки 

України, 

завідувач 

кафедри, 

професор. 

 

Одеський 

національний 

університет 

ім. 

Мечникова, 

1975, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Доктор юридичних наук, 

07.07.1991, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право. 

 

«Теоретичні проблеми 

кримінальної 

відповідальності за 

суспільно-небезпечні 

діяння в сфері медичного 

обслуговування». 

- Глушков В.О. Відповідальність за 

передбачені Розділом ІІ Особливої 

частини Кримінального кодексу 

України злочини у сфері професійної 

діяльності медичних працівників та 

спеціальні види тілесних ушкоджень 

[монографія] / В.О. Глушков. – К.: 

МНДЦ при РНБОУ, НА СБ України, 

2011. – 112 с. 

Глушков В.О. Террор и терроризм: 

соотношение и разграничение / В.О. 

Глушков // Российский следователь. – 

2012. –  № 6. – С. 25-29. 

Глушков В.О. Поняття 

транснаціональної організованої 

злочинності та її співвідношення з 

тероризмом / В.О. Глушков // Право і 

суспільство. –  2012. –  № 2. – С. 190-

194. 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Глушков В.О. Судовий контроль за 

дотриманням прав людини при наданні 

дозволу на проведення окремих 

оперативно-розшукових заходів / В.О. 

Глушков Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх 

справ. – 2010. –  №2.- С. 267-278. 

Глушков В.О. Проблеми 

вдосконалення законодавства України 

про оперативно-розшукову діяльність 

України у сучасних умовах/ В.О. 

Глушков // Вісник Служби безпеки 

України. – 2011. - № 59. – С. 104-110. 

13. Вчення про 
суб’єкт злочину     
  

 16 годин 

Марчак 

Віталій 

Ярославович 

 

Апеляційний 

суд 

Чернівецької 

області, суддя 

судової палати 

у кримінальних 

справах, 

професор. 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1997, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

 

Доктор юридичних наук, 

31.05.2011, 19.00.06 - 

юридична психологія. 

 

«Юридико-психологічний 

зміст обмеженої 

осудності». 

 

– Марчак В.Я. Обмежена осудність: 

психолого-правовий зміст : [монографія] 

/ В. Я. Марчак. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2010. – 400 с. 

Марчак В.Я. Суб’єкти застосування 

спеціальних знань для встановлення 

обмеженої осудності / В. Я. Марчак // 

Європейські перспективи. –2010. – № 4. 

– С. 63–73. 

Марчак В.Я. Висновок експерта як 

доказ при визнанні особи обмежено 

осудною / В. Я. Марчак, О. А. Ревенок // 

Вісник Верховного Суду України. – 

2011. – № 2. – С. 31-36. 

Марчак В.Я. Деякі психологічні 

особливості судового процесу / В. Я. 

Марчак, О. К. Черновський / Науковий 

вісник Чернівецького університету: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Збірник наук. праць. Вип. 559: 

Правознавство. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2011. – С. 118-122. 

Марчак В.Я. Окремі питання психології 

суб’єкта злочину у кримінальному 

судочинстві / В. Я. Марчак, Л. Р. 

Шувальська // Європейські перспективи. 

– № 1. – 2012. – С. 177-182. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

14. Міжнародне 
кримінальне 
право 
  

16 годни 

Музика 

Анатолій 

Ананійович 

Професор 

кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю.Федько-

вича; 

завідувач 

кафедри  

Київський 

державний 

університет, 

1977, 

правознавство 

Доктор юридичних наук,  

10.11.  1999,  12.00.08 - 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право;  

професор, 23.12.2002. 

Тема: Незаконний обіг 

наркотичних засобів в 

Україні (кримінально-

правове та кримінологічне 

дослідження). 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2013 р. 

Музика А.А., Горох О.П. Покарання за 

незаконний обіг наркотичних засобів. - 

Хмельницький: Вид-во Хмельницького 

університету управління та права, 2010. 

- 256 с. 

Музыка А.А. Разделы IV, V, XIV 

Общей части, раздел XIII (статьи 305-

324) Особенной части КК) / Научно-

практический комментарий к 

Уголовному кодексу Украины / Под 

ред. Н.И. Мельника, Н.И. Хавронюка. - 

8-е изд., перераб. и доп. - X.: Фактор, 

2011. - С. 75-90; 221-229; 895-944. 

Музика А. А. Примусове лікування 

наркоманів і права людини і І Наука і 

правоохорона. - 2010. - № 1. - С. 8-12. 

Музика А.А., Савченко А.В., Сіленко 

В.В. Актуальні питання щодо 

кримінальної відповідальності за 

контрабанду // Митна безпека. Серія 

«Право».-2010. -№ 1.-С. 106-115. 

Музика А.А., Горох О.П. Кримінальна 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

відповідальність за контрабанду 

наркотичних засобів: порівняльно-

правовий аналіз // Митна безпека. Серія 

«Право». - 2010. - № 2. - С. 37-50. 

15. Альтернативи 
кримінальному 
переслідуванню в 
сучасному праві 
 

 12 годин 

Шевчук  

Андрій  

Васильович 

Доцент  

кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю.Федько-

вича. 

 

 

 

Чернівецький 

державний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних 

наук, 21.06.2002, 12.00.08 

- кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 

20.04.2006.  

 

«Стадії вчинення 

злочину». 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, жовтень-

листопад, 2012 р. 

Кримінальне право України (Особлива 

частина): Навчально-методичний 

посібник. Укл. А.В. Шевчук, М.Д. 

Дякур, Л.В. Гусар – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с. 

Нежурбіда С.І., Шевчук А.В., 
Жаровська Г.П., Ющик О.І., Ніндипова 

Т.А. Кримінологія. Навчально-

методичний посібник. – Чернівці: Рута, 

2004. – 80 с. 

Шевчук А.В. Подвійна форма вини за 

кримінальним законодавством України 

// Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наукових праць. 

Вип. 273: Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2005. – С.102-105. 

Шевчук А.В. Незакінчений злочин: 

поняття, види та особливості 

кваліфікації // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наукових праць. Вип. 236: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. 

– С.117-120. 

Шевчук А.В. Поняття непридатного 

замаху та його види // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наукових праць. Вип. 125: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. 

– С.101-103. 

16. Антикорупційна 
політика України   
   

12 годин 

Дякур  

Марія  

Дмитрівна 

Доцент 

кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістики 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федько-

вича, 2002, 

спеціальність 

«Правознавств

о». 

Кандидат юридичних наук, 

16.12.2009, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право. 

 

«Замах на злочин: проблеми 

кримінально-правової 

кваліфікації та 

відповідальності». 

Захист дисертації, 2009р. Кримінальне право України (Особлива 

частина): Навчально-методичний 

посібник. Укл. А.В. Шевчук, М.Д. 
Дякур, Л.В. Гусар – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с. 

2Кримінологія: Програма курсу (за 

вимогами кредитно-модульної системи) 

/ Укл. Л.В. Гусар, М.Д. Дякур. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 

– 48 с. 

Шевчук А.В, Дякур М.Д. Кримінальне 

право України (Особлива частина). 

Навчальний посібник. – Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2010. – 304 с. 

Дякур М.Д. Критерії відмежування 

замаху на злочин від закінченого 

злочину // Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія Право. Випуск 9. 

Ужгород: Поліграф-центр «ЛІРА», 

2008.– С.384-387. 

Дякур М.Д. Відмежування замаху на 

злочин від готування до злочину // 

Держава і право: Збірник наукових 

праць. Юридичні і політичні науки. 

Випуск 39. – К.: Ін-т держави і права ім. 

В.М.Корецького НАН України, 2008. – 

С. 532-537. 

17. Кримінальна Гусар  Доцент кафедри Чернівецький Кандидат юридичних наук, Захист кандидатської Гусар Л.В. Проблемні питання при 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

віктимологія  
 

 12 годин 

Леся  

Віталіївна 

кримінального 

права і 

криміналістики 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю.Федькови-ча. 

національний 

університет 

ім. 

Ю.Федькович

а, 2002, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

10.02.2010, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

«Необхідна оборона: 

кримінологічні та 

кримінально-правові 

аспекти». 

дисертації, 2010 р. перевищенні меж необхідної оборони // 

Вісник прокуратури. – 2010. - № 10. – С. 

59-68. 

Гусар Л.В. Історичні етапи правового 

закріплення // Вісник прокуратури. – 

2011. - № 4. – С.112-119. 

Гусар Л.В. Тенденції розвитку 

злочинності в Україні // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 540: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 

С. 104-108. 

Гусар Л.В. Поняття інституту 

необхідної оборони у кримінальному 

праві України // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. - 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 100-105. 

Гусар Л.В. Історія зарубіжної 

кримінологічної думки: витоки 

кримінології // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 538: Правознавство. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 99-103. 

18. Транснаціональн
а злочинність 
 
16 годин 

Жаровська  

Галина  

Петрівна 

 

Доцент  

кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістик

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 2000, 

Кандидат юридичних наук, 

20.02.2004, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

Жаровська Г.П. Співучасть у злочині: 

об’єктивні та суб’єктивні ознаки // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. 

Вип.100: Правознавство. – Чернівці: 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича. 

 

 

 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 30.10.2008. 

 

«Інститут співучасті за 

кримінальним правом 

України». 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

“Рута”, 2000. – С.91-96. 

Жаровська Г.П. Форми співучасті в 

кримінальному праві України: проблеми 

диференціації // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип.125: Правознавство. – 

Чернівці: Рута, 2001. – С.96-101. 

Жаровська Г.П. Класифікація 

співучасників і її підстави // Науковий 

вісник Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип.147: 

Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – 

С.109-112. 

Нежурбіда С.І., Шевчук А.В., 

Жаровська Г.П., Ющик О.І., Ніндипова 

Т.А. Кримінологія. Навчально-

методичний посібник. – Чернівці: Рута, 

2004. – 80 с. 

Жаровська Г.П. Причинний зв’язок і 

співучасть: проблеми кримінально-

правової теорії та практики // Науковий 

вісник Чернівецького національного 

університету. Збірник наукових праць. 

Вип. 273: Правознавство. – Чернівці: 

Рута, – 2005. – С. 97-101. 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни 
Особи, які працюють за сумісництвом 

19. Сучасні 
проблеми 
кримінального 
права 

Глушков 

Валерій 

Олександров

ич 

Національна 

академія 

Служби 

Безпеки 

Одеський 

національний 

університет 

ім. 

Доктор юридичних наук, 

07.07.1991, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

- Глушков В.О. Відповідальність за 

передбачені Розділом ІІ Особливої 

частини Кримінального кодексу 

України злочини у сфері професійної 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

   

17 годин 

 

 

 

 

 

України, 

завідувач 

кафедри, 

професор. 

 

Мечникова, 

1975, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

кримінально-виконавче 

право. 

 

«Теоретичні проблеми 

кримінальної 

відповідальності за 

суспільно-небезпечні 

діяння в сфері медичного 

обслуговування». 

діяльності медичних працівників та 

спеціальні види тілесних ушкоджень 

[монографія] / В.О. Глушков. – К.: 

МНДЦ при РНБОУ, НА СБ України, 

2011. – 112 с. 

Глушков В.О. Террор и терроризм: 

соотношение и разграничение / В.О. 

Глушков // Российский следователь. – 

2012. –  № 6. – С. 25-29. 

Глушков В.О. Поняття 

транснаціональної організованої 

злочинності та її співвідношення з 

тероризмом / В.О. Глушков // Право і 

суспільство. –  2012. –  № 2. – С. 190-

194. 

Глушков В.О. Судовий контроль за 

дотриманням прав людини при наданні 

дозволу на проведення окремих 

оперативно-розшукових заходів / В.О. 

Глушков Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх 

справ. – 2010. –  №2.- С. 267-278. 

Глушков В.О. Проблеми 

вдосконалення законодавства України 

про оперативно-розшукову діяльність 

України у сучасних умовах/ В.О. 

Глушков // Вісник Служби безпеки 

України. – 2011. - № 59. – С. 104-110. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

20. Теорії причин 
злочинності  

Нежурбіда  

Сергій  

Доцент  

кафедри 

Чернівецький 

державний 

Кандидат юридичних наук, 

28.12.2001, 12.00.08 – 

Львівський 

національний 

Нежурбіда С.І. Ганс Гросс: людина, 

вчений, вчитель // Вісник Академії 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Ігорович 

 

 

 

 

 

кримінального 

права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім. Ю. 

Федьковича 

 

 

університет 

ім. Ю. 

Федьковича, 

1998, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 17.02.2005. 

 

«Злочинна необережність: 

концепція, механізм і 

шляхи протидії». 

 

 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права та 

кримінології, листопад 

– грудень, 2012 р. 

прокуратури України. – 2006. - № 3. – С. 

119-123. 

Нежурбида С.И. Теневая экономика: 

природа и механизм противодействия // 

Актуальні проблеми політики. Збірник 

наукових праць / Голов. ред. 

С.В.Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – 

Одеса: ПП «Одеса», 2005. – Вип. 26. – 

504 с. - С.. 315-320. 

Нежурбіда С.І. Глобальна картина 

умисних вбивств: погляд крізь призму 

розвитку людського потенціалу // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. праць. Вип. 

578: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 

2011. – 124 с. – С. 93-99. 

Нежурбіда С.І. Метарівневий підхід до 

порівняльно-кримінологічних 

досліджень: сучасний стан, переваги та 

недоліки // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: Правознавство. - 

Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 89-94. 

21. Правові основи 
протидії 
злочинності  
 

Лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом. 

Данилюк  

Тетяна  

Миколаївна 

Доцент  

кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістик

и 

Чернівецького 

національного 

Чернівецький 

національний 

університет 

ім. Ю.Федько-

вича, 2004, 

спеціальність 

«Правознавст

во». 

Кандидат юридичних наук, 

22.01.2010, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

  

«Теоретико-прикладні 

проблеми встановлення 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

Данилюк Т.М. Поняття і види 

матеріальних складів злочинів та їх 

значення для визначення моменту 

закінчення злочину / Т.М. Данилюк // 

Наук. вісн. Львів, держ. ун-ту внутр. 

справ. Сер. юрид. : зб. наук, праць. - 

Львів, 2007. - Вип. 2. - С. 236-240. 

Данилюк Т.М. Класифікація складів 



№ 
п/п 

Назва 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Посада; 
для 

сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Назва 
закладу, 

який 
закінчив, 

рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 
за дипломом 

Науковий ступінь, шифр 
і назва наукової 

спеціальності, вчене 
звання, за якою кафедрою 

(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 
кваліфікації   

(назва організації, де 
відбувалося 
підвищення 

кваліфікації, кафедра 
дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки 

університету 

ім. Ю.Федько-

вича.  

 

 

моменту закінчення 

злочину». 

злочинів та її значення для встановлення 

моменту закінчення злочину / Т.М. 

Данилюк // Наук. вісн. Львів, держ. ун-ту 

внутр. справ. Сер. юрид. : зб. наук, 

праць. - Львів : ЛьвДУВС, 2008. - Вип. 3. 

- С. 280-288. 

Данилюк Т.М. Значення змісту умислу 

та ступеня його конкретизації для 

визначення моменту закінчення злочинів 

з формальним складом / Т.М. Данилюк // 

Наук. вісн. Львів, держ. ун-ту внутр. 

справ. Сер. юрид. : зб. наук, праць. - 

Львів: ЛьвДУВС, 2009. - Вип. І. - С. 223-

232. 

Данилюк Т.М. Поняття та види 

моменту закінчення злочину/ Т.М. 

Данилюк // Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія право. 2009. - Вип. 

12. - С. 314 316. 

Данилюк Т.М. Сучасне забезпечення 

права на захист у кримінальному 

провадженні//Форум права 2012.-№3.-

С.78-83 

Данилюк Т.М. Уніфікація правового 

статусу адвоката за новітнім 

законодавством України//Європейські 

перспективи.-№3.-С.254-259 

 

 



ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»  - 2160 ГОД. 
 

 (З НИХ ЛЕКЦІЙНИХ –  326 ГОД.) 
 

В тому числі: 
 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 

годин з ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів, 

які мають стаж безперервної роботи в даному  навчальному 

закладі не менше 10 років, а також є  авторами (співавторами) 

підручників або навчальних  посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки України) 

 72 % 

 
Кандидати наук, доценти 
 

28 %   

 

 

 

 

 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 
годин з ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

 

Доктори наук, професори (1/2 кандидатів наук, доцентів, 

які мають стаж безперервної роботи в даному  навчальному 

закладі не менше 10 років, а також є  авторами (співавторами) 

підручників або навчальних  посібників з грифом Міністерства 

72 % 





Таблиця 5.3 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ВВИИППУУССККООВВООЇЇ  ККААФФЕЕДДРРИИ    
ТТЕЕООРРІІЇЇ  ТТАА  ІІССТТООРРІІЇЇ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ  ІІ  ППРРААВВАА      

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

викладача 

Посада; для 
сумісників 

місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, рік 

закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий ступінь, 
шифр і назва 

наукової 
спеціальності, 

вчене звання, за 
якою кафедрою 
(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Назви всіх 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

дисципліни 

Наукова діяльність 
(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, участь у 
конференціях і семінарах, 
робота з аспірантами та 

докторантами, 
керівництво 

студентською науковою 
роботою, їх рівень та 

ефективність) 

Підвищення 
кваліфікації 

(назва 
організації, де 
відбувалося 
підвищення 
кваліфікації, 

кафедра, дата, 
вид, тема, 
документ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють, за основним місцем роботи 

1 Никифорак 

Михайло 

Васильович 

 

Професор   

кафедри, завідувач 

кафедри 

(штатний) 

Чернівецький 

державний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, 1976, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствознавство». 

