
1. Загальна характеристика Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 

 

1.1. Інформація про ректора Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

 
Ректор - Мельничук Степан Васильович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, 
1948 року народження, закінчив у 1970 році фізичний факультет Чернівецького 
держуніверситету за спеціальністю «Фізика. Викладач фізики». У 1975 році захистив 
кандидатську дисертацію, у 1991 – докторську, у 1993 році став професором. Сфера 
наукових інтересів – теорія напівпровідників. Підготував 11 кандидатів і 1-го доктора 
наук. Науково-педагогічний стаж – 42 роки.   З 2001 року працював проректором із 
наукової роботи, з вересня 2004 – першим проректором, проректором із навчальної 
роботи. Із березня 2005 року – ректором ЧНУ. Нагороджений орденом « За заслуги» 
третього ступеня. 

 

1.2. Загальна інформація про Чернівецький національний  

університет імені Юрія Федьковича 
 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича є вищим навчальним 
закладом освіти ІV рівня акредитації (сертифікат серія СД-IV №259818 від 8 квітня 2003 р.). 

Повна назва університету: 
українською мовою – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;  
англійською мовою – Chernivtsi Yuri Fedkovych National University. 
Поштова адреса: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.  
Форма власності – державна.  
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича заснований у 1875 

році указом цісаря Австро-угорської  імперії Франца Йосифа. Першим ректором був 
відомий учений і громадський діяч К.Томащук. Тут викладали і вели дослідницьку роботу 
вчені європейського та світового рівня: економіст Й.Шумпетер, юрист Г.Гросс, історик 
Р.Кайндль, славіст О.Калужняцький, мовознавець-україніст С.Смаль-Стоцький, 
композитор і письменник С. Воробкевич та інші. 

Після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 р. і введення Північної Буковини до 
Румунського королівства університет до 1940 р. вважався румунським вищим навчальним 
закладом. 

 У 1940 р. після возз’єднання Північної Буковини з Україною університет 
реорганізовано у державний вищий навчальний заклад з українською мовою навчання. 
Починаючи з цього часу ВНЗ керували ректори: професори З.П.Шульга, 
М.П.Каніболоцький, К.М.Леутський, К.О.Червінський, С.С.Костишин, М.В.Ткач.  

Указом Президента України № 1059/2000 від 11 вересня 2000 р. Чернівецькому 
державному університету присвоєно статус національного. 

Сьогодні університет – класичний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, 
який має у своєму складі Коледж І-ІІ рівня акредитації, Навчально-консультативний центр 
у Новодністровську та факультет декоративно-прикладного мистецтва у Вижниці.  

Основною метою діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича є забезпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти, підготовка 
фахівців для потреб України. 

Основними напрямами діяльності університету є: підготовка фахівців відповідних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів; підготовка до вступу у вищі навчальні заклади; 
підготовка й атестація наукових, науково-педагогічних кадрів; науково дослідницька 
робота; спеціалізація, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів; культурно-



освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота; 
здійснення міжнародних зв’язків. 

Головними завданнями університету відповідно до його Статуту є: 
- здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку 

фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам 
вищої освіти;  

- здійснення наукової та науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-
виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;  

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 
фахівців з вищою освітою;  

- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх 
атестація;  

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 
працевлаштуванню випускників;  

- забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання осіб, 
які навчаються в університеті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції 
України. 

Усього за час існування університет підготував більше 150 тисяч фахівців. 
До структури університету входять 16 факультетів: 

- Біології, екології та біотехнології; 
- Географічний; 
- Економічний; 
- Інженерно-технічний; 
- Іноземних мов; 
- Історії, політології та міжнародних відносин; 
- Комп’ютерних наук; 
- Образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва; 
- Педагогіки, психології та соціальної роботи; 
- Прикладної математики; 
- Фізичний; 
- Фізичної культури та здоров’я людини; 
- Філологічний; 
- Філософсько-теологічний; 
- Хімічний; 
- Юридичний. 

 

Таблиця 1.1 

Загальні показники розвитку 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
 

№ Показник Значення показника 

1 Рівень акредитації ВНЗ IV 
2 Кількість ліцензованих спеціальностей 78 
3 Кількість спеціальностей, акредитованих за: 

- 1 рівнем 
- 2 рівнем 
- 3 рівнем 
- 4 рівнем 

 
5 

53 
63 
61 

4 Контингент студентів на всіх курсах навчання: 
• на денній формі навчання; 
• на інших формах навчання(вказати, за формою)  

15789 
9840 
5949 

5 Кількість факультетів (відділень) 16 



 
1.3. Загальна характеристика юридичного факультету та його кафедр 

 

Юридичний факультет у Чернівецькому університеті було відкрито у 1875 році, 
одночасно з відкриттям університету в цілому. У його розвитку чітко виділяються три 

періоди: австрійський (1875-1918 роки), румунський (1918-1940 роки)  та 
пострадянський (1991- по даний час). 