 

Київський національний 

університет ім. Т. 

Шевченка, 1995, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Доктор юридичних 

наук, 09.03.2005, 

12.00.01 – теорія та 

історія держави і 

права; історія 

політичних і 

правових вчень. 

 

Професор  кафедри 

міжнародного права, 

19.04.2007. 

 

“Державний лад і право 

на Буковині в 1774-1918 

рр.” . 

XXVII.01 

Методика 

викладання 

юридичних дисциплін 

у вищій школі 

17 годин 

 

XXVII.04 

Методологія 

юридичної науки 

24 години 

 

XXXIII.07 

Філософія юридичної 

відповідальності 

24 години 

 

IV.02 

Історія держави і 

Никифорак М.В. Буковина в 

державно-правовій системі 

Австрії (1774-1918 рр.) // 

Чернівці: Рута, 2004. – 384 с. 

Никифорак М.В. Сучасні 

проблеми університетської 

підготовки юристів (із досвіду 

юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича) // Проблеми 

вдосконалення підготовки 

юристів: професійні та 

морально-етичні аспекти: Зб. 

матеріалів наук.-метод. конф., 

жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 

2008 р. – С. 42-48. 

Никифорак М.В. Методика 

викладання юридичних 

Інститут права 

та психології 

Національного 

університету 

“Львівська 

політехніка”, 

жовтень-

листопад 2012 р. 



права зарубіжних 

країн 

34 години 

 

V.22 

Римське право 

54 години 

 

 

 

дисциплін у вищій школі: 

Навчальний посібник. – 

Чернівці : Рута, 2005. – 56 с; 

Никифорак М.В. Методика 

викладання методичних 

дисциплін у вищій школі: 

Навчальний посібник. Ч. 2. – 

Чернівці: Рута, 2008. – 40 с. 

Никифорак М.В. Модальність 

юридичної відповідальності: 

невідворотність, довільність, 

неможливість // Про 

українське право. Часопис 

кафедри теорії та історії 

держави і права. Київ. нац. ун-

ту імені Тараса Шевченка / За 

заг. ред. О.І. Безклубого. – К., 

2010. – С. 106-110. 

2 Савчук 

Сергій 

Вікторович 

 

Доцент  кафедри  Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 21.05.2003, 

12.00.12  – філософія 

права. 

 

Доцент  кафедри 

теорії та історії 

держави і права, 

21.10.2004. 

 

“Юридична соціологія: 

предмет та місце в 

системі юридичних 

наук”. 

XXIX.02 

Сучасні концепції 

соціології права 

20 годин 

 

XXXIII.03 

Воля як категорія 

права 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

VI.31 

Соціологія права 

17 годин 

Савчук С.В. Юридична 

соціологія. Програма курсу. – 

Чернівці: Рута, 2004. – 40 с. 

Савчук С.В. Юридична 

соціологія як методологія 

сучасного право пізнання // 

Український правовий часопис. 

– 2004. - № 7 (12). – С. 36-37. 

Савчук С.В. Основні типи 

концептуальних підходів до 

визначення предмета 

соціології права // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 100: 

Правознавство. - Чернівці: 

ЧДУ, 2000. - С. 19-23. 

Савчук С.В. Соціологія права і 

юридична соціологія: 

тотожність чи відмінність 

предметів // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Львівський 

національний 

університет ім. 

Івана Франка, 

кафедра теорії та 

філософії права, 

жовтень-

листопад 2012 р. 

 



Збірник наук. праць. Вип. 125: 

Правознавство. – Чернівці: 

ЧДУ, 2001. – С. 5-8. 

Савчук С.В. Юридична 

соціологія: концептуальна 

взаємодетермінація предмета 

і метода // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 105: 

Правознавство. – Чернівці: 

ЧДУ, 2001. – С. 17-21. 

Савчук С.В. Юридична 

соціологія: предмет та місце в 

системі юридичних наук. – 

Чернівці: Рута, 2003. – 240 с. 

3 Меленко 

 Сергій 

Гаврилович 

Доцент  кафедри Чернівецький 

державний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, 1998, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 15.01.2003, 

12.00.01 – теорія та 

історія держави і 

права; історія 

політичних і 

правових учень. 

 

Доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права, 

30.10.2008. 

 

“Консолідація як вид 

систематизації 

нормативно-

правових актів ”. 

XXXIII.04 

Філософія права в 

Україні 

(лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним планом) 

 

IV.03 

Історія держави і 

права України 

34 години 

 

Меленко С.Г. Формування 

правової думки Давньої Русі під 

впливом давньогрецьких 

філософських ідей / 

С.Г.Меленко // Право на 

життя: аспекти реалізації: 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції. Частина І. (17-18 

листопада 2011р.) - Чернівці: 

Чернівецький національний 

університет, 2011. - С.49-56. 

Меленко С.Г. Еволюція 

філософсько-правових поглядів 

Платона Афінського на форми 

державного правління, / 

С.Г.Меленко // Вісник 

Львівського університету. 

Серія юридична: 36. наук. пр. - 

Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. - 

2012. - Вип. 56. – С.30-37; 

Меленко С.Г. Аристотель про 

соціальні основи держави / 

С.Г.Меленко // Держава і 

право: Збірник наукових праць. 

Львівський 

національний 

університет ім. 

Івана Франка, 

кафедра теорії та 

філософії права, 

жовтень-

листопад 2012 р 



Юридичні і політичні науки. 

Випуск 56. - К.: Ін-т держави і 

права ім. В.М.Корецького НАН 

України, 2012. - С.56-62. 

Меленко С.Г. Філософські та 

державно-правові погляди 

Піфагора Самоського / 

С.Г.Меленко // Філософські та 

методологічні проблеми права. 

Науковий журнал. - №1(3). - К., 

2012. - С.90-101. 

4 Карвацька  

Світлана 

Богданівна 

Доцент  кафедри  Чернівецький 

державний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, 1987, 

спеціальність 

«Історія». 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, 1996, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 12.11.1996, 

12.00.01 – теорія та 

історія держави і 

права; історія 

політичних і 

правових вчень. 

 

Доцент  кафедри 

теорії та історії 

держави і права, 

30.10.2008. 

 

«Ризький мир 1921 

року як завершальний 

етап боротьби за 

встановлення 

української 

національної 

державності». 

XXIX.01 

Юридична 

герменевтика 

20 годин 

 

IV.01 

Теорія 

держави і права 

68 годин 

 

Карвацька С.Б. Системний 

підхід у дослідженні взаємодії 

національної державно-

правової історії 

терміносистеми українського 

права / Держава і право: 

Збірник наукових праць. 

Юридичні і політичні науки. 

Спецвипуск. – К.: Ін-т держави 

і права ім..М.В.Корецького 

НАН України, 2007. – С. 38-43 

Карвацька С.Б. Формування 

герменевтичної інтерпретації: 

історико-правові та 

лінгвістичні питання 

//Актуальні проблеми держави 

і права. Збірник наукових праць. 

Випуск 50. – Одеса: Юридична 

література, 2009. – С. 66-72. 

Карвацька С.Б. Герменевтика у 

пізнанні історико-правової 

дійсності // Філософські, 

методологічні, соціологічні та 

психологічні проблеми права / 

Матеріали 4-ї Міжн. наук.-

теор. конф. (Чернівці 28-29 

травня 2011 року). – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 

С. 178-185. 

Львівський 

національний 

університет ім. 

Івана Франка, 

кафедра теорії та 

філософії права, 

листопад-грудень 

2012 р. 



Карвацька С.Б. Герменевтична 

інтерпретація у пізнанні 

історико-правової дійсності // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 578: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 

С. 5-11. 

5 Гураленко 

Наталія 

Анатоліївна 

Доцент  кафедри  Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2005, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 10.03.2010, 

12.00.12 – філософія 

права. 

 

Доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права, 

17.02.2012. 

 

“Судовий прецедент в 

системі джерел права 

(філософсько-

правовий аспект)” 

XXXIII.05 

Гносеологія права 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XXXVII.03 

Філософія влади 

20 годин 

 

 

Гураленко Н.А. Судовий 

прецедент у системі джерел 

права:  філософське та 

теоретичне осмислення: 

Монографія. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 

256 с. 

Гураленко Н.А. Філософія 

влади: метод. матеріали / 

Н.А.Гураленко. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – 

64 с. 

Гураленко  Н.А. Система 

джерел права як компонент 

правової систем : системно-

функціональний підхід // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

Праць. Вип. 533: 

Правознавство. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 5-9. 

Гураленко Н.А. Функціональна 

роль звичаю в контексті 

гармонізації сучасного права 

Науковий вісник Львівського 

державного університету 

внутрішніх справ. Серія 

юридична.  Збірник наукових 

праць / Головний редактор 

О.К.Марін. – Львів: ЛьіДУВС, 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2010 р. 



2011. Вип. 1(1). – С. 192-202. 

6 Місевич 

Сергій 

Васильович 

Доцент  кафедри  Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 08.06.2005, 

12.00.01 – теорія та 

історія держави і 

права; історія 

політичних і 

правових вчень. 

 

“Джерела 

канонічного права 

(теоретико-правовий 

аналіз)”. 

XXXIII.02 

Сучасна релігійна 

філософія права 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

IV.06 

Логіка (загальна і 

юридична) 

36 години 

 

IV.10 

Історія вчень про 

державу і право 

34 години 

 

Місевич С.В. Стадії 

систематизації джерел 

канонічного права // Матеріали 

II Всеукраїнської наукової 

конференції молодих науковців, 

аспірантів і студентів 

“Актуальні проблеми теорії та 

історії прав людини, права і 

держави”, присвяченої пам'яті 

докторів юридичних наук, 

професорів П.О.Недбайла, 

О.В.Сурілова, В.В.Копейчикова. 

– Одеса: Юридична 

література, 2004. – С. 109-111. 

Місевич С.В. Релігійне право: 

компаративістський підхід // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 348: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2006. – С. 24-27. 

Меленко С.Г., Місевич С.В. 

Історія держави і права 

України. Змістовно-діяльнісна 

структура модулів навчальної 

дисципліни / С.Г.Меленко, 

С.В.Місевич // Навчальні 

програми юридичного 

факультету Чернівецького 

національного університету ім. 

Юрія Федьковича (за вимогами 

кредитно-модульної системи). 

І курс. - Чернівці: Рута, 2008. - 

С.40-52. 

Місевич С.В. Правовий звичай 

як джерело канонічного права 

східної християнської церкви // 

Наукові записки. Серія 

“Право”. – Острог: 

Львівський 

національний 

університет ім. 

Івана Франка, 

кафедра історії 

держави, права 

та політико-

правових учень, 

листопад-грудень 

2012 р. 



Видавництво Національного 

університету “Острозька 

академія”, 2004. – С. 261-267. 

7 Бунчук 

Оксана 

Борисівна 

Доцент  кафедри  Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.01 – теорія 

та історія держави і 

права; історія 

політичних і правових 

вчень. 

 

«Питання права у 

науковій спадщині 

Івана Яковича 

Франка». 

XXIX.03 

Сучасний юридичний 

позитивізм 

16 годин 

 

Бунчук О.Б. Загальна 

характеристика римського 

права у науковій спадщині 

І.Я.Франка / Держава і право: 

Збірник наукових праць. 

Юридичні і політичні науки. 

Спецвипуск. – К.: Ін-т держави 

і права ім..М.В.Корецького 

НАН України, 2007. – С. 18-23. 

Бунчук О.Б. Погляди Івана 

Франка на сутність права // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 550: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 20-23. 

Бунчук О.Б. Наукова 

інтерпретація поглядів Івана 

Франка на питання права // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 538: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С. 36-42. 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2010 р. 

8 Донченко  

Ольга 

Павлівна 

Доцент  кафедри  Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2002, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 01.07.2010, 

12.00.12 – філософія 

права. 

 

“Свобода як категорія 

права”. 

XXXIII.01 

Логіка права 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XXXVII.02 

Свобода як категорія 

права 

(лекційні заняття не 

передбачені 

Донченко О.П. Аксіологічний 

зміст категорії свободи в 

праві: взаємозв’язок принципів 

свободи, рівності й 

справедливості // Актуальні 

проблеми держави і права: 

Збірник наукових праць. Вип. 40 

/ Редкол.: С.В. Ківалов (голов. 

ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.В. 

Оборотов. – Одеса: Юридична 

література, 2008. – С. 69-74. 

Захист 

кандидатської 

дисертації,  

2010 р. 



навчальним планом) 

 

 

Донченко О.П. Свобода як 

категорія права 

(герменевтичний аспект) 

//Актуальні проблеми держави 

і права. Збірник наукових праць. 

Випуск 50. – Одеса: Юридична 

література, 2009. – С. 45-50. 

Донченко О.П. Категорія 

свободи в історії філософії 

права // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 533: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 

С. 15-22. 

Донченко О.П. Свобода як 

критерій права . Правові 

реформи в Україні : проблеми 

реалізації : Міжнародна 

науково-практична 

конференція, м. Київ, 16-17 

лютого 2011 року. – Київ : у 4-х 

томах. – К. : Центр правових 

наукових досліджень, 2011. – Т. 

І. – С. 56-57. 

9 Боднар 

Сергій 

Богданович 

Доцент  кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2003, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 01.07.2010, 

12.00.12  – філософія 

права. 

 

«Рівність як категорія 

права». 

XXXVII.01 

Філософська 

антропологія права 

17 годин 

 

 

Боднар С.Б. Багатоманітність 

форм нерівності: соціальне 

явище чи правова 

закономірність? // Науковий 

вісник Ужгородського 

національного університету. 

Серія “Право”. Випуск 12. – Ч. 

1. – Ужгород, 2009. – С. 18-21. 

Боднар С.Б. Багатоманітність 

форм нерівності: соціальне 

явище чи правова 

закономірність? // Науковий 

вісник Ужгородського 

національного університету. 

Серія “Право”. Випуск 12. – Ч. 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2010 р. 



1. – Ужгород, 2009. – С. 18-21. 

Боднар С.Б. Філософсько-

правовий аспект проблеми 

буття людини в епоху 

глобалізації // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 533: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 

С.10-14. 

 
2. Особи, які працюють за сумісництвом 

 
1 Гарасимів 

Тарас 

Зиновійович 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх справ, 

начальник 

факультету, 

професор. 

 

Львівський державний 

університет ім. Івана 

Франка, 1993, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Доктор юридичних 

наук 06.10.2010, 

12.00.12 – філософія 

права. 

 

Професор кафедри 

теорії та історії 

держави і права,  

10.11.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Природні та 

XXVII.03 

Філософія права 

34 години 

 

XXXIII.06 

Справедливість як 

категорія права 

24 години 

 

 

 

Гарасимів Т.3. Девіантна 

поведінка особистості: 

філософсько-правовий вимір: 

монографія / Тарас 

Зеновійович Гарасимів. - Львів: 

Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 

2009. - 524 с. 

Гарасимів Т.3. Природні та 

соціальні детермінанти 

формування девіантної  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 





Таблиця 5.3 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ВВИИППУУССККООВВООЇЇ  ККААФФЕЕДДРРИИ    
ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЙЙННООГГОО,,  ААДДММІІННІІССТТРРААТТИИВВННООГГОО  ТТАА  ФФІІННААННССООВВООГГОО  ППРРААВВАА    

  

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

викладача 

Посада; для 
сумісників 

місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, рік 

закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий 
ступінь, шифр і 
назва наукової 
спеціальності, 

вчене звання, за 
якою кафедрою 
(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Назви всіх 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

дисципліни 

Наукова діяльність 
(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, участь 
у конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
студентською науковою 

роботою, їх рівень та 
ефективність) 

Підвищення 
кваліфікації (назва 

організації, де 
відбувалося 
підвищення 
кваліфікації, 

кафедра, дата, вид, 
тема, документ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють, за основним місцем роботи 

1 Пацурківський 

Петро 

Станіславович 

 

Професор, 

завідувач 

кафедри 

(штатний) 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1975, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствознавство». 

 

Київський наці-

ональний університет 

ім. Т.Шевченка, 1995, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Доктор юридичних 

наук,  15.05.1998, 

12.00.07 – теорія 

управління; 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право. 

 

Професор кафедри 

конституційного, 

адміністративного 

та фінансового 

права, 17.07.2001. 

 

Заслужений юрист 

України. Номер 

диплому: ДД № 

000389. 

IV.14 

Фінансове право 

України 

72 години 

 

XXVIII.01 

Системність 

фінансового права 

34 години 

 

XXXII.01 

Філософія 

фінансового права 

24 години 

 

ХХХІІ.03 

Податкове право 

ЄС 

Пацурківський П.С. Правові 

засади фінансової 

діяльності держави 

проблеми методології. 

Монографія. – Чернівці: 

Рута, 1997.  

Пацурківський П.С. 
Проблеми теорії 

фінансового права. 

Монографія. – Чернівці: 

Рута, 1998.  

Пацурківський П.С. Сучасні 

проблеми правопізнання. 

Навчальний посібник. 

Чернівці: Рута, 2001. – 

340с. 

Пацурківський П.С. 

Пострадянська теорія 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

адміністративного 

та фінансового 

права, жовтень-

листопад 2012 р. 

 



 

«Проблеми 

загальної теорії 

фінансового права в 

умовах переходу до 

ринкової 

економіки». 

24 години 

 

бюджетного права: 

полемічні нотатки // Право 

України. - №3. – 2007. – 

С.103-108. 

Пацурківський П.С. 

Критерії правового начала – 

принцип формальної 

рівності суб’єктів 

правовідносин – і 

пострадянське фінансове 

право: проблеми теорії. // 

Право України. - №1. – 2008. 

– С.10 -15 

Пацурківський П.С., 

Гаврилюк Р.О. Методологія 

право пізнання Євгена 

Ерліха: некласична 

парадигма // ПравоУкраїни. 

- № 9. – 2012. – С. 11-16. 

2 

 

Гаврилюк 

Руслана 

Олександрівна 

 

Доцент кафедри Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

21.04.2002, 12.00.07 

– теорія управління; 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного 

та фінансового 

права, 

24.12.2003. 

 

«Дія норм 

податкового права в 

часі, просторі та за 

колом осіб». 

 

XXVIII.02 

Об’єктивне 

фінансове право 

17 годин 

 

XXVIII.03 

Суб’єктивне 

фінансове право 

12 годин 

 

XXXVI.03 

Теоретико-

методологічні 

проблеми 

фінансового 

контролю 

(лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним планом) 

 

 

Гаврилюк Р.О. Дія норм 

податкового права в часі, 

просторі та за колом осіб 

Монографія. – Чернівці: 

Рута, 2002. - 392 с. 

Гаврилюк Р.О. Предмет 

фінансового права 

постсоціалістичної 

держави Навчально-

методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2003. – 72 с. 

Гаврилюк Р.О. Джерела 

фінансового права України 

Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Рута, 

2003. – 86 с. 

Гаврилюк Р.О. «Квантова 

суперпозиція» публічних 

фінансів і ефективність 

правового регулювання 

оподаткування: проблеми 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

адміністративного 

та фінансового 

права, жовтень-

грудень 2012 р. 



теорії // Право України, 

2009, № 6. – С.154-160. 

Гаврилюк Р.О. Принцип 

симетрії приватних та 

публічних потреб індивіда – 

теоретичне ядро 

егалітарної парадигми 

податкового права // Право 

України, 2009, № 2. – С.101-

108. 

Гаврилюк Р.О. 
Трансформация философии 

налогового права в 

послекризисном обществе: 

постсолидаризм или 

постэгалитаризм // 

Финансовое право, №4, 

2010. – С.35-40. 

Гаврилюк Р.О. Проблеми 

філософсько-

методологічного 

самовизначення 

пострадянської 

теоретичної юриспруденції 

// Право України, 2012, № 6. 

– С. 163-170. 

3 Щербанюк  

Оксана 

Володимирівна 

Доцент кафедри Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1998, 

спеціальність  

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 27.06.2000, 

12.00.07 - теорія 

управління; 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного 

та фінансового 

права, 30.10.2008. 

 

IV.05 

Конституційне  

право України 

72 години 

 

X.01 

Актуальні проблеми 

конституційного 

права 

34 години 

 

XV.04 

Конституційно-

правова доктрина 

Щербанюк О.В. 
Громадянин як суб’єкт 

податкових правовідносин. 

– Чернівці: Рута, 2000. – 

280с. 

Щербанюк О.В. Проблеми 

реалізації конституційних 

принципів територіальності 

та спеціалізації судової 

системи України// Вісник 

господарського судочинства  

,2008, № 5. – С.45-54. 

Щербанюк О.В. 
Конституційні принципи 

Інститут вищої 

освіти АПН України, 

2008 р. 

Канадсько-

Український Проект 

«Розбудова 

демократії», 2008 р. 



«Громадянин як 

суб’єкт податкових 

правовідносин в 

умовах переходу до 

ринкової 

економіки». 

України 

16 годин 

судової влади: поняття, 

види, зміст та перспективи 

реалізації (порівняльно-

правовий аспект). – 

«Порівняльне 

правознавство: сучасний 

стан і перспективи 

розвитку»(За ред. Ю.С. 

Шемшеченка, 

Л.В.Губерського, І.С. 

Грищенка; упор. О.В. 

Кресів. – К.:Логос, 2009. - 

С. 295-297. 

4 Струтинська-

Струк  

Людмила  

Владиславівна 

Доцент кафедри Чернівецький 

державний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

15.12.2005, 12.00.06 

– земельне право; 

аграрне право; 

екологічне право; 

природноресурсове 

право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного 

та фінансового 

права, 01.07.2011 

IV.09 

Екологічне право 

України 

34 години 

 

VI.32 

Інформаційне право 

34 години 

Strutyńska Ludmiła. Ekologia 

w świadomości prawnej 

obywateli w końcu XX w. 

//Europa w XX wieku. Główne 

kierunki rozwoju (ekologia, 

gospodarka, kultura, 

polityka). – Łódź: Uniwersytet 

Łódzki. Instytut Historii, 2001. 

- S.151-161. 

Струтинська-Струк Л.В. 
Розділ V, §5. Правові 

аспекти біологічної безпеки 

при поводженні з 

генетично-модифікованими 

організмами; Розділ VIII, §6. 

Екологічне ліцензування // 

Екологічне право України. 

Академічний курс. Підручник 

для вищих навчальних 

закладів / За загальною 

редакцією академіка НАН 

України Ю. С. Шемшученка. 

– К.: Юридична думка, 2005. 

– С.153-162; 254-260. 

Струтинська-Струк Л. В. 

Міжнародно-правові основи 

збереження 

Всесвітній відкритий 

з’їзд міжнародного 

співробітництва 

(США), 2011 р. 

 



біорізноманіття // 

Порівняльно-правові 

дослідження. – 2010. - № 2. 

– С.39-44. 

Струтинська-Струк Л. В. 
Принципи міжнародного 

екологічного права та 

національної екологічної 

політики України: 

порівняльно-правовий 

аналіз // Порівняльно-

правові дослідження. – 

2011. - № 1. – С.110-115. 

5 Федорук  

Наталія 

 Сергіївна 

Доцент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2000, 

спеціальність  

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук,  09.11.2006, 

12.00.01 – теорія та 

історія держави і 

права; історія 

політичних і 

правових учень. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного 

та фінансового 

права, 09.11.2010. 

 

«Місце теорії 

управління в 

правознавстві». 

IV.07 

Адміністративне 

право України 

85 годин 

 

X.03 

Актуальні проблеми 

адміністративного 

права 

34 години 

 

XV.03 

Адміністративно-

деліктне право 

16 годин 

 

Ней Н.С. Місце теорії 

управлівння в правознавстві: 

Монографія - Чернівці: 

Рута, 2007. – 244с. 

Федорук Н.С. 
Співвідношення 

адміністративного права з 

іншими галузями права 

України // Науковий вісник 

Чернівецького університету. 

Вип.518. Правознавство. – 

Чернівці: Рута, 2009. – С. 

90-92. 

Федорук Н.С. 
Адміністративне право 

України (загальна 

частина).  - Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т, 2010. – 

288 с. 

Інститут держави і 

права 

 ім В.М.Корецького 

НАН України, 2008 р. 

6 Бабін  

Ігор  

Іванович 

Доцент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2002, 

спеціальність  

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

18.02.2008, 12.00.07 

– теорія управління, 

адміністративне 

право і процес, 

фінансове право. 

 

VI.34 

Земельне право 

України 

26 годин 

 

XXXII.06 

Методи фінансового 

права 

Бабін І.І. Юридична 

конструкція податку. – 

Монографія. – Чернівці: 

Рута, 2008. – 272с. 

Бабін І.І. Презумпції та 

фікції в податковому праві. 

– Навчальний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2009. – 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2007 р. 



Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного 

та фінансового 

права, 09.10.2010. 

 

«Юридична 

конструкція 

податку». 

12 годин 

 

XXXVI.02 

Теоретико-

методологічні 

проблеми 

податкового права 

(лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним планом) 

320c. 

Бабін І.І. Бюджетне право 

України: навч. посібник / / 

І.І. Бабін. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 

2010. – 296с. 

Бабін І.І. Податкове право 

України: навч. посібник/І.І. 

Бабін – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2012. – 504с. 

Бабін І.І., Дьомін О.В.  

Принципи податкового 

права в умовах кодифікації: 

від декларування до 

практичного 

використання// Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 604: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 

2011. – С.74-80. 

Бабін І.І., Дьомін О.В. 

Презумпція невинуватості 

платника податків та її 

реалізація в податковому 

законодавстві // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 522: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 

2009. – С.86-92. 

Бабін І.І. Правове 

регулювання податкової 

таємниці за 

законодавством України // 

Науковий вісник 

Чернівецький 



університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 618: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – С. 98-101 
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Курко  

Ярослав 

 Степанович 

Доцент кафедри Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1979, 

спеціальність 

«Історія; 

суспільствознавство». 

 

Київський наці-

ональний університет 

ім. Т.Шевченка, 1995, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

історичних наук, 

02.10.1984. 

 

Доцент по кафедрі 

історії КПРС, 

29.12.1988. 

XX.03 

Державна служба 

17 годин 

Курко Я.С. Прояви корупції 

та хабарництва у м. 

Чернівці. (2003 р.) // 

Державне управління: 

регіональні засади 

діяльності органів влади. 

Наукове видання. – 

Чернівці: Букрек, 2011. – С. 

76-88. 

Хмельницький 

університет 

управління і права, 

листопад-грудень, 

2012 р. 
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Вакарюк  

Людмила 

Василівна 

Доцент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2002, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 10.03.2010, 

12.00.07 - теорія 

управління; 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного 

та фінансового 

права, 23.12.2011. 

 

«Інститут 

бюджетного права 

як підгалузь 

фінансового права». 

X.02 

Актуальні проблеми 

фінансового права 

34 години 

 

 

Вакарюк Л.В. Критерии 

определения финансово-

правовых институтов / Л.В. 

Вакарюк // Финансовое 

право. – 2005. - № 1. – С. 6-8. 

Вакарюк Л.В. Поняття та 

природа типової юридичної 

конструкції у фінансовому 

праві / Л.В.Вакарюк // Право 

України. – 2008. - № 5. – С. 

56-60. 

Вакарюк Л.В. Загальні 

принципи інститутів 

фінансового права / Л.В. 

Вакарюк // Держава та 

регіони. Серія: Право, 2010 

р., № 4. – С.91-96; 

Вакарюк Л.В. Структура 

фінансово-правового 

інституту / Л.В. Вакарюк // 

Наук. вісник Чернівецького 

університету: Збірник 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2009 р. 



наукових праць. Вип. 550: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – С.85-89; 

Вакарюк Л.В. Місце 

бюджетного права в 

системі фінансового права 

України / Л.В. Вакарюк // 

Актуальні проблеми 

держави і права. Збірник 

наукових праць. Випуск 57. – 

Одеса “Юридична 

література”, 2011. – С. 543-

549. 
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Вдовічен  

Віталій 

Анатолійович 

Доцент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2003, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

11.11.2011, 12.00.07 

– теорія управління, 

адміністративне 

право і процес, 

фінансове право. 

 

«Податково-

правовий компроміс 

інтересів платника 

податків і 

держави». 

XX.02 

Митне право 

17 годин 

 

XXXII.07 

Теоретико-правові 

проблеми фінансово-

правової 

відповідальності 

(лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним планом) 

Вдовічен В.А. Відчуження в 

податкових правовідносинах 

/ В.А. Вдовічен // 

Підприємництво, 

господарство і право. – № 7. 

– Київ, 2006. – С. 146-148. 

Вдовічен В.А. Генезис 

доктринальних підходів до 

розуміння податково-

правового компромісу // 

Науково-практичний 

юридичний журнал 

«Підприємництво, 

господарство і право» - № 

12. –  2011. - С. 153-156 

Вдовічен В.А. Юридичне 

закріплення прав держави у 

податкових правовідносинах 

// Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 604: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. Ун-т,  

2011. – С. 81-85 

Вдовічен В.А. Оперативні 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2011 р. 



юридичні форми 

податково-правового 

компромісу // Науково-

практичний юридичний 

журнал «Підприємництво, 

господарство і право» - № 

6. –  2012. - С. 28-31 
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Вдовічена  

Лідія  

Іванівна 

Доцент  кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2004, 

спеціальність  

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

26.04.2012, 12.00.07 -  

адміністративне 

право і процес, 

фінансове право і 

інформаційне право. 

 

«Правове 

регулювання 

діяльності держави 

в сфері уникнення 

подвійного 

оподаткування». 

XV.02 

Валютне право 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом)  

 

XXXII.02 

Валютне право 

12 годин 

 

Вдовічена Л.І. Еволюція 

розвитку принципу 

адекватності правового 

регулювання запобігання 

міжнародному подвійному 

оподаткуванню  / Л.І. 

Вдовічена // Науково-

практичний господарсько-

правовий журнал 

“Підприємництво, 

господарство і право”. 

Рубрика “Адміністративне 

право. Фінансове право.” – 

2007. – С. 69-72 

Вдовічена Л.І. Податковий 

суверенітет та податкова 

юрисдикція держави: 

співвідношення понять  / 

Л.І. Вдовічена // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 427: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2008. – С. 89-94 

Вдовічена Л.І. 
Застосування правових 

презумпцій в механізмі 

уникнення міжнародного 

подвійного оподаткування  

/ Л.І. Вдовічена // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник 

наук. праць. Вип.: 518: 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2012 р. 



Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2009. – С. 109-113 

Вдовічена Л.І. Правове 

регулювання оподаткування 

окремих видів доходів за 

принципом резидентства  / 

Л.І. Вдовічена // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 525: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2010 – С. 74-77. 
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Ковбас 

 Ігор 

 Васильович 

Доцент  кафедри 

 

Економіко-правничий 

інститут 

Західноукраїнського 

економіко-правничого 

університету, 2006, 

спеціальність  

«Правознавство». 

 

Кандидат 

юридичних наук, 

19.01.2012, 12.00.07 

-- адміністративне 

право і процес; 

фінансове право і 

інформаційне право. 

 

«Публічно-владні 

послуги як засіб 

забезпечення 

державою 

реалізації прав 

людини». 

XV.01 

Адміністрування 

податків 

16 годин 

 

Ковбас І.В. Правове 

регулювання організаційно-

управлінських відносин при 

наданні публічно-владних 

послуг // Юридична Україна. 

– 2010.- №. 8. 

Ковбас І.В. Надання 

публічно-владних послуг як 

основна форма 

життєдіяльності 

демократичної, правової, 

соціальної держави // 

Науковий вісник 

Чернівецького 

університету. – 2011.- В. 

559. 

Ковбас І.В. Друцул Т.І.  

Особливості системи 

органів публічної 

адміністрації в контексті 

оновленого законодавства // 

Науковий вісник 

Чернівецького 

університету. – 2012.- В. 

618. 

Ковбас І.В.,  Друцул Т.І. 

Завдання та функції, як 

необхідні складові 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2012 р. 



адміністративно-

правового статусу органів 

публічної адміністрації // 

Фаховий збірник наукових 

статей «Актуальні 

проблеми вдосконалення 

чинного законодавства 

України». – 2012. - В. 559. 
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Костя  

Дмитро  

Вікторович 

Доцент  

кафедри 

 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2006, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

19.04.2012, 12.00.07 

– адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право. 

 

«Публічно-владні 

послуги як засіб 

забезпечення 

державою 

реалізації прав 

людини». 

XXXII.04 

Органи публічної 

влади як суб’єкти 

бюджетних 

правовідносин 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XXXII.05 

Фінансове 

процесуальне право 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

 

Костя Д.В. Еволюція 

нормативних підходів до 

природоресурсних 

платежів / Д. В. Костя // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету. 

Серія «Правознавство». – 

2008. – Вип. 435. – С. 90-95.  