В австрійський період на юридичному факультеті було закладено його 
основоположні традиції, сформувалось наукове обличчя факультету, постала його основна 
наукова школа соціології права, закріпилося гідне місце факультету серед європейських 
вищих навчальних юридичних закладів. У цей час наукове та науково-педагогічне 
обличчя факультету насамперед визначали: Є.Ерліх, який працював на факультеті майже 
четверть століття та став засновником всесвітньої наукової школи соціології права; 
Г.Гросс – основоположник  науки криміналістики; Й.Шумпетер, який викладав на 
факультеті курс фінансового права та ряд споріднених спецкурсів, а пізніше став 
професором Гарвардського університету США. Поряд з ними у початковий період 
становлення факультету працювали Костянтин Томащук, Фрідріх фон Ліблой, Карл Гіллер, 
Фрідріх Клянвехтер, Ернест Груза, Артур Скедль, Франц Гауке, Альфред Гальбан, Карл 
Адлер, Генріх Зінгер. Спільною рисою їх усіх було те, що вони відзначалися яскраво 
вираженою свободою думки, незалежністю поглядів, наявністю громадянської позиції та ряду 
інших «чеснот», які завжди не підтримувалися та не віталися владою, особливо у столичних 
чи інших культурних центрах країни. Так розпочався мимовільний експеримент по 
концентрації високої юридичної науки та вільнодумства у правознавстві в одному місці 

та в один і той же час, проте на політичній периферії імперії. 

6 Кількість кафедр (предметних комісій) 89 
7 Кількість науково-педагогічних та педагогічних 

співробітників (всього) 
• в т.ч. педагогічних 

1363 
 

51 
8 Серед них:  

- докторів наук, професорів, осіб/% 
- кандидатів наук, доцентів, осіб/% 
- викладачів вищої категорії, осіб/% 

 
131/9,6 % 

657/48,2 % 
21/1,5 % 

9 Загальна/навчальна площа будівель, кв.м. 110810,67 / 66047,17 
10 Кількість посадкових місць в читальних залах 545 
11 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів - у тому 

числі з виходом в Інтернеті  
1410/1012 

12 Кількість наукових спеціальностей, за якими відкрито 
аспірантуру 
докторантуру 

 
49 
28 

13 Кількість дисертацій, захищених співробітниками за 
останні 5 років 
Докторських 
Кандидатських 

 
 

32 
292 

14 Кількість спеціалізованих рад із захисту дисертацій 10 
15 Видано за останні 5 років: 

Монографій 
Підручників  
Навчальних посібників  

 
309 
103 

1036 
16 Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими 

налагоджено співробітництво 
74 



Румунський період діяльності юридичного факультету Чернівецького 
університету випав на 1918-1940 роки. В цей час докорінно змінилися ідеологія та 
філософія юридичної освіти і науки, роль особистості у них. На місце вільнодумства та 
свободи, духу творчості і навіть здорового суперництва, що панували у середовищі 
професорсько-викладацького та студентського колективів юридичного факультету 
Чернівецького університету австрійської доби його розвитку, які принесли йому блискучі 
результати, прийшли сувора формальна дисципліна у навчальному процесі, відвертий 
етатизм у науці, апологетика румунської держави. Остання протягом цього періоду 
пройшла еволюцію від авторитарної до фашистської. Тому і видатних постатей  у цей час 
діяльності факультету виявилося незрівнянно менше у порівнянні з попереднім періодом його 
розвитку  (Г. Дрегенеску, К. Ісопеску-Грекул). 

У радянський період розвитку Чернівецького університету юридичного факультету не 
було – він був закритий у 1940 році, у зв’язку з приходом у Північну Буковину радянської 
влади, яка не потребувала висококваліфікованих фахівців-правників та наукової правничої 
думки. 

Пострадянський період розвитку юридичного факультету у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича розпочався з 1 травня 1991 року у формі 
філії юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка з подвійним 
підпорядкуванням її обом університетам на началах консенсусного управління.  