.Костя Д.В. Радянські 

доктринальні підходи до 

правового регулювання 

природоресурсних платежів 

/ Д. В. Костя // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету. Серія 

«Правознавство». – 2008. – 

Вип. 478. – С. 110-115.  

Костя Д.В. Пострадянські 

доктринальні підходи до 

розуміння правової природи 

ресурсних платежів / Д. В. 

Костя // Науковий вісник 

Чернівецького університету. 

Серія «Правознавство». – 

2009. – Вип. 489. – С. 89-96.  

Костя Д.В. Проблеми 

визначення складових 

системи природоресурсних 

платежів / Д. В. Костя // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету. 

Серія «Правознавство». – 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2012 р. 



2010. – Вип. 525. – С. 78-83. 

13 Худик 

Андрій 

Мирославович 

Асистент  

кафедри 

 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2008, 

спеціальність  

«Правознавство». 

- XV.05 

Публічно-правове 

регулювання ринку 

цінних паперів 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

 

Худик А.М. Офіційна 

конституційна доктрина 

фінансового права // 

Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 492: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2009. – с. 105-110. 

Худик А.М. Податок як 

об’єкт конституційного 

регулювання // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 525: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – с. 84 – 88. 

Худик А.М. Предмет 

сучасної постсоціалістичної 

конституції// Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 559: 

Правознавство. – Чернівці: 

ЧНУ, 2011. –124 с. – с. 39-43 

Худик А.М. Конституційна 

природа закону про 

Державний бюджет 

України // Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник 

наук. праць. Вип. 597: 

Правознавство. - Чернівці: 

ЧНУ, 2011. – с. 95-100. 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

 денна аспірантура, 

2011 р. 

2. Особи, які працюють за сумісництвом 
1 Якимчук 

Наталія 

Національна 

академія 

Чернівецький 

державний 

Доктор юридичних 

наук, 2011, 12.00.07 

XX.01 

Теоретико-
Якимчук Н.Я. - 



Яківна прокуратури 

України, 

професор 

кафедри 

державно-

правових 

дисциплін 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавство». 

– теорія 

управління; 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного 

права та 

порівняльного 

правознавства, 

24.12.2003. 

 

«Правовий статус 

розпорядників 

бюджетних 

коштів» 

методологічні 

проблеми правового 

статусу 

розпорядників 

бюджетних коштів 

(спеціалісти) 

34 години 

 

XXXVI.01 

Теоретико-

методологічні 

проблеми правового 

статусу 

розпорядників 

бюджетних коштів 

(магістри) 

34 години 

 

Розпорядники бюджетних 

коштів: система та 

правовий статус: 

Монографія. – Чернівці: 

Видавництво Чернівецького 

національного 

університету, 2009. – 647с. 

Якимчук Н.Я. Структура 

правового статусу 

розпорядників бюджетних 

коштів. // «Вісник 

Національної академії 

прокуратури України». -  № 

1(17)’2010. – С. 54-63. 

 

Якимчук Н.Я. Актуальні 

питання розмежування 

приватно-правового та 

фінансово-правового 

регулювання відносин в 

сфері бюджетного 

кредитування / 

Н.Я. Якимчук // Вісник 

Національної академії 

прокуратури України. – 

2011. - № 3. – С. 62-68. 

 

Якимчук Н.Я. Проблеми 

юридичної відповідальності 

за порушення бюджетного 

законодавства у сфері 

місцевих фінансів / Н.Я. 

Якимчук // Збірник наукових 

праць/ НДІ Фінансового 

права. – К.: Алерта, 2011. –  





 Таблиця 5.3 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ВВИИППУУССККООВВООЇЇ  ККААФФЕЕДДРРИИ    
ММІІЖЖННААРРООДДННООГГОО  ППРРААВВАА    

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

викладача 

Посада; для 
сумісників 

місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий 
ступінь, шифр і 
назва наукової 
спеціальності, 

вчене звання, за 
якою кафедрою 
(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Назви всіх 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

дисципліни 

Наукова діяльність 
(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, участь 
у конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
студентською науковою 

роботою, їх рівень та 
ефективність) 

Підвищення 
кваліфікації (назва 

організації, де 
відбувалося 
підвищення 
кваліфікації, 

кафедра, дата, вид, 
тема, документ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють, за основним місцем роботи 

1 Музика-

Стефанчук  

Оксана 

Анатоліївна 

Професор  

кафедри; 

завідувач кафедри 

(штатний) 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 2004, 

правознавство 

Доктор юридичних 

наук, 17.05.2012, 

12.00.07. – 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право, 

«Органи публічної 

влади як суб’єкти 

бюджетних 

правовідносин в 

Україні: проблеми 

законодавства, 

теорії та практики» 

ХХХІ.01 

Міграційне право 

24 години 

 

ХVІІІ.01 

Міжнародний 

комерційний 

арбітраж 

51 година 

 

ХХІІІ.03 

Право міжнародних 

трудових відносин 

51 година 

 

 Муніципальне право 

зарубіжних країн: навч. 

посіб. Ч. 2 / М. О. 

Баймуратов, О. В. Батанов, 

В. М. Кампо, О. А. Музика. 

– К.: Знання України, 2006. – 

120 с. 

Музика-Стефанчук О.А. 
Фінансове право. 

Навчальний посібник. – 3-е 

вид., доп. і перероб. – К.: 

Атіка, 2007. – 264 с. (з 

грифом МОНУ) 

Музика-Стефанчук О. А. 
Органи публічної влади як 

суб’єкти бюджетних 

правовідносин : монографія 

/ О. А. Музика-Стефанчук. – 

Хмельницький : 

Захист докторської 

дисертації, 2012 р. 



Хмельницький університет 

управління і права, 2011. – 

384 с. 

 Музика-Стефанчук О.А. 
Деякі питання щодо 

фінансової та бюджетної 

безпеки держави / О.А. 

Музика-Стефанчук // 

Митна справа,    2011. – №4, 

частина 2. – С. 82-85. 

Музика-Стефанчук О.А. 
Фінансова незалежність, 

самостійність й автономія 

органів місцевого 

самоврядування // право та 

управління, 2011. – № 1. – С. 

297-304. 

2 Георгіца  

Аурел 

Зиновійович 

Професор  

кафедри 

(штатний) 

Чернівецький 

державний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, 1962, 

спеціальність 

«Вчитель 

філології». 

 

Київський наці-

ональний уні-

верситет ім. Т. 

Шевченка, 1995, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Доктор юридичних 

наук, 24.06.1999, 

12.00.02 – кон-

ституційне право. 

 

 

Професор кафедри 

міжнародного 

права, 17.07.2001. 

 

«Сучасний 

парламентаризм: 

проблеми теорії та 

практики». 

XXXI.02 

Актуальні проблеми 

науки міжнародного 

права 

16 годин 

 

IV.08 

Державне право 

зарубіжних країн 

34 години 

 

IV.13 

Міжнародне публічне 

право 

34 години 

 

Георгіца А.З. Міжнародне 

публічне право. Загальна 

частина. – Чернівці: Рута, 

1995. – 232 с. 

Георгіца А.З. Міжнародне 

публічне право. Особлива 

частина Чернівці: ЧДУ, 1996. 

– 164 с. 

Георгіца А.З. Вибори як 

форма народовладдя в 

аспекті міжнародних 

виборчих стандартів - 

Науковий вісник Черні-

вецького університету: 

Збірник наук, праць. Вип. 227. 

Серія "Правознавство".- 

Чернівці: Рута, 2004. – С. 

35-40 

Георгіца А.З., Чикурлій С.О. 

Міжнародне публічне право: 

Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Рута, 

2002. – 175 с. 

Інститут 

міжнародних відносин 

Киїівського 

національного 

університету ім. 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень 

 2012 р. 



3 Волощук 

Оксана 

Троянівна 

Доцент кафедри  Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2001, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 08.10.2008, 

12.00.02 – 

конституційне 

право; муніципальне 

право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

09.11.2010. 

 

«Інститут 

Президента у 

Франції, Росії та 

Україні: 

конституційні норми 

і політична 

практика» 

XXXV.03 

Іноземні інвестиції і 

міжнародне право 

16 годин 

 

XXXIX.01 

Міжнародний 

комерційний 

арбітраж 

10 годин 

 

 

Волощук О.Т., Задорожна 

С.М., Руденко О.В. 

Міжнародний комерційний 

арбітраж: програма 

спецкурсу. – Чернівці: Рута, 

2008. – 48 с. 

Волощук О.Т. Арбітражна 

угода в міжнародному 

комерційному арбітражі // 

Бюлетень Міністерства 

Юстиції України. – 2010. – 

№10. – с. 126-139 

Волощук О.Т. Поняття та 

правова природа арбітражу //   

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 489: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-

т, 2009. – С. 51-55. 

Волощук О.Т. Рішення 

міжнародного комерційного 

арбітражу: поняття і 

ознаки/ Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 522: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2009. 

– С. 44-49. 

Волощук О.Т. Міжнародний 

комерційний арбітраж: навч. 

посібник. / О.Т. Волощук. – 

Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2011. – 260 с. 

Волощук О.Т. Особливості 

порядку прийняття рішення 

міжнародного комерційного 

арбітражу // Юридичний 

вісник Одеської національної 

юридичної академії. № 2. – 

Одеса: НУ «Одеська 

Захист кандидатської 

дисертації, 2008 р. 



юридична академія», 2011. – 

С. 91-99 

4 Задорожна 

Світлана 

Михайлівна 

Доцент кафедри. Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2001, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 14.06.2007, 

12.00.03 - цивільне 

право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

09.11.2010. 

 

«Автономія волі у 

міжнародному 

приватному праві». 

XXXV.04 

Автономія волі у 

міжнародному 

приватному праві 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XIII.01 

Порівняльне 

правознавство 

34 години 

 

V.29 

Право ЄС 

52 години 

 

 

Задорожна С.М. Автономія 

сторін у міжнародному 

приватному праві. 

Монографія. – Чернівці, 

Технодрук, 2008. - 216с. 

Задорожна С.М., Волощук 

О.Т., Руденко О.В. Автономія 

волі у міжнародному 

приватному праві: навчально-

методичний комплекс 

дисциплін. – Чернівці: Рута, 

2008. – 64 с. 

Задорожна С.М. Автономія 

волі у міжнародному 

приватному праві: принцип 

абсолютності вибору права. 

// Науковий вісник 

Чернівецького університету. 

Сер. Правознавство. Збірник 

наук. Праць. Вип. 489. – 

Чернівці, 2009. – С. 47-51. 

Задорожна С.М. Умови 

застосування автономії волі 

у міжнародному приватному 

праві. // Науковий вісник 

Чернівецького університету.  

Сер. Правознавство. Збірник 

наук. Праць. Вип. 492. – 

Чернівці, 2009. – С. 39-44. 

Задорожна С.М. Угода про 

вибір права, застосовного до 

цивільно-правових відносин, 

ускладнених іноземним 

елементом // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 538: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 

Захист кандидатської 

дисертації, 2007 р. 



68-73. 

5 Руденко 

Оксана 

Валеріївна 

Доцент кафедри  Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2000, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 20.09.2007, 

12.00.03 – цивільне 

право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

17.02.2012. 

 

«Уніфікація 

міжнародного 

приватного права в 

ЄС». 

XXXV.02 

Міжнародний захист 

прав людини 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XXXV.05 

Уніфікація 

міжнародного 

приватного права в 

ЄС 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XVIII.03 

Європейське право 

навколишнього 

середовища 

16 годин 

 

IV.19 

Міжнародне 

приватне право 

39 годин 

 

 

Руденко О.В. Правове 

регулювання безпеки 

міжнародних повітряних 

перевезень у транспортному 

праві Євросоюзу // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 525: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-

т, 2010. – С. 37-43. 

Rudenko Valeriy, Rudenko 

Oksana, Rudenko Stepan 

Present-day problems of 

natural resources potential 

evaluation in Ukraine // 

Eurorural ’08: Investigating 

European countryside. 

Abstracts of papers of the 1 st 

Moravian Conference on Rural 

Research EURORURAL ’08, 

Brno, Czech Republic, August 

25-29, 2008. – P.66-67. (22 

країни учасниці, 72 науковця). 

Rudenko Oksana The lack of a 

common European legal 

language in the European 

Union as the main reason of 

terminological unconformity // 

«Розвиток України в ХХІ 

столітті: економічні, 

соціальні, екологічні, 

гуманітарні та правові 

проблеми». Збірник тез 

доповідей Третьої 

Міжнародної науково-

практичної конференції. 

Секція 6-8. Тернопіль, 15 

жовтня 2008. – С. 123-126. 

Руденко С.В., Руденко О.В., 

Інститут 

міжнародних відносин 

Київського 

національного 

університету ім. 

Т.Шевченко, кафедра 

міжнародного права, 

листопад-грудень  

2012 р. 



Руденко С.С. Організація 

міжнародного туризму в 

Австрії та Швейцарії та 

його екологічна 

спрямованість // Педагогіка, 

психологія та методико-

біологічні проблеми фізичного 

виховання спорту: Наукова 

монографія за ред. проф. 

Єрмакова С.С. – Харків: 

ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 6. - 

С.249-251. 

Руденко О.В. Правове 

регулювання безпеки 

міжнародних повітряних 

перевезень у транспортному 

праві Євросоюзу // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 525: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-

т, 2010. – С. 37-43. 

6 Стефанчук  

Микола 

Олексійович 

Доцент кафедри  Хмельницький 

університет 

управління та 

права, 2012,  

державна служба  

Кандидат 

юридичних наук, 

4.07.2006, 12.00.03. 

– цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне 

приватне право, 

доцент, 24.12.2007, 

«Межі здійснення 

суб’єктивних 

цивільних прав» 

ХХХV.06 

Міжнародне трудове 

право 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

ХХХІХ.03 

Порівняльне 

правознавство 

17 годин 

Стефанчук М.О. 
Обмеження особистих 

немайнових прав, що 

забезпечують природне 

існування особи // Вісник 

Хмельницького інституту 

регіонального управління та 

права. – 2002. - № 2. – С. 88-

90. 

Стефанчук М.О. 
Зародження та розвиток 

інституту зловживання 

суб’єктивними правами у 

римському праві // 

Актуальні проблеми 

держави і права. Випуск 23. 

– Одеса: Юридична 

література, 2004. – С. 307-

Захист кандидатської 

дисертації, 2007 р. 



312. 

Стефанчук М.О. Розділ ІІІ. 

Глава 10. П. 2 «Здійснення 

цивільних прав», п. 3 «М ежі 

здійснення цивільних прав» // 

Цивільне право України: в 3-

х книгах: Книга 1 / За ред.. 

Є.О. Харитонова, Р.О. 

Стефанчука, А.І.Дрішлюка. 

– Одеса: Юридична 

література. – 2005. – С. 

355-357, 357-361.  

Стефанчук М.О. 

Зловживання правом як 

новела цивільного 

законодавства / М. 

Стефанчук // 

Підприємництво, 

господарство і право. – 

2005. - № 4. – С. 34-37. 

Стефанчук Микола 

Олександрович. Межі 

здійснення суб є̀ктивних 

цивільних прав: монографія. – 

К. : Алерта ; КНТ ; Центр 

учбової літератури, 2008. – 

184c. 

7 Чепель 

Ольга 

Дмитрівна 

Доцент кафедри. Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2003, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 

10.03.2010, 12.00.02 – 

конституційне 

право; муніципальне 

право. 

 

Доцент кафедри 

міжнародного права, 

13.05.2012. 

 

«Проблеми статусу 

та професіоналізації 

XXXIX.02 

Місцеве управління в 

зарубіжних країнах 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XIII.03 

Виборче право в 

зарубіжних країнах 

16 годин 

 

XXIII.01 

Чепель О.Д. Основні засади 

несумісності мандата члена 

парламенту з іншими видами 

діяльності: порівняльно-

правовий аналіз // // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 525: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-

т, 2010. – С. 22-28. 

Чепель О.Д. 
Представницький мандат 

парламентарів: основні 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 



діяльності депутатів 

парламенту на 

сучасному етапі 

(порівняльно-правове 

дослідження)». 

Місцеве управління в 

зарубіжних країнах 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

тенденції розвитку // 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 538: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-

т, 2010. – С. 53-58. 

Чепель О.Д. Депутатський 

індемнітет: за українським 

та зарубіжним 

законодавством // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 550: Правознавство. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-

т, 2010. – С. 33-38. 

Чепель О.Д. Проблеми 

корпоративного 

представництва в контексті 

сучасних тенденцій розвитку 

парламентаризму // 

Бюлетень Міністерства 

Юстиції України. – 2010. – 

№10. – с. 41-50 

Чепель О.Д., Чебан В.І. 

Місцеве управління в 

зарубіжних країнах: навч. – 

метод. посібник / Укл.: О.Д. 

Чепель, В.І. Чебан. – 

Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2011. – 140 с. 

8 Гайка 

Оксана 

Валеріївна 

Доцент  кафедри  Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2002, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 11.11.2011, 

12.00.07 – теорія 

управління; 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право. 