Після п’ятиріччя перебування у статусі філії юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка погодженим рішенням Вчених рад обох 
університетів у червні 1996 року юридичний факультет став повноцінним підрозділом 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 1999 році 
найвідоміший дослідник творчої спадщини Є.Ерліха професор Цюріхського університету 
(Швейцарія) М. Ребіндер, приїхавши читати на факультет лекції студентам з європейського 
права, оцінив факультет як «Зразок синтезу і моста правових культур народів Заходу та 

Сходу». 

Відроджений юридичний факультет Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича не став би зразком синтезу і моста правових культур народів Заходу та 
Сходу, як би не були прикладені справді титанічні зусилля його істинних фундаторів – 
професорів та доцентів насамперед юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка на чолі з тодішнім його деканом Владленом 
Гончаренком: з часу відродження юридичного факультету у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича його співробітниками та вихованцями 
захищено понад 10 докторських та понад 100 кандидатських дисертацій. На факультеті 
завдяки спільним зусиллям усіх осіб, задіяних до його творення, склався оригінальний та 
високопродуктивний, творчий науково-педагогічний колектив, об’єднаний у 6 кафедр: 
кафедру теорії та історії держави і права (завідувач д.ю.н., проф. М.В.Никифорак), 
кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права (завідувач д.ю.н., 
проф. П.С. Пацурківський), кафедру цивільного права (завідувач к.ю.н., доц. Н.Д. 
Гетьманцева), кафедру кримінального права та криміналістики (завідувач д.ю.н., проф. 
А.А. Музика), кафедру правосуддя (завідувач к.ю.н., доц. О.В. Гетманцев), кафедру 

міжнародного права (завідувач д.ю.н., доц. О.А. Музика-Стефанчук). 
Деканом юридичного факультету Чернвецького національного університету імені 

Юрія Федьковича є доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України 
Пацурківський Петро Станіславович. 

Нині на факультеті працює всього 90 осіб, в тому числі 75 особи на постійній основі 
(83,33%), з них 5 особи доктори юридичних наук, професори  (6,67 %), кандидатів 
юридичних наук, доцентів 52 осіб (69,33 %), без наукових ступенів і вчених звань 18 осіб 
(24 %); на факультеті працює 15 осіб сумісників, з них 6 осіб докторів юридичних наук, 
професорів  (40%) і 7 осіб кандидатів юридичних наук, доцентів (46,67%). 



Цілий ряд бувших співробітників та вихованців факультету виросли з рідних пенат і 
нині працюють на провідних науково-педагогічних посадах в інших вузах України: 
Микола Якимчук, д.ю.н., проф., нині перший проректор Національної академії 
прокуратури України (м. Київ), Антон Козловський, д.ю.н., проф., нині завідувач 
кафедри конституційного та адміністративного права факультету економіки, менеджменту 
і права Національного транспортного факультету (м. Київ), Тамара Латковська, д.ю.н., 
проф. Вікторія Сидор, д.ю.н., доц.  нині працюють у Чернівецькому факультеті 
Національного університету «Одеська юридична академія». 

На юридичному факультеті щорічно проводяться науково-теоретичні та науково-
практичні міжнародні конференції, які мають значний позитивний резонанс серед 
юристів-науковців та юристів-практиків в Україні та за її межами. Зокрема, нещодавно 
серію таких конференцій спільними зусиллями провели Петро Пацурківський, декан 
юридичного факультету та Володимир Баранов, д.ю.н., проф., заслужений діяч науки 
Російської Федерації, тодішній проректор з наукової роботи Нижньогородської академії 
МВС РФ: «Законодавча дефініція: логіко-гносеологічні, політико-юридичні, морально-

психологічні та практичні проблеми» (2006р.); «Конкретизація законодавства, як 

техніко-юридичний засіб нормотворчої, інтерпретаційної, правозастосовної практики» 
(2007 р.); «Правотворчі помилки: поняття, види, практика та техніка усунення у 

пострадянських державах» (2008 р.). Ці конференції знайшли позитивний резонанс серед 
науковців-правників на усьому пострадянському просторі, а опубліковані  їх матеріали до 
нині затребувані як метрами юридичної науки, так і правознавцями-початківцями та 
практикуючими юристами. 

Починаючи з 2008 р. на юридичному факультеті університету спільно з 
Національною академією внутрішніх справ України та Апеляційним судом Чернівецької 
області проводяться спільні щорічні міжнародні науково-теоретичні конференції 
правознавців-теоретиків та юристів-практиків по проблемі «Філософські, методологічні, 

соціологічні та психологічні проблеми права» (див.: Філософські, методологічні, 
соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали 4-ої Міжн. наук.-теор. конф. 
(Чернівці, 28-29 травня 2011 р.) – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 816 с.). П’ята така конференція 
відбудеться у листопаді 2012 році. 