 

«Рішення про 

місцевий бюджет в 

XVIII.04 

Європейська 

інтеграція України 

16 годин 

 

 

Гайка О.Р. Акти 

Конституційного Суду як 

джерело фінансового права // 

Актуальні проблеми 

правознавства : Збірник наук 

праць юридичного інституту 

ТАНГ – Вип.6 – Тернопіль, 

2004. 

Гайка О.Р. «Квазі-закони» в 

системі фінансового 

Захист кандидатської 

дисертації, 2011 р. 



системі 

бюджетного 

законодавства». 

законодавства / О.Р. Гайка // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Зб. наук. праць. -  Чернівці: 

Рута, 2004 – Вип. 253.  – С. 

89-94 

Гайка О.Р. Місце 

міжнародних договорів в 

ієрархічній структурі 

фінансового законодавства / 

О.Р. Гайка // Держава і 

право: Зб. наук .праць. – К.: 

Ін-т дердави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 

2005. – Вип. 28. – С. 473-479 

Гайка О.Р. Правова природа 

рішення про місцевий 

бюджет // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наукових праць. Вип. 

402: Правознавство. – 

Чернівці: Рута, 2007. – С. 96-

102. 

Гайка О.Р. Засади 

прийняття та формування 

змісту рішень про місцеві 

бюджети/ Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наукових праць. Вип. 

489: Правознавство. – 

Чернівці: Рута, 2009. – С.83-

88. 

9 Чебан 

Вікторія 

Іванівна 

Доцент  кафедри  Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2003, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 12.03.2012, 

12.00.02 – 

конституційне 

право; муніципальне 

право. 

 

«Конституційно-

XXXV.07 

Право міжнародної 

відповідальності 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XIII.02 

Чебан В.І. Проблеми 

формування суддівського 

корпусу / В.І. чебан // 

Держава і право: [Збірник 

наукових праць]; [Юридичні і 

політичні науки]. – К.: Ін-т 

держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р. 



правовий статус 

суддів в Україні та 

державах Східної 

Європи (порівняльно-

правовий аналіз)». 

Порівняльне 

конституційне право 

34 години 

 

XVIII.02 

Система 

міжнародних судових 

установ 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

2005. – Спецвипуск. – С. 262-

267. 

Чебан В.І. Етичні 

стандарти суддівської 

діяльності // Науковий вісник 

Чернівецького університету. 

Збірник наукових праць. Вип. 

333. Правознавство – 

Чернівці: Рута, 2006. – С. 74 

– 78 

Чебан В.І. Правовий статус 

суддів у міжнародних 

документах // Незалежний 

суд – гарантія захисту прав, 

свобод та законних інтересів 

людини і громадянина: Мат. 

Всекур. Наук.-практ. 

Конференції, 30 травня 2009. 

– Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2009. – С. 196-200. 

Чебан В.І. Міжнародні 

стандарти статусу суддів //  

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 461: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2008. 

– С. 112-115. 

Чепель О.Д., Чебан В.І. 

Місцеве управління в 

зарубіжних країнах: навч. – 

метод. посібник / Укл.: О.Д. 

Чепель, В.І. Чебан. – 

Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2011. – 140 с. 

10 Тесліцький 

Артур 

Михайлович 

Асистент кафедри. Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2009, 

спеціальність 

- XVIII.05 

Право національних 

меншин в 

міжнародному праві 

(лекційні заняття не 

Тесліцький А.М. 

Конституційне право на 

об’єднання: місце в системі 

основних прав людини і 

Прийнятий на роботу у 

2009 р. 



«Правознавство». передбачені 

навчальним планом) 

 

громадянина // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 522: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 

29-31. 

Тесліцький А.М. Роль 

громадських організацій в 

становленні громадянського 

суспільства // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 550: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац.  ун-т,  2010. – 

С. 38-41. 

2. Особи, які працюють за сумісництвом 
1 Мицик 

Всеволод 

Всеволодович 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 

інститут 

міжнародних 

відносин, 

професор. 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 1979, 

спеціальність 

«Міжнародні 

відносини і 

міжнародне право». 

Доктор юридичних 

наук, 15.12.2005, 

12.00.11 – 

міжнародне право. 

 

Професор кафедри 

міжнародного 

права, 21.12.2009. 

 

«Міжнародно-

правові засади й 

інституційні 

механізми захисту 

прав національних 

меншин». 

XXXI.03 

Система 

міжнародних судових 

установ 

16 годин 

 

XXXV.01 

Інституційна 

структура ЄС 

34 години  

 

IX.03 

Право ЄС 

34 години 

 

Міжнародне право. Основи 

теорії [Текст] : [підруч. для 

вищ. навч. закл. за спец. 

"Міжнар. право", "Міжнар. 

відносини"] / В.Г. Буткевич, 

В.В. Мицик, О.В. 

Задорожній ; за ред. : В.Г. 

Буткевич. - К. : Либідь, 

2002. - 606 с. 

Мицик В.В. Права 

національних меншин у 

міжнародному праві. – К., 

2004. – 287 с. 

Мицик В.В. Права людини у 

міжнародному праві. 

Міжнародно-правові 

механізми захисту [Текст] : 

підручник / В.В. Мицик ; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. 

 



Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. - К. : Промені, 

2010. - 722 с. 

Мицик В.В. Значення 

застережень країн членів 

Рамкової конвенції Ради 

Європи про захист 

національних меншин та їх 

національних концепцій для 

визначення поняття 

«національна меншина» // 

Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: 

Збірник наукових праць. – К., 

2003. – Вип. – 41. – Ч. I. – С. 

102-107. 

Мицик В.В. Практика 

Європейського суду з прав 

людини стосовно 

забезпечення прав 

національних меншин // 

Український часопис 

міжнародного права. – К., 

2003. – № 1. – С. 36-46. 

2 Маник 

Альона 

Захарівна 

Асистент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2011, 

спеціальність 

«Правознавство». 

- XXIII.02 

Міжнародне 

авторське право 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

Шевчук А.З. Входження 

України до міжнародної 

системи захисту прав 

людини: основні етапи // 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Правові 

проблеми державотворення і 

захисту прав людини в 

Україні», 23-24 лютого  

 

 





Таблиця 5.3 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ВВИИППУУССККООВВООЇЇ  ККААФФЕЕДДРРИИ    
ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААВВАА  ІІ  ККРРИИММІІННААЛЛІІССТТИИККИИ  

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

викладача 

Посада; для 
сумісників 

місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий 
ступінь, шифр і 
назва наукової 
спеціальності, 

вчене звання, за 
якою кафедрою 
(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Назви всіх 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

дисципліни 

Наукова діяльність 
(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, участь 
у конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
студентською науковою 

роботою, їх рівень та 
ефективність) 

Підвищення 
кваліфікації (назва 

організації, де 
відбувалося 
підвищення 
кваліфікації, 

кафедра, дата, вид, 
тема, документ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють, за основним місцем роботи 

1 Музика  

Анатолій 

Ананійович 

Професор 

кафедри; 

завідувач кафедри 

(штатний) 

Київський 

державний 

університет, 1977, 

правознавство 

Доктор юридичних 

наук,  10.11.  1999,  

12.00.08 - 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право;  

професор, 

23.12.2002. Тема: 

Незаконний обіг 

наркотичних 

засобів в Україні 

(кримінально-

правове та 

кримінологічне 

дослідження). 

XXX.01 

Кримінальне право 

зарубіжних країн 

(загальна частина) 

24 години 

 

XXXIV.03 

Міжнародне 

кримінальне право 

16 годин 

 

 

 

Музика А.А., Горох О.П. 

Покарання за незаконний 

обіг наркотичних засобів. - 

Хмельницький: Вид-во 

Хмельницького 

університету управління та 

права, 2010. - 256 с. 

Музыка А.А. Разделы IV, V, 

XIV Общей части, раздел 

XIII (статьи 305-324) 

Особенной части КК) / 

Научно-практический 

комментарий к Уголовному 

кодексу Украины / Под ред. 

Н.И. Мельника, Н.И. 

Хавронюка. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - X.: Фактор, 

2011. - С. 75-90; 221-229; 

895-944. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права 

та кримінології,   

2013 р. 



Музика А. А. Примусове 

лікування наркоманів і права 

людини і І Наука і 

правоохорона. - 2010. - № 1. 

- С. 8-12. 

Музика А.А., Савченко А.В., 

Сіленко В.В. Актуальні 

питання щодо кримінальної 

відповідальності за 

контрабанду // Митна 

безпека. Серія «Право».-

2010. -№ 1.-С. 106-115. 

Музика А.А., Горох О.П. 

Кримінальна відповідальність 

за контрабанду наркотичних 

засобів: порівняльно-правовий 

аналіз // Митна безпека. 

Серія «Право». - 2010. - № 

2. - С. 37-50. 
2 Нежурбіда 

 Сергій 

Ігорович  

Доцент  кафедри 

 

 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, 1998, 

спеціальність 

 «Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 28.12.2001, 

12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 

17.02.2005. 

 

«Злочинна 

необережність: 

концепція, механізм і 

шляхи протидії». 

 

 

XXX.03 

Зарубіжна 

кримінологія 

16 годин 

 

XXXVIII.01 

Теорії причин 

злочинності 

(лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним планом) 

 

XI.03 

Огляд місця події 

8 годин 

 

Нежурбіда С.І. Ганс Гросс: 

людина, вчений, вчитель // 

Вісник Академії прокуратури 

України. – 2006. - № 3. – С. 

119-123. 

Nezhurbida, S. [2007]. 

Criminal victimization in 

Ukraine: analysis of statistical 

data. Rivista di Criminologia, 

Vittimologia e Sicurezza, I (3), 

Pp. 53-65. 

Нежурбида С.И. Теневая 

экономика: природа и 

механизм противодействия // 

Актуальні проблеми 

політики. Збірник наукових 

праць / Голов. ред. 

С.В.Ківалов; відп. за вип. 

Л.І.Кормич. – Одеса: ПП 

«Одеса», 2005. – Вип. 26. – 

504 с. - С.. 315-320. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права 

та кримінології, 

листопад – грудень, 

2012 р. 



Нежурбіда С.І. Глобальна 

картина умисних вбивств: 

погляд крізь призму розвитку 

людського потенціалу // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 578: 

Правознавство. - Чернівці: 

ЧНУ, 2011. – 124 с. – С. 93-

99. 

Нежурбіда С.І. 
Метарівневий підхід до 

порівняльно-кримінологічних 

досліджень: сучасний стан, 

переваги та недоліки // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 525: 

Правознавство. - Чернівці: 

ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 89-

94. 

3 Шевчук  

Андрій 

Васильович 

Доцент  кафедри 

 

 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1997, спеціальність 

«Правознавство». 

 

Кандидат 

юридичних наук, 

21.06.2002, 12.00.08 

- кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістики, 

20.04.2006. 

 

«Стадії вчинення 

злочину». 

XXXIV.04 

Альтернативи 

кримінальному 

переслідуванню в 

сучасному праві 

12 годин 

 

Кримінальне право України 

(Особлива частина): 

Навчально-методичний 

посібник. Укл. А.В. Шевчук, 

М.Д. Дякур, Л.В. Гусар – 

Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2011. – 88 с. 

Нежурбіда С.І., Шевчук 

А.В., Жаровська Г.П., Ющик 

О.І., Ніндипова Т.А. 

Кримінологія. Навчально-

методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2004. – 80 с. 

Шевчук А.В. Подвійна 

форма вини за кримінальним 

законодавством України // 

Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права 

та кримінології, 

жовтень-листопад, 

2012 р. 



наукових праць. Вип. 273: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2005. – С.102-105. 

Шевчук А.В. Незакінчений 

злочин: поняття, види та 

особливості кваліфікації // 

Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник 

наукових праць. Вип. 236: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2004. – С.117-120. 

Шевчук А.В. Поняття 

непридатного замаху та 

його види // Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник 

наукових праць. Вип. 125: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2001. – С.101-103. 

4 Данилюк 

Тетяна 

Миколаївна 

Доцент  кафедри 

 

 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2004, спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 22.01.2010, 

12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право. 

 

«Теоретико-

прикладні проблеми 

встановлення 

моменту закінчення 

злочину». 

XXXVIII.03 

Правові основи 

протидії злочинності 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XXI.02 

Криміналістичне 

вчення про жертву 

злочину 

17 годин 

Данилюк Т.М. Поняття і 

види матеріальних складів 

злочинів та їх значення для 

визначення моменту 

закінчення злочину / Т.М. 

Данилюк // Наук. вісн. Львів, 

держ. ун-ту внутр. справ. 

Сер. юрид. : зб. наук, праць. - 

Львів, 2007. - Вип. 2. - С. 236-

240. 

Данилюк Т.М. Класифікація 

складів злочинів та її 

значення для встановлення 

моменту закінчення злочину / 

Т.М. Данилюк // Наук. вісн. 

Львів, держ. ун-ту внутр. 

справ. Сер. юрид. : зб. наук, 

праць. - Львів : ЛьвДУВС, 

2008. - Вип. 3. - С. 280-288. 

Данилюк Т.М. Значення 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 



змісту умислу та ступеня 

його конкретизації для 

визначення моменту 

закінчення злочинів з 

формальним складом / Т.М. 

Данилюк // Наук. вісн. Львів, 

держ. ун-ту внутр. справ. 

Сер. юрид. : зб. наук, праць. - 

Львів: ЛьвДУВС, 2009. - Вип. 

І. - С. 223-232. 

Данилюк Т.М. Поняття та 

види моменту закінчення 

злочину/ Т.М. Данилюк // 

Науковий вісник 

Ужгородського 

національного університету. 

Серія право. 2009. - Вип. 12. - 

С. 314 316. 

Данилюк Т.М. Сучасне 

забезпечення права на захист 

у кримінальному 

провадженні//Форум права 

2012.-№3.-С.78-83 

Данилюк Т.М. Уніфікація 

правового статусу адвоката 

за новітнім законодавством 

України//Європейські 

перспективи.-№3.-С.254-259 

5 Жаровська 

Галина 

Петрівна 

 

Доцент  кафедри 

 

 

 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2000, спеціальність 

 «Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 20.02.2004, 

12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

криміналістики, 

30.10.2008. 

XXXIV.07 

Транснаціональна 

злочинність 

16 годин 

Жаровська Г.П. Співучасть 

у злочині: об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип.100: 

Правознавство. – Чернівці: 

“Рута”, 2000. – С.91-96. 

Жаровська Г.П. Форми 

співучасті в кримінальному 

праві України: проблеми 

диференціації // Науковий 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права 

та кримінології, 

листопад – грудень, 

2012 р. 



 

«Інститут 

співучасті за 

кримінальним правом 

України». 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип.125: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2001. – С.96-101. 

Жаровська Г.П. 
Класифікація співучасників і 

її підстави // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип.147: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2002. – С.109-112. 

Нежурбіда С.І., Шевчук А.В., 

Жаровська Г.П., Ющик О.І., 

Ніндипова Т.А. Кримінологія. 

Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Рута, 

2004. – 80 с. 

Жаровська Г.П. Причинний 

зв’язок і співучасть: 

проблеми кримінально-

правової теорії та практики 

// Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету. Збірник 

наукових праць. Вип. 273: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, – 2005. – С. 97-101. 

6 Ющик 

Олена 

Іванівна 

 

 

 

 

Доцент  кафедри 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1999, спеціальність  

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

15.12.2004, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право. 

 

Доцент кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістики, 

XXX.02 

Кримінальне право 

зарубіжних країн 

(особлива частина) 

16 годин 

 

XVI.02 

Розслідування 

комп’ютерних 

злочинів 

8 годин 

 

Ющик О.І. Історичний 

розвиток уявлень про зміст 

покарання // Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 533: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2010. – 124 с. – С. 105-109. 

Ющик О.І. Спортивний 

ризик, як різновид 

виправданого ризику // 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права 

та кримінології, 

листопад – грудень, 

2012 р. 



19.10.2006. 

 

«Кримінально-

правове 

регулювання діяння 

пов’язаного з 

ризиком як 

обставина, що 

виключає 

злочинність 

діяння». 

 

 

IV.12 

Кримінальне право 

України 

85 годин 

 

Держава і право. Збірник 

наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. 

Спецвипуск. – К., 2005. – С. 

380-385. 

Ющик О.І. Поняття 

медичного ризику та умови 

його правомірності // 

Науковий вісник 

Чернівецького 

університету. – 2004. – 

Випуск 236. Правознавство. 

– С. 121-124. 

Ющик О.І., Шевчук А.В., 

Нежурбіда С.І. Кримінальне 

право України. Особлива 

частина: Навчально-

методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2005. – 124 

с. 

Ющик О.І. Призначення 

покарання. Навчально-

методичний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2005. – 46 с. 

7 Гусар 

Леся 

Віталіївна 

Доцент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2002, спеціальність 

«Правознавство». 

 

Кандидат юридичних 

наук, 10.02.2010, 

12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право. 

 

«Необхідна оборона: 

кримінологічні та 

кримінально-правові 

аспекти». 

XXXIV.06 

Кримінальна 

віктимологія 

12 годин 

 

XVI.05 

Кримінальна 

віктимологія 

8 годин 

Гусар Л.В. Проблемні 

питання при перевищенні 

меж необхідної оборони // 

Вісник прокуратури. – 2010. - 

№ 10. – С. 59-68. 

Гусар Л.В. Історичні етапи 

правового закріплення // 

Вісник прокуратури. – 2011. - 

№ 4. – С.112-119. 

Гусар Л.В. Тенденції 

розвитку злочинності в 

Україні // Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 540: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. 

Захист кандидатської 

дисертації, 2010 р. 



– С. 104-108. 

Гусар Л.В. Поняття 

інституту необхідної 

оборони у кримінальному 

праві України // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 525: 

Правознавство. - Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. 

– С. 100-105. 

Гусар Л.В. Історія 

зарубіжної кримінологічної 

думки: витоки кримінології // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 538: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. 

– С. 99-103. 

8 Дякур 

Марія 

Дмитрівна 

Доцент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2002, спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

16.12.2009, 12.00.08 

– кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право. 

 

«Замах на злочин: 

проблеми 

кримінально-правової 

кваліфікації та 

відповідальності». 

XXXIV.05 

Антикорупційна 

політика України 

12 годин 

 

IV.18 

Криміналістика 

34 години 

 

Кримінальне право України 

(Особлива частина): 

Навчально-методичний 

посібник. Укл. А.В. Шевчук, 

М.Д. Дякур, Л.В. Гусар – 

Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2011. – 88 с. 

2Кримінологія: Програма 

курсу (за вимогами 

кредитно-модульної 

системи) / Укл. Л.В. Гусар, 

М.Д. Дякур. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. 

– 48 с. 

Шевчук А.В, Дякур М.Д. 

Кримінальне право України 

(Особлива частина). 

Навчальний посібник. – 

Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 

2010. – 304 с. 

Захист дисертації, 

2009 р. 



Дякур М.Д. Критерії 

відмежування замаху на 

злочин від закінченого 

злочину // Науковий вісник 

Ужгородського 

національного університету. 

Серія Право. Випуск 9. 

Ужгород: Поліграф-центр 

«ЛІРА», 2008.– С.384-387. 

Дякур М.Д. Відмежування 

замаху на злочин від 

готування до злочину // 

Держава і право: Збірник 

наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 39. – 

К.: Ін-т держави і права ім. 

В.М.Корецького НАН 

України, 2008. – С. 532-537. 

9 

 

Боднарук  

Олександр 

 Миколайович 

 

 

 

Доцент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2007, спеціальність 

«Правознавство». 

 

Кандидат юридичних 

наук, 

24.05.2012, 12.00.08 – 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право. 

 

«Необхідна оборона 

при посяганні на 

власність». 

 

 

XVI.04 

Проблеми 

кваліфікації 

службових злочинів 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

XI.02 

Сучасні проблеми 

криміналістики 

34 години 

Боднарук О.М. Інститут 

необхідної оборони в 

англійському законодавстві / 

О.М. Боднарук // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету : Зб. наук. 

праць. Вип. 538 : 

Правознавство. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. 

– С. 106-110. 

Боднарук О.М. Кримінальне 

законодавство Японії та 

Китаю про необхідну оборону 

/ О.М. Боднарук // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету : Зб. наук. 

праць. Вип. 550 : 

Правознавство. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2010. 

– С. 118-122. 

Гусар Л.В., Боднарук О.М. 

Історичні етапи правового 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р. 

 

 

 

 

 

 

 



закріплення інституту 

необхідної оборони // Вісник 

прокуратури. – 2010. – № 4 

(118) квітень 2011. – С.112-

119. 

Боднарук О.М. Захист 

власності як різновид права 

на необхідну оборону за 

кримінальним 

законодавством США / О.М. 

Боднарук // Юридична 

Україна, 2011. – №6. – С. 106-

112. 

Боднарук О.М. Правова 

регламентація необхідної 

оборони за кримінальним 

законодавством США / О.М. 

Боднарук // Вісник 

Національної академії 

прокуратури України, 2011. – 

№2. – С. 114-120. 
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Гриндей 

Любов 

Михайлівна 

 

 

 

 

 

Доцент кафедри  

 

Чернівецький 

медичний 

інститут, 1996, 

спеціальність 

«Лікувальна 

справа». 

 

 

 

Кандидат медичних 

наук, 

04.07.2001. 

 

Доцент кафедри 

кримінального 

права і 

криміналістики, 

23.12.2008. 

 

«Профілактика 

фетоплацентарної 

недостатності у 

юних первородящих 

з 

тиреотоксикозом». 

 

 

XXI.01 

Судова психіатрія 

17 годин 

 

XI.01 

Кримінальна 

психологія 

34 години 

V.23 

Судова медицина  

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

Гриндей Л.М. Патологічний 

афект: особливості 

експертної оцінки // 

Держава і право. Збірник 

наукових праць. Юридичні 

науки. Спецвипуск. - К.: Ін-т 

держави і права ім. 

В.М.Корецького НАН 

України, 2005. – С. 105-109. 

Гриндей Л.М. Судово-

медична експертиза трупів 

новонароджених у випадках 

дітовбивства // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету. Збірник 

наукових праць. Вип. 273: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2005. – С. 118-122. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права 

та кримінології, 

листопад – грудень, 

2012 р. 

 

 

 

11 Чорней Асистент Чернівецький - III.01 Чорней С.В. Розвиток Прийнята на роботу, 



 Світлана 

Володимирівна 

 

 кафедри національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2007, спеціальність 

«Правознавство». 

Психологія 

(загальна і 

юридична) 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

інституту осудності в 

кримінальному 

законодавстві України // 

Бюлетень Міністерства 

юстиції України. – 2012. – № 

7. – С. 122-127. 

Чорней С.В. Поняття 

суб’єкта злочину // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 618: 

Правознавство. - Чернівці: 

ЧНУ, 2012. – 135 с. – С. 125-

128. 

2009 р. 
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Савчук 

Артем 

Володимирович 

 

 

Асистент 

кафедри 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2009, спеціальність 

«Правознавство». 

 

- XVI.03 

Проблеми 

кваліфікації 

транспортних 

злочинів 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

 

Савчук А.В. Кримінологічне 

дослідження просторово-

часових особливостей 

зґвалтувань в Україні // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 538: 

Правознавство. - Чернівці: 

ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 115-

123. 

Савчук А.В. Просторово-

часові особливості 

зґвалтувань в Україні // 

Генезис публічного права: від 

становлення до сучасності: 

збірник наукових праць. / за 

ред. С.В. Ківалова, В.О. 

Тулякова, О.В. Козаченка. – 

Миколаїв: Іліон, 2010. – 428 с. 

– С. 222-223. 

Савчук А.В. Географія 

умисних тяжких тілесних 

ушкоджень в Україні // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 525: 

Прийнятий на роботу, 

2009 р. 



Правознавство. - Чернівці: 

ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 115-

123. 

Савчук А.В. Географія 

умисних вбивств в Україні // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наукових праць. Вип. 

522: Правознавство. - 

Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 

2009. – 124 с. – С. 109-116. 

2. Особи, які працюють за сумісництвом 
1 Марчак 

Віталій 

Ярославович 

 

Апеляційний суд 

Чернівецької 

області, суддя 

судової палати у 

кримінальних 

справах, професор. 

 

Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1997, 

спеціальність 

 «Правознавство». 

 

Доктор юридичних 

наук, 31.05.2011, 

19.00.06 - юридична 

психологія. 

 

«Юридико-

психологічний зміст 

обмеженої 

осудності». 

 

XXXIV.02 

Вчення про суб’єкт 

злочину 

16 годин 

 

XVI.01 

Вчення про суб’єкт 

злочину 

34 години 

Марчак В.Я. Обмежена 

осудність: психолого-

правовий зміст : 

[монографія] / В. Я. Марчак. 

– Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т, 2010. – 400 с. 

Марчак В.Я. Суб’єкти 

застосування спеціальних 

знань для встановлення 

обмеженої осудності / В. Я. 

Марчак // Європейські 

перспективи. –2010. – № 4. – 

С. 63–73. 

Марчак В.Я. Висновок 

експерта як доказ при 

визнанні особи обмежено 

осудною / В. Я. Марчак, О. А. 

Ревенок // Вісник Верховного 

Суду України. – 2011. – № 2. – 

С. 31-36. 

Марчак В.Я. Деякі 

психологічні особливості 

судового процесу / В. Я. 

Марчак, О. К. Черновський / 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. Вип. 559: 

- 



Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2011. 

– С. 118-122. 

Марчак В.Я. Окремі питання 

психології суб’єкта злочину у 

кримінальному судочинстві / 

В. Я. Марчак, Л. Р. 

Шувальська // Європейські 

перспективи. – № 1. – 2012. – 

С. 177-182. 

2 Глушков  

Валерій 

 Олександрович 

 

 

 

 

 

Національна 

академія Служби 

Безпеки України, 

завідувач 

кафедри, 

професор. 

 

Одеський 

національний 

університет ім. 

Мечникова, 1975, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Доктор юридичних 

наук, 

07.07.1991, 12.00.08 

– кримінальне 

право; кримінологія; 

кримінально-

виконавче право. 

 

«Теоретичні 

проблеми 

кримінальної 

відповідальності за 

суспільно-небезпечні 

діяння в сфері 

медичного 

обслуговування». 

XXXIV.01 

Пенітенціарні 

системи зарубіжних 

країн 

24 години 

 

XXXVIII.02 

Сучасні проблеми 

кримінального права 

17 годин 

 

IV.12 

Кримінальне право 

України 

72 години 

 

V.25 

Кримінологія 

34 години 

 

Глушков В.О. 
Відповідальність за 

передбачені Розділом ІІ 

Особливої частини 

Кримінального кодексу 

України злочини у сфері 

професійної діяльності 

медичних працівників та 

спеціальні види тілесних 

ушкоджень [монографія] / 

В.О. Глушков. – К.: МНДЦ 

при РНБОУ, НА СБ України, 

2011. – 112 с. 

Глушков В.О. Террор и 

терроризм: соотношение и 

разграничение / В.О. 

Глушков // Российский 

следователь. – 2012. –  № 6. 

– С. 25-29. 

Глушков В.О. Поняття 

транснаціональної 

організованої злочинності 

та її співвідношення з 

тероризмом / В.О. Глушков 

// Право і суспільство. –  

2012. –  № 2. – С. 190-194. 

Глушков В.О. Судовий 

контроль за дотриманням 

прав людини при наданні 

- 



дозволу на проведення 

окремих оперативно-

розшукових заходів / В.О. 

Глушков Науковий вісник 

Львівського державного 

університету внутрішніх 

справ. – 2010. –  №2.- С. 267-

278. 

Глушков В.О. Проблеми 

вдосконалення 

законодавства України про 

оперативно-розшукову 

діяльність України у 

сучасних умовах/ В.О. 

Глушков // Вісник Служби 

безпеки України. – 2011. - № 

59. – С. 104-110. 
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Кожакарь Іван 

Юрійович 

УМВС України в 

Чернівецькій 

області, НДЕКЦ, 

начальник сектору 

дактилоскопічних 

досліджень відділу 

криміналістичних 

досліджень. 

Донецький інститут 

внутрішніх справ 

при Донецькому 

національному 

університеті, 2002, 

спеціальність 

«Правознавство». 

- XXI.03 

Науково-технічні 

засоби в 

правоохоронній 

діяльності 

7 годин 

Кожакарь І.Ю. 

Нінгідріновий метод 

виявлення латентних слідів 

рук // Криміналістичний 

вісник. – 2008 № 2(10). – С. 

136-142. 

Кожакарь І.Ю. Теоретичний 

та практичний аспекти 

можливості 

дактилоскопіювання трупів, 

які зазнали трупних змін // 

Криміналістичний вісник. – 

2007 № 2(7). – С. 133-143. 

Кожакарь І.Ю. 

Використання слідів вушних 

раковин у криміналістиці // 

Криміналістичний вісник. – 

2006 № 2(6). – С. 135-1139. 

- 





Таблиця 5.3 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ВВИИППУУССККООВВООЇЇ  ККААФФЕЕДДРРИИ    
ЦЦИИВВІІЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААВВАА    

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

викладача 

Посада; для 
сумісників 

місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий 
ступінь, шифр і 
назва наукової 
спеціальності, 

вчене звання, за 
якою кафедрою 
(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Назви всіх 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

дисципліни 

Наукова діяльність 
(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, участь 
у конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
студентською науковою 

роботою, їх рівень та 
ефективність) 

Підвищення 
кваліфікації (назва 

організації, де 
відбувалося 
підвищення 
кваліфікації, 

кафедра, дата, вид, 
тема, документ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють, за основним місцем роботи 

1 Гетьманцева 

Ніна 

Дмитрівна 

Доцент  кафедри, 

завідувач кафедри. 

Київський 

державний 

університет 

ім. Т.Шевченка, 1991, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

25.10.1996, 12.00.05 - 

трудове право; 

право соціального 

забезпечення. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

20.10.1999. 

 

«Співвідношення 

централізованого і 

локального 

регулювання трудових 

відносин». 

XVII.03 

Договірне 

регулювання 

трудових відносин 

16 годин 

 

IV.15 

Трудове право 

України. Основи 

охорони праці 

72 години 

 

Кодекс законів про працю 

України: Науково-

практичний коментар. 

Глава Х – Харків: Консум, 

2003.–С. 497 – 525. (832с.) 

Гетьманцева Н.Д. Місце 

державних органів у 

системі соціального 

партнерства //Юридична 

Україна – № 7 – 2011 р. - С. 

28-32. 

Гетьманцева Н.Д. До 

питання про метод 

правового регулювання 

трудових відносин 

//юридичний журнал «Право 

України» - № 5 – 2011 р. - С. 

224-230. 

Getmantseva N.D. The 

Прокуратура 

Чернівецької області, 

2007 р. 



method of legal regulation of 

labour relations // European 

Science and Technology 

[Text] : materials of the 

international research and 

practice conference, Vol. II, 

Wiesbaden, January 31
st
, 2012 

/ publishing office 

“Bildungszentrum Rodnik e. 

V.” – c. Wiesbaden, Germany, 

2012. – 776 p. - p. 209-213. 

Гетьманцева Н.Д. Джерело 

трудового права та його 

співвідношення з формою 

права. /Актуальні проблеми 

приватного та публічного 

права: монографія / Н.Д. 

Гетьманцева, Т.М. 

Волощенко, І.Г. Козуб та ін.., 

відп. Ред.. Н.Д.гетьманцева. – 

Чернівці: Чернівецький нац.. 

ун-т, 2012. – С. 8-35. 

2 Музика-

Стефанчук  

Оксана 

Анатоліївна 

Доцент кафедри 

 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 2004, 

правознавство 

Доктор юридичних 

наук, 17.05.2012, 

12.00.07. – 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право, 

«Органи публічної 

влади як суб’єкти 

бюджетних 

правовідносин в 

Україні: проблеми 

законодавства, 

теорії та практики» 

XVII.02 

Страхове право 

40 годин 

 

XXII.02 

Правове регулювання 

ринку нерухомості 

51 година 

 

 Муніципальне право 

зарубіжних країн: навч. 

посіб. Ч. 2 / М. О. 

Баймуратов, О. В. Батанов, 

В. М. Кампо, О. А. Музика. 

– К.: Знання України, 2006. – 

120 с. 

Музика-Стефанчук О.А. 
Фінансове право. 

Навчальний посібник. – 3-е 

вид., доп. і перероб. – К.: 

Атіка, 2007. – 264 с. (з 

грифом МОНУ) 

Музика-Стефанчук О. А. 
Органи публічної влади як 

суб’єкти бюджетних 

правовідносин : монографія 

/ О. А. Музика-Стефанчук. – 

Захист докторської 

дисертації, 2012 р. 



Хмельницький : 

Хмельницький університет 

управління і права, 2011. – 

384 с. 

 Музика-Стефанчук О.А. 
Деякі питання щодо 

фінансової та бюджетної 

безпеки держави / О.А. 

Музика-Стефанчук // 

Митна справа,    2011. – 

№4, частина 2. – С. 82-85. 

Музика-Стефанчук О.А. 
Фінансова незалежність, 

самостійність й автономія 

органів місцевого 

самоврядування // право та 

управління, 2011. – № 1. – С. 

297-304. 

3 Боднарук 

Микола 

Іванович 

Доцент  кафедри. Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1996, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат медичних 

наук, 23.05.1996, 

14.03.01- нормальна 

анатомія. 

 

Доцент кафедри 

кримінального права і 

процесу,  24.03.1998. 

 

«Розвиток та 

становлення 

плевральних 

порожнин в ранньому 

онтогенезі людини». 