На базі юридичного факультету у вересні 2011 р. проведено спільне засідання 
українсько-польського клубу вчених-конституціоналістів та суддів Конституційних Судів 
обох країн по проблемі «Конституція України у ціннісному вимірі». 

У вересні 2012 р. проведено міжнародну науково-теоретичну конференцію 
«Концепція «живого права» Євгена Еріха та сучасні проблеми праворозуміння». 

На юридичному факультеті здійснюється підготовка фахівців-правників за усіма 
освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр права, юрист-спеціаліст, та магістр права, 
функціонує постійно діюча докторантура зі спеціальності 12.00.07 (адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право) та постійно діюча аспірантура зі 
спеціальностей 12.00.01- теорія та історія держави  і права;  історія політичних і правових 
вчень; 12.00.02 – конституційне право та право місцевого самоврядування; 12.00.07  і 
12.00.12 – філософія права. За роки їх функціонування захищено чотири докторських 

дисертації та завершується підготовка ще трьох докторських дисертацій (Гаврилюк 
Русланою Олександрівною, захист очікується у 2013 р., Нежурбіда Сергій Ігорович, 
захист очікується у 2013 р. та Волощук Оксаною Троянівною, захист очікується у 2014 р.) 
та захищено 43 кандидатських дисертації. Нині на денній формі навчається 918 
студентів, на заочній – 886 студентів. З часу відродження юридичного факультету 
підготовлено 1315 магістрів права та 3864 юристів-спеціалістів. Серед них Арсеній 

Яценюк, Юрій  Ключковський, Віталій Марчак, Наталія Якимчук, Мар’ян 

Савчишин, Андрій Пишний, Максим Бурбак, Оксана Продан, Павло Петренко,  

Віктор Гогоц, Костянтин Коніщев, Дмитро Гладков, Ростислав Лісовий та багато 



інших відомих в Україні та за її межами політиків, правників-науковців, юристів-
практиків. 

Активнішим стало міжнародне співробітництво професорсько-викладацького 
складу та студентів факультету у навчальній діяльності, стають систематичними майстер-
класи провідних професорів та доцентів факультету у європейських вузах та професорів 
європейських вузів на юридичному факультеті.  

Зокрема, з 10 по 18 жовтня 2010 р. проф. П.С. Пацурківський читав лекції зі 
спецкурсу «Еволюція природи пострадянського фінансового права» студентам Вищої 
школи права і адміністрації в Перемишлі-Жешуві; з 1 по 10 жовтня 2011 р. проф. зв. д-р 
габілітований Кшиштоф Скотніцький, зав. кафедрою конституційного права Лодзького 
університету читав лекції магістрам фінансово-правової спеціалізації юридичного 
факультету зі спецкурсу «Конституційне фінансове право країн-членів ЄС»; з 5 по 30 
жовтня 2012 р. усім магістрам юридичного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича лекції зі спецкурсу «Міжнародний захист прав 
людини» англійською мовою читав професор Лаурінас Бієкса з Вільнюського 
університету Mykolas Romeris. В цей же час, з 5 по 30 жовтня 2012 р. лекції зі спецкурсу 
«Основні сучасні теорії злочинності: порівняльний аналіз» читав зав. кафедрою 
кримінального права і криміналістики доц. Нежурбіда С.І. для студентів юридичного 
факультету університету м. Грац (Австрія). Доцент кафедри правосуддя А.Л. Паскар з 1 
жовтня по 30 листопада у межах міжвузівського співробітництва за проектом «Erasmus 
Mundus» читає румунською мовою для студентів юридичного факультету Ясського 
університету (Румунія) лекції зі спецкурсу: «Порівняльно-правовий аналіз кримінально-
процесуальних кодексів України та Румунії». 

Уже п’ятий рік триває співробітництво на договірній основі між юридичним 
факультетом ЧНУ ім. Ю. Федьковича та Інститутом Левіта (США) у межах проекту «The 
BUILD Initiative» («Побудова незалежності та продовження демократичних традицій в 
Україні»), у якому з боку юридичного факультету щорічно бере участь від 50 до 100 
студентів старших курсів на добровільних засадах. Під час осіннього та весняного 
семестрів вони слухають спецкурси професорів з університетів США та відомих 
американських суддів, а влітку виїжджають на одномісячне стажування при різних 
правничих інституціях США. 