XVII.04 

Пенсійне 

забезпечення 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

Боднарук М.І. Соціальне 

страхування в Україні: 

правові аспекти становлення 

та розвитку. – Чернівці: 

Рута, 2002. – 247 с. 

Кодекс законів про працю 

України: Науково-

практичний коментар. Глава 

ХVІІ – Харків: Консум, 2003. 

– С. 772-804. (832 с.) 

Боднарук М.І. До проекту 

Закону України «Про 

загальнообов’язкове 

державне соціальне медичне 

страхування» //Науковий 

вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

Правознавство – Вип. 227 – 

2004 р. - С. 59-61 

Боднарук М.І., Трунова Г.А. 

Роль професійних спілок у 

Одеська національна 

юридична академія, 

2011 р. 



механізмі соціального 

партнерства // 

Підприємництво, 

господарство і право - № 12 

(Вип. 180) – 2010 р. - С. 104-

107. 

Право соціального захисту: 

навчальна програма 

дисципліни та методичні 

вказівки / Г.А. Трунова, М.І. 

Боднарук. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. 

– 84 с. 

4 Пацурківський 

Юрій 

Петрович 

Доцент кафедри. Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1997, спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

26.06.2001, 12.00.03 -  

цивільне право і 

процес; сімейне 

право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

23.10.2003. 

 

«Правовий режим 

майна суб’єктів 

підприємницької 

діяльності». 

VIII.02 

Інтелектуальна 

власність 

8 годин 

 

XII.01 

Актуальні проблеми 

цивільного права 

34 години 

 

XVII.01 

Теорія юридичної 

особи 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

IV.11 

Цивільне право 

України. Загальна 

частина 

90 годин 

 

Пацурківський Ю.П. 
Правовий режим майна 

суб’єктів підприємницької 

діяльності: монографія / 

Ю.П.Пацурківський. – 

Чернівці: Рута, 2001. – 248 

с. 

Волощенко Т.М., 

Пацурківський Ю.П. 
Цивільне право (Загальна 

частина) // Методичні 

вказівки – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2011. – 92 с. 

Пацурківський Ю.П. 
Етико-правові засади 

забезпечення реалізації 

суб’єктивних прав і 

обов’язків // Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2008 р. – С. 10-17. 

Пацурківський Ю.П. 
Принципи здійснення 

цивільних прав: 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 



структурно-функціональний 

аналіз // Науковий вісник 

Чернівецького 

національного 

університету: Збірник наук. 

праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 604. 

– 2011. р. - С. 50-56. 

Пацурківський Ю.П. Розсуд 

як спосіб застосування 

оціночних понять в 

цивільному праві //Науковий 

вісник Чернівецького 

національного 

університету: Збірник наук. 

праць. Серія: 

Правознавство. – Вип. 628. 

– 2012 р. – С. 64-69. 

5 Никифорак 

 Володимир 

Михайлович 

Доцент кафедри  Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1999, спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 20.06.2002, 

12.00.03 - цивільне 

право та процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

16.12.2004. 

 

«Договір страхування 

відповідальності». 

IV.11 

Цивільне право 

України. Особлива 

частина 

85 годин 

 

Никифорак В.М. Договір 

страхування 

відповідальності: монографія 

/ В.М.Никифорак – Чернівці: 

Рута, 2002. – 248 с. 

Никифорак В.М., Дзера О.В., 

Луць В.В. та інші. Цивільне 

право України. Академічний 

курс: Підручник: У двох 

томах / За заг. ред. 

Я.М.Шевченко. – Т. 2. 

Особлива частина. – К.: 

Концерн “Видавничий Дім “Ін 

Юре”, 2003. – С.149-160 (408 

с.). 

Шевченко Я.М., Никифорак 

В.М., Кучеренко І.М., Фурса 

С.Я. та інші. Цивільний 

кодекс України: Науково-

практичний коментар: У 2 ч. 

/ За заг. ред. Я.М.Шевченко. – 

К.: Концерн “Видавничий Дім 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 



“Ін Юре”, 2004. – Ч.2. – 

С.189-198, 455-482 (896 с.). 

Шевченко Я.М., Никифорак 

В.М., Кучеренко І.М. та інші. 

Цивільне право України. 

Академічний курс: Підручник: 

У двох томах / За заг. ред. 

Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, 

доп. і перероб. – Т. 2. 

Особлива частина. – К.: 

Концерн “Видавничий Дім “Ін 

Юре”, 2006. – С.186-199 (520 

с). 

Никифорак В.М. 
Страхування як спосіб 

захисту та відновлення 

законних прав та інтересів // 

Актуальні проблеми 

приватного та публічного 

права: монографія / 

Н.Д.Гетьманцева, 

Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб та 

ін.; відп. ред. 

Н.Д.Гетьманцева.- Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. 

– С.180-207. 

6 Процьків 

Наталія 

Миколаївна 

 

Доцент  кафедри  Київський державний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 1994, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук,  

10.12.03, 12.00.03 - 

цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

30.10.2008. 

 

«Правове регулювання 

XXII.03 

Правовий режим 

майна сім’ї 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

VI.33 

Сімейне право 

18 годин 

 

Процьків Н.М. Особливості 

розірвання договору купівлі-

продажу за законодавством 

України // Науковий вісник 

Чернівецького 

університету. Сер. 

Правознавство. Збірник 

наук. праць. Вип. 147. – 

Чернівці, 2002. – С. 45-48. 

Процьків Н.М. Правові 

питання розірвання 

цивільно-правового договору 

за ініціативою однієї 

сторони // Науковий вісник 

Прокуратура 

Чернівецької області, 

2007 р. 



розірвання цивільно-

правових договорів». 

Чернівецького 

університету. Сер. 

Правознавство. Збірник 

наук. праць. Вип. 131. – 

Чернівці, 2002. – С.26-29. 

Процьків Н.М. Поняття 

розірвання цивільно-

правового договору. // 

Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 385: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2007 р. – С. 40-44. 

Никифорак В.М., Процьків 

Н.М. Цивільне право України 

(особлива частина). 

Навчальний посібник. – 

Чернівці: Чернівецький 

національний університет, в-

во «Зелена Буковина», 2011. – 

320 с. 

7 Волощенко 

Тетяна 

Миколаївна 

 

Доцент  кафедри. Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2006, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 18.11.2009, 

12.00.03 - цивільне 

право, цивільний 

процес; сімейне 

право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного, 

23.12.2011. 

 

«Право на захист 

цивільних прав та 

інтересів». 

XXII.01 

Корпоративне право 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

Підлубна Т.М. Право на 

захист цивільних прав та 

інтересів: монографія / Т.М. 

Підлубна. – Чернівці: 

Чернівецький нац.. ун-т, 

2010. – 192 с. 

Волощенко Т.М., 

Пацурківський Ю.П. Цивільне 

право (Загальна частина) // 

Методичні вказівки – 

Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2011. – 92 с. 

Волощенко Т.М. Система 

спеціально-правових гарантій 

реалізації корпоративних 

прав акціонера //Збірник 

наукових праць «Держава і 

право» – Вип. 52 – 2011 р. - С. 

Захист кандидатської 

дисертації, 2009 р. 



36-42. 

Волощенко Т.М. Абстрактні 

збитки як захист законного 

інтересу //Збірник наукових 

праць «Держава і право» – 

Вип. 53 – 2011 р. - С. 294-301. 

Гарантії та принципи 

захисту корпоративних прав 

та інтересів акціонерів. 

Актуальні проблеми 

приватного та публічного 

права: монографія / Н.Д. 

Гетьманцева, Т.М. 

Волощенко, І.Г. Козуб та ін.; 

відп.ред. Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці, Чернівецький нац. 

ун-т, 2012. – С. 154-179. 

8 

 

Орловський  

Олег 

Ярославович 

Доцент  кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

1997, спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

13.12.2001, 12.00.05 -  

трудове право; 

право соціального 

забезпечення. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права, 

24.12.2003. 

 

«Зміст трудових 

правовідносин в 

сучасних умовах». 

V.28 

Право соціального 

захисту 

34 години 

 

Орловський О.Я. Право 

соціального забезпечення: 

новації та перспективи. 

//Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 435: 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2008 р. - С. 58-62. 

Орловський О.Я. Концепція 

пенсійного страхування в 

Україні: необхідність 

вдосконалення та зміни. 

//Науковий вісник 

Чернівецького 

університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 492 : 

Правознавство. – Чернівці: 

Рута, 2009 р. - С. 78-83. 

Орловський О.Я. Поняття 

та особливості пенсійних 

правовідносин //Науковий 

вісник Чернівецького 

Господарський суд 

Чернівецької області, 

2008 р. 



національного 

університету: Збірник наук. 

праць. Серія: 

Правознавство – Вип. 538 – 

2010 р. - С. 79-84. 

Орловський О.Я. 
Соціально-страхова 

природа пенсійних 

правовідносин у контексті 

нової моделі соціального 

забезпечення / Актуальні 

проблеми приватного та 

публічного права: 

монографія / Н.Д. 

Гетьманцева, Т.М. 

Волощенко, І.Г. Козуб та 

ін.., відп. ред. 

Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці: Чернівецький нац.. 

ун-т, 2012. – С. 58-100. 

9 Козуб 

Ірина 

Георгіївна 

Доцент кафедри  Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2005, спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

22.12.2010, 12.00.05 

– трудове право; 

право соціального 

забезпечення. 

 

«Правове 

регулювання праці 

осіб зі зниженою 

працездатністю». 

IX.01 

Охорона праці в 

галузі 

6 годин 

 

XII.02 

Актуальні проблеми 

трудового права 

34 години 

Козуб І.Г. Правове 

регулювання праці осіб зі 

зниженою працездатністю: 

монографія / І.Г. Козуб. – 

Чернівці, Чернівецький нац.. 

ун-т, 2010. – 152 с. 

Козуб І.Г. Щодо визначення 

поняття «міжнародно-

правові стандарти у сфері 

праці// науково-практичний 

господарсько-правовий 

журнал «Підприємництво, 

господарство і право». 

2(182)/2011 С. - С.34-37. 

Козуб І.Г. Джерела і форми 

трудового права: 

розмежування понять 

//Юридична Україна – № 1 – 

2011 р. - С.56-60. 

Козуб І.Г. Умови праці й 

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2010 р. 



умови трудового договору: 

розмежування понять // 

науково-практичний 

господарсько-правовий 

журнал «Підприємництво, 

господарство і право». 

3(195)/2012 р. - С. 39-41. 

Козуб І.Г. Про предмет 

трудового права. 

/Актуальні проблеми 

приватного та публічного 

права: монографія 

/Н.Д.Гетьманцева, 

Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб 

та ін.; відп.ред. 

Н.Д.Гетьманцева. – 

Чернівці, Чернівецький нац. 

ун-т, 2012. – С. 36-56. 

10 Вітковський 

Володимир 

Станіславович 

Асистент 

кафедри  

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2010, спеціальність 

«Правознавство». 

- XVII.05 

Правове регулювання 

відносин власності 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

Вітковський В.С. Норми 

робочого часу як гарантія 

захисту права працівника на 

життя // Журнал «Адвокат». 

– 2010. - №12. – С. 22-26. 

Вітковський В.С. Право 

працівника на 

недоторканість особистого 

життя // Сучасні проблеми 

правової системи України. – 

2010. – С.219-221. 

Вітковський В.С. Захист 

права на життя у сфері 

зайнятості //Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник наук. 

праць. Серія: Правознавство 

– Вип. 559 – 2011 р. - С. 48-52 

Вітковський В.С. 

Прийнятий на роботу 

у 2010 р. 



Професійне навчання як 

складова захисту права 

людини на життя в сфері 

праці // Актуальні проблеми 

регулювання відносин у сфері 

праці і соціального 

забезпечення. – 2011.- С.283-

287. 

11 Трутень 

Віктор 

Володимирович 

Доцент кафедри. Київський державний 

університет ім. 

Т.Шевченко, 1992, 

спеціальність  

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук,  24.10.1996, 

12.00.03 - цивільне 

право і цивільний 

процес; сімейне 

право; міжнародне 

приватне право. 

 

«Встановлювання 

іноземного права в 

міжнародному 

приватному праві». 

XII.03 

Здійснення та захист 

цивільних прав 

16 годин 

 

Трутень В.В. Глава 25. 

Позика // Зобов’язальне 

право: теорія і практика / 

Навч. посібник для студ. 

юрид. вузів і фак. ун-тів / О. 

В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. 

В. Луць та ін. ; За ред. О. В. 

Дзери. - К. : Юрінком Інтер, 

1998. - С. 635-646. 

Трутень В.В. Українська 

теорія пандектного права: 

екзегетичні, історичні, 

практичні, догматичні та 

філософські елементи як 

окремі ступені розвитку 

нової пандектистики та їхня 

органічна всеповнота / В. В. 

Трутень // Суспільство. 

Держава. Право: Науково-

практичний журнал Одеської 

Національної юридичної 

академії. – 2002. – № Вип. 2. 

Цивільне право. – С. 11-14 

Трутень В.В. Субсумція в 

міжнародному приватному 

праві // Вісник Чернівецького 

університету. Серія право. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

цивільного права та 

процесу, листопад-

грудень, 2012 р. 



2007. – № 1. – С. 1-12. 

2. Особи, які працюють за сумісництвом 
1 Бутирський 

Андрій 

Анатолійович 

Господарський суд 

Чернівецької 

області, суддя, 

доцент. 

Чернівецький 

державний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 

10.10.2001,12.00.04 – 

господарське право; 

господарське 

процесуальне право. 

 

«Правове 

регулювання заходів 

щодо відновлення 

платоспроможності 

боржника». 

IV.20 

Господарське право 

України 

26 годин 

Бутирський А.А. Заходи 

щодо відновлення 

платоспроможності 

боржника як шлях 

подолання банкрутства: 

монографія. 

/А.А.Бутирський – Чернівці: 

Книги – ХХІ, 2008. – 180 с. 

Бутирський А.А. До 

проблемних питань 

визначення підвідомчості 

справ адміністративним 

судам // Держава і право. – 

Вип. 45 – 2009 р. - С. 253-

257. 

Бутирський А.А. Правове 

регулювання принципів 

здійснення правосуддя в 

адміністративному та 

господарському судочинстві 

// Науково-практичний 

журнал «Судова апеляція» - 

№ 2 – 2010 р. - С. 33-40. 

Бутирський А.А. Визнання 

права власності на самочин- 

 

но збудоване нерухоме майно 

у господарських 

правовідносинах: проблеми 

застосування //Науковий 

вісник Чернівецького 

національного університету: 

Збірник наук. праць. Серія: 

- 





Таблиця 5.3 

ЯЯККІІССННИИЙЙ  ССККЛЛААДД  ВВИИППУУССККООВВООЇЇ  ККААФФЕЕДДРРИИ    
ППРРААВВООССУУДДДДЯЯ  

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

викладача 

Посада; для 
сумісників 

місце основної 
роботи, посада 

Назва закладу, 
який закінчив, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація за 
дипломом 

Науковий 
ступінь, шифр і 
назва наукової 
спеціальності, 

вчене звання, за 
якою кафедрою 
(відділом тощо) 
присвоєно, тема 

дисертації 

Назви всіх 
дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин 
з кожної 

дисципліни 

Наукова діяльність 
(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, участь 
у конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
студентською науковою 

роботою, їх рівень та 
ефективність) 

Підвищення 
кваліфікації (назва 

організації, де 
відбувалося 
підвищення 
кваліфікації, 

кафедра, дата, вид, 
тема, документ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють, за основним місцем роботи 

1 Гетманцев 

Олександр 

Валентинович 

Доцент кафедри Київський державний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 1991, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

25.03.1997, 12.00.03 

– цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

цивільного права і 

процесу, 21.04.1999. 

 

«Громадяни як 

сторони у цивільному 

процесі». 

XXIV.03 

Особливості розгляду 

окремих категорій 

цивільних справ 

(лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним 

планом). 

 

 

IV.17 

Цивільне 

процесуальне право 

України 

68 годин 

 

Гетманцев О.В.,Повернення 

речових доказів, оглянутих і 

досліджених судом, у порядку 

цивільного судочинства. // 

Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету. – Вип. 518. – 

2009. –С. 74-78. 

Гетманцев О.В., Гетманцев 

М.О. Дія в часі нормативно-

правових актів, що 

застосовуються судом при 

здійсненні правосуддя в 

цивільних справах. – 

Юридична Україна. 2010.- 

№6. С.67-73. 

Гетманцев О.В. Судова 

практика як джерело 

цивільного процесуального 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, кафедра 

виконавчого, 

нотаріального процесу 

та адвокатури, 

жовтень-листопад 

2012 р. 



права // Збірник наукових 

праць „Актуальні проблеми 

політики”. Вип.28. – Одеса, 

2006. – С.142-147. 

Гетманцев О.В. Джерела 

цивільного процесу України: 

поняття та види // Збірник 

наукових праць Інституту 

держави і права ім.. В.М. 

Корецького НАН України. 

Вип. 33. – К., 2006. – С.249-

255. 

2 Тарануха 

Віра 

Петрівна 

Доцент кафедри Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1999, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 12.05.2004, 

12.00.07 – теорія 

управління; 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 

23.12.2011. 

 

«Звернення громадян 

як засіб забезпечення 

законності 

діяльності місцевих 

органів виконавчої 

влади». 

XIV.01 

Адміністративно-

юрисдикційні 

провадження 

34 години 

 

XIX.04 

Адміністративно-

деліктний процес 

24 години 

 

V.24 

Адміністративно-

процесуальне право 

України 

54 години 

Тарануха В.П. Історія 

виникнення інституту 

звернень до органів 

державної влади Науковий 

вісник Національної академії 

внутрішніх справ України. 

Науково-теоретичний 

журнал. – Київ: Націон. 

академія внутрішніх справ 

України, 2002. – №1. – С. 298-

307. 

Тарануха В.П., В.В. Гордєєв 

Особливості розгляду судами 

справ, пов’язаних з виборами 

народних депутатів України 

// Судова апеляція: Науково – 

практичний журнал. – 2007. - 

№4 (9). –  с.101- 107. 

Тарануха В.П. Правова 

природа об’єкта 

адміністративних судових 

процесуальних відносин. 

Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць. 

Правознавство.- Чернівці: 

Рута,   – 2006. – Випуск 385. 

– С.68 – 73. 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, кафедра 

виконавчого, 

нотаріального процесу 

та адвокатури, 2012 р. 



Тарануха В.П. Аналогія 

закону й аналогія права як 

способи подолання прогалин у 

праві Науковий вісник 

Чернівецького університету: 

Збірник наук. праць.  

Правознавство.- Чернівці: 

Рута, – 2008. – Випуск 435. – 

С.5 - 9. 

Тарануха В.П. 
Адміністративне 

процесуальне право України 

Навчальна програма 

дисципліни за вимогами 

кредитно-модульної 

системи).–   Чернівці: Рута, 

2007. –  68с. 

3 Музика  

Анатолій 

Ананійович 

Професор 

кафедри 

 

Київський 

державний 

університет, 1977, 

правознавство 

Доктор юридичних 

наук,  10.11.  1999,  

12.00.08 - 

кримінальне право; 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право;  

професор, 

23.12.2002. Тема: 

Незаконний обіг 

наркотичних 

засобів в Україні 

(кримінально-

правове та 

кримінологічне 

дослідження). 

XІX.02 

Виконавче 

провадження 

51 година 

 

XXIV.01 

Провадження 

досудового слідства 

в Україні 

51 година 

 

 

 

Музика А.А., Горох О.П. 

Покарання за незаконний 

обіг наркотичних засобів. - 

Хмельницький: Вид-во 

Хмельницького 

університету управління та 

права, 2010. - 256 с. 

Музыка А.А. Разделы IV, V, 

XIV Общей части, раздел 

XIII (статьи 305-324) 

Особенной части КК) / 

Научно-практический 

комментарий к Уголовному 

кодексу Украины / Под ред. 

Н.И. Мельника, Н.И. 

Хавронюка. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - X.: Фактор, 

2011. - С. 75-90; 221-229; 

895-944. 

Музика А. А. Примусове 

лікування наркоманів і права 

людини і І Наука і 

правоохорона. - 2010. - № 1. 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка, кафедра 

кримінального права 

та кримінології,   

2013 р. 



- С. 8-12. 

Музика А.А., Савченко А.В., 

Сіленко В.В. Актуальні 

питання щодо кримінальної 

відповідальності за 

контрабанду // Митна 

безпека. Серія «Право».-

2010. -№ 1.-С. 106-115. 

Музика А.А., Горох О.П. 

Кримінальна відповідальність 

за контрабанду наркотичних 

засобів: порівняльно-правовий 

аналіз // Митна безпека. 

Серія «Право». - 2010. - № 

2. - С. 37-50. 
4 Кондрат’єва 

Людмила 

Анатоліївна 

Доцент кафедри Чернівецький 

державний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 1997, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 01.03.2006, 

12.00.03 – цивільне 

право і цивільний 

процес; сімейне 

право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 

09.02.2009. 

 

«Судовий захист 

неповнолітніх осіб у 

цивільному процесі 

України». 

XIV.02 

Актуальні питання 

цивільного процесу 

України 

16 годин 

 

XIX.03 

Судова риторика 

(лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним планом) 

Кондрат’єва Л.А., Татулич 

І.Ю. Окреме провадження в 

цивільному судочинстві 

Програма спецкурсу (за 

вимогами кредитно-

модульної системи).- 

Чернівці:Рута, 2007.- 44 с. 

Кондрат’єва Л.А. Судовий  

захист неповнолітніх осіб у 

цивільному процесі в світлі 

розвитку системи ювенальної 

юстиції України. // Актуальні 

проблеми політики: Збірник 

наукових праць / Головн. Ред. 

С.В. Ківалов. – Одеса- : П.П. 

„Фенікс”, 2006. – Вип.28. 

Кондрат’єва Л.А. Підґрунтя 

створення ювенальної 

юстиції в Україні // Судова 

апеляція: Науково – 

практичний журнал. - 2007 - 

№2 (7).- С. 81-86. 

Кондрат’єва Л.А. Підґрунтя 

створення ювенальної 

юстиції в Україні // Судова 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Шевченко, 

юридичний факультет, 

кафедра виконавчого, 

нотаріального процесу 

та адвокатури, 2012 р. 



апеляція: Науково – 

практичний журнал.-2007 - 

№2 (7).- С.81 – 86. 

Кондрат'єва Л.А.  Проблеми 

та перспективи 

запровадження ювенальної 

юстиції в Україні. Науковий  

вісник Чернівецького 

університету: Збірник 

наук.праць. Вип.435: 

Правознавство.- Чернівці: 

Чернівецький нац.ун-т, 

2008р., № 461. 

Кондрат'єва Л.А., Прокопюк 

А.Л. Судові витрати в 

цивільному процесі  / 

Кондрат'єва Л.А., Прокопюк 

А.Л. // Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету: Збірник 

наукових праць. Вип. 597: 

Правознавство. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 

2011.- С.74 – 78. 

5 Кіріяк 

Оксана  

Василівна 

Доцент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2001, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 13.02.2008, 

12.00.03 – цивільне 

право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 

23.12.2011. 

 

«Норма цивільного 

процесуального 

права: поняття, 

межі дії та 

XIX.05 

Перегляд судових 

рішень 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

Підлубна О.В. Реалізація 

норм Цивільного 

процесуального права // 

Юридична Україна. - 2007. - 

№ 7. –С. 78-82. 

Підлубна О.В. Взаємозв’язок 

та узгодження норм 

цивільного процесуального 

права // Судова апеляція – 

2007. - № 2. –С. 60-68. 

Підлубна О.В. Особливості 

реалізації норм цивільного 

процесуального права // 

Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету. – Вип. 478. – 

ІІ Міжнародне 

наукове дослідження 

під егідою ЮНЕСКО, 

4-15 березня 2011 р. 



реалізація в 

цивільному 

судочинстві». 

2008. –С. 64-71 

Підлубна О.В. Деякі питання 

змісту та складових частин 

інституту заочного розгляду 

цивільних справ // Науковий 

вісник Чернівецького 

національного університету. 

– Вип. 489. – 2009. –С. 68-73. 

Підлубна О.В. Відновлення 

втраченого судового 

провадження // 

Підприємництво, 

господарство і право, 2010. - 

№ 4. –С. 82-86. 

6 Паскар  

Ауріка 

 Лазарівна 

Доцент кафедри Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

2003, спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

10.02.2010, 12.00.03 - 

цивільне право і 

процес; сімейне 

право; міжнародне 

приватне право. 

 

Доцент кафедри 

правосуддя, 

29.03.2012. 

 

«Цивільні 

процесуальні 

правовідносини: 

структурно-

функціональний 

наліз». 

IV.04 

Судові і 

правоохоронні органи 

України 

34 години 

Паскар А.Л. Цивільні 

процесуальні правовідносини 

(у співавторстві з Фурсою С. 

Я. і Фурсою Є. І. (крім п. 3.2.1.-

3.2.4.) / [С. Я. Фурса, Є. І. 

Фурса, О. В. Гетманцев, А. Л. 

Паскар та ін.] ; за ред. С. Я. 

Фурси // Цивільний процес 

України : Академічний курс : 

[підр. для студ. юрид. спец 

вищ. навч. закл.]. - К. : 

Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 

2009. - С. 122-160. 

Паскар А.Л. Суб’єкти 

цивільних процесуальних 

правовідносин : поняття та 

види [Текст] / А. Л. Паскар // 

Науковий вісник 

Чернівецького університету : 

[зб. наук. праць] ; 

[Правознавство]. - Вип. 282. - 

Чернівці : Рута, 2005. - С. 54-

58. 

Паскар А.Л. Теоретичні 

аспекти цивільної 

процесуальної     

Проходить наукове 

стажування в рамках 

проекту «Erasmus 

Mundus» - «EMERGE» 

з 01 жовтня по 30 

листопада 2012 року, 

Ясський університет 

м. Ясси (Румунія). 



правосуб’єктності [Текст] / 

А. Л. Паскар // Актуальні 

проблеми політики : [збірник 

наук. праць]. - Вип. 28. - Одеса 

: Фенікс, 2006. - С. 424-428. 

Паскар А.Л. Нові підходи до 

розуміння цивільних 

процесуальних правовідносин 

: поняття, ознаки, види. 

[Текст] / А. Л. Паскар // 

Юриспруденція : теорія і 

практика. - 2008. - № 7 (45). 

- С. 45-53. 

 

7 Дергач  

Леонід 

Валентинович 

Доцент кафедри 

 

Національна 

Академія внутрішніх 

справ України, 2002, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

11.11.2011, 12.00.09 – 

кримінальний процес, 

криміналістика, 

судова експертиза; 

оперативно-

розшукова 

діяльність. 

 

«Розслідування 

вимагань, вчинених 

організованими 

злочинними групами, 

у сучасних умовах». 

XIV.03 

Актуальні питання 

кримінального 

процесу України 

16 годин 

 

IV.16 

Кримінальне 

процесуальне право 

України 

72 години 

 

V.26 

Складання 

процесуальних 

документів з 

кримінальних справ 

(лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним планом) 

Дергач Л.В. Питання 

виникнення слідів та їх 

виявлення в процесі 

розслідування вимагань, 

вчинених організованими 

злочинними групами / Л. В. 

Дергач // Науковий вісник 

Чернівецького університету : 

зб. наук, праць. -Чернівці : 

Рута, 2010. - Вип. 538 : 

Правознавство. - С. 109-111. 

Дергач Л.В. Особливості 

проведення допиту 

підозрюваних у справах про 

вимагання, вчинені 

організованими злочинними 

групами / Л. В. Дергач // 

Боротьба з організованою 

злочинністю і корупцією 

(теорія і практика): наук.-

практ. журн. -2010. - № 22. - 

С. 267-274. 

Дергач Л.В. Поняття 

організованої злочинної групи, 

що вчиняє вимагання / Л. В. 

Дергач // Науковий вісник 

Захист дисертації, 

2011 р. 



Чернівецького університету : 

зб. наук, праць. -Чернівці : 

Рута, 2007. - Вип. 375 : 

Правознавство. - С. 119-123. 

Дергач Л.В. Криміналістична 

характеристика вимагань, 

вчинених організованими 

злочинними групами / Л. В. 

Дергач // Юридична Україна. 

- 2007. -№9(57).-С. 83-86. 

8 Татулич  

Ірина 

Юріївна 

Доцент  кафедри 

 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 2004, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат юридичних 

наук, 01.06.2012, 

12.00.03 - цивільне 

право і процес; 

сімейне право; 

міжнародне 

приватне право. 

 

«Цивільна 

процесуальна форма 

в суді першої 

інстанції в Україні». 

XXIV.02 

Окреме провадження 

у цивільному процесі 

(лекційні заняття не 

передбачені 

навчальним планом) 

 

V.30 

Складання 

процесуальних 

документів з 

цивільних справ 

(лекційні заняття 

не передбачені 

навчальним планом) 

 

Татулич І.Ю. Сутність і 

значення цивільно – 

процесуальної форми [Текст] 

/ І.Ю.Татулич //  Актуальні 

проблеми  політики : [збірник 

наук.  праць] . – Вип. 28. – 

Одеса : Фенікс, 2006. – С. 

396-402. 

Татулич І.Ю. Вчення про 

цивільну процесуальну форму 

в науці цивільного 

процесуального права [Текст] 

/ І.Ю.Татулич // Науковий 

вісник Чернівецького 

університету: [ зб. наук. 

праць] ; [Правознавство ] . – 

Вип. 348.  – Чернівці : Рута, 

2006. – С.51-55. 

Татулич І.Ю. Стадії в 

цивільному судочинстві 

[Текст] / І.Ю.Татулич //  

Підприємництво, 

господарство і право. – 2008. 

– №9. – С. 100-102. 

Татулич І.Ю. Межі цивільної 

процесуальної форми на 

стадії провадження у справі 

до судового розгляду [Текст] 

/ І.Ю.Татулич // Науковий 

вісник Чернівецького 

Захист кандидатської 

дисертації, 2012 р. 



університету: [ зб. наук. 

праць] ; [Правознавство]. – 

Вип. 550 . – Чернівці : Рута, 

2010. – С.70-73. 

2. Особи, які працюють за сумісництвом 
1 Фурса  

Світлана 

Ярославівна 

Київський 

національний 

університет ім.  

Т.Шевченка, 

завідувач 

кафедрою 

нотаріального та 

виконавчого 

процесу і 

адвокатури, 

професор. 

Київський державний 

університет ім.  

Т.Шевченка, 1988, 

спеціальність 

«Правознавство». 

Доктор юридичних 

наук, 2003, 12.00.03 – 

цивільне право і 

процес; сімейне 

право; міжнародне 

приватне право. 

 

Професор кафедри 

нотаріального та 

виконавчого процесу і 

адвокатури, 

20.04.2006. 

 

«Теоретичні основи 

нотаріального 

процесу в Україні». 

XIX.01 

Представництво в 

цивільному процесі 

34 години 

 

Фурса С.Я., Фурса Є.І., 

Щербак С.В. Закони України: 

«Про державну виконавчу 

службу», «Про виконавче 

провадження», «Про 

виконання рішень та 

застосування практики 

Європейського суду з прав 

людини»: Науково 

практичний коментар –К.: 

Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 

2008. 

 

Фурса С.Я., Фурса Є.І., 

Щербак С.В. та ін.. 

Цивільний1 процес України. 

Академічний курс. Підручник. 

–К.: Видавець Фурса С.Я.; 

КНТ, 2009. 

 

Фурса С.Я. Проблеми 

виконання рішень 

господарських судів: нові 

механізми та 

відповідальність // Право 

України – 2011. - № 6, С. 67-

73. 

 

Фурса С.Я., Фурса Є.І., Кучер 

Т.М. Процесуальні документи 

в цивільних справах: теорія, 

методика і практика. – К.: 

- 



Правова єдність, 2011. 

2 Мельничок  

Володимир  

Михайлович 

Буковинський 

університет, 

завідувач 

кафедрою 

кримінально-

правових 

дисциплин, 

доцент. 

Харківський 

юридичний  

інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, 

1985, спеціальність 

«Правознавство». 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.09 – 

кримінальний 

процес, 

криміналістика, 

судова експертиза; 

оперативно-

розшукова 

діяльність. 

 

Доцент кафедри 

кримінально-

правових дисциплін, 

23.12.2008. 

 

«Розслідування 

вимагательства в 

сучасних умовах». 

XXIV.01 

Провадження 

досудового слідства 

в Україні 

 

 

Мельничок В.М., Смирнова 

А.В., Мельничок Р.В., Бойко 

Т.Ю., Сілічева А.І. 

Розслідування легалізації 

доходів здобутих злочинним 

шляхом: Монографія. - 

Чернівці: Книги - XXI, 2009. 

- 178 с. 

 

Мельничок В. М., Мітенко 

Ю.Т., Смирнова А.В., 

Мельничок Р.В. 

Розслідування злочинів у 

галузі бюджетного 

законодавства: Монографія. 

- Чернівці: Друк Арт, 2008. - 

208 с. 

 

Мельничок В.М., Смирнова 

А.В., Лесюк Н.І., Мельничок 

Р.В. Розслідування злочинів у 

галузі кредитно-бан-ківського 

законодавства: Монографія / 

За заг. ред. В.М. Мельничока. 

- Чернівці: Друк Арт, 2008. - 

208 с. 

 

Мельничок В.М., А.В. 

Смирнова, Р.В. Мельничок, 

А.О. Гриненко Розслідування 

вимагання: Монографія. - 

Чернівці:  

Друк Арт, 2008. - 128 с. 

 

Прокуратура 

Чернівецької області,  

2011 р. 