Юридичний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича бере участь у міжнародній 
операційній програмі ЄС «Румунія – Україна – Молдова: 2007-2013» в рамках грантового 
проекту «Транснаціональний і освітній обмін в галузі Європейських студій як сприяння 
зменшення ефекту кордону на східному Рубежі ЄС». В останньому конкурсному відборі 
студентів-претендентів на участь у цій програмі, який у березні 2012 р.у м. Ясси проводив 
Ясський університет (Румунія), взяло участь 24 студента денного відділення юрфаку ЧНУ 
ім. Ю. Федьковича і одержали наступний результат: оцінку «А» за системою оцінювання 
ECTS 12 чол. (50 %), оцінку «В» за цією ж системою 10 чол. (41,67 %) і оцінку «D» - 2 
чол. (8,33 %). В підсумку до участі в програмі було відібрано майже 92 % претендентів від 
юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

Якщо вдатися до узагальнюючих показників, то за набутим на юридичному 
факультеті професійним фахом в Україні працює 95 процентів випускників магістратури 
та майже 93 проценти випускників-спеціалістів, що для умов ринкового суспільства у 
стані стагнації і навіть певної кризи є гідним показником, який засвідчує їх 
конкурентоспроможність на ринку праці завдяки належній професійній підготовці. Певна 
частка випускників факультету, найкраще підготовлених, працевлаштувалися за фахом в 
інших країнах. 

Якщо скористатися з наявної статистики про працевлаштування випускників 
юридичного факультету у інших вимірах, то слід зазначити, що станом на вересень 2012 р. 
вони обіймають майже по 75 % штатних посад в органах прокуратури Чернівецької 
області, майже по 80 % штатних посад у судах, адвокатурі та нотаріаті Чернівецької 



області, також становлять більше половини штатних працівників органів СБУ та органів 
МВС України у Чернівецькій області, понад 200 чол. працює на посадах фахівців-
правознавців у банківській системі України. 

У міжакредитаційний період – 2003-2012 роки – діяльність юридичного факультету 
ЧНУ ім. Ю.Федьковича з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальності 
7.03040101 «Правознавство» та спеціальності 8.03040101 «Правознавство» неодноразово 
перевірялася комісіями МОН України та МОНмолодьспорту України, а також Державною 
інспекцією навчальних закладів України: 1) з 3 по 5 червня 2004 р. на підставі наказу 
МОН України від 28.05.2004 р. №1711-л «Про проведення ліцензійної експертизи у 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»; 2) з 17 по 19 квітня 
2006 р. на підстві наказу МОН України №923-л «Про проведення ліцензійної експертизи у 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»; 3) з 11 по 13 червня 
2008 р. на піставі наказу МОН України від 27.05.2008 р. №1811-л «Про проведення 
ліцензійної експертизи у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича»; 4) з 28 березня по 3 квітня 2008 р. згідно з наказом МОН України №10/32 від 
25.03.2008 р. Державною інспекцією навчальних закладів про дотримання ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича ліцензійних умов надання освітніх послуг за напрямом 6.030401 «Право», 
спеціальністю 7.03040101 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Право»; 5) з 5 по 14 лютого 
2012 р. Державною інспекцією навчальних закладів України згідно з наказом від 27 січня 
2012 р. №10/7 з метою перевірки дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг за 
напрямом 6.030401 «Право», спеціальністю 7.03040101 «Право», спеціальністю 8.03040101 
«Право». Висновки усіх комісій були позитивними.  

Зокрема, в експертному висновку перевірки доктримання Чернівецьким національним 
університетом імені Юрія Федьковича ліцензійних умов надання освітніх послуг за напрямом 
6.030401 «Право», спеціальність 7.03040101 «Право», 8.03040101 «Право» на виконання 
наказу Державної інспекції навчальних закладів України від 27 січня 2012  року №10/7 
резюмується: «На юридичному факультеті Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича якість навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, 

кадрове та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в цілому відповідає 

ІV рівню акредитації. Особливо позитивною є динаміка розвитку юридичного 

факультету та базових показників його функціонування протягом 2005-2012 років». 
Водночас, у даному експертному висновку зазначено: «Найголовнішим недоліком 

юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
залишається недостатня кількість штатних докторів юридичних наук, у зв’язку з чим 
половина випускових кафедр факультету, а саме кафедри цивільного права (завідувач 
кафедри доц. Н.Д. Гетьманцева), правосуддя (завідувач кафедри доц. О.В. Гетманцев) і 
кримінального права та криміналістики (завідувач кафедри доц. С.І. Нежурбіда) очолюються 
кандидатами юридичних наук. До того ж остання кафедра, яка готує магістрів, має лише 
одного доктора юридичних наук, який працює за сумісництвом, В.Я.Марчака. 

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%). 
 


