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Розташування.
Корпус університету № 2, ІІ-й поверх, аудиторії № 301-303.
Як проїхати.
Від тролейбусної зупинки біля залізничного вокзалу необхідно проїхати
тролейбусами №№ 3, 5 у напрямку центра міста до зупинки «Шкільна», яка на карті
позначена чорним колом. Звідти пішки можна дійти до приміщення юридичного
факультету, місце розташування якого на карті позначено червоним кольором.
Від тролейбусної зупинки «Автовокзал» необхідно проїхати на тролейбусі № 3 в
напрямку центра міста до зупинки «Шкільна» », яка на карті позначена синім колом.
Звідти пішки можна дійти до приміщення юридичного факультету, місце розташування
якого на карті позначено червоним кольором.

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

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

Резиденція православних митрополитів
Буковини і Далмації

Сертифікат ЮНЕСКО

28 червня 2011 року на 35-й сесії комітету Світової спадщини ЮНЕСКО
включена до списку Світової спадщини. Нині Резиденція Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича.
Колектив кафедри станом на 1.11.2012 р. (див. сторінку 3).

Вдовівен Віталій
Анатолійович, к.ю.н.,
доцент

Ковбас Ігор Васильович,
к.ю.н., доцент

Вдовічена
ена Лідія
Ліді Іванівна,
к.ю.н., доцент
доц

Костя Дмитро Вікторович,
к.ю.н., доцент

Історія кафедри
З 1 травня 1992 р. на відродженому юридичному факультеті Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича було створено кафедру
конституційного права, а її першим завідувачем обрано доктора юридичних наук,
професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юзькова
Леоніда Петровича. 1 липня 1992 р. Л.П. Юзьков став першим Головою Конституційного
Суду України.
З 1 вересня 1992 р. кафедру конституційного, адміністративного та фінансового
права очолила доктор юридичних наук, професор Воронова Лідія Костянтинівна.
Реорганізація кафедри конституційного права у кафедру конституційного,
адміністративного та фінансового права відбулась у 1996 році, що було продиктовано
нагальними потребами часу – насамперед необхідністю підготовки кваліфікованих
фахівців у сфері державного управління та юристів у податковій, банківській та інших
сферах публічних фінансів. Вороновій Лідії Костянтинівні, доктору юридичних наук,
професору, академіку АПрН України, фундатору української позитивістської наукової
школи з фінансового права, Заслуженому юристу України належить особлива роль у
професійному становленні професорсько-викладацького складу кафедри. Вона доклала
великих зусиль до появи кожного доктора та кандидата юридичних наук. Завдяки
високому її особистому авторитету як громадянина, науковця і педагога кафедра відразу
ж почали позитивно сприйматись в Україні. Зусиллями Воронової Л.К. на кафедрі
започатковано Чернівецьку наукову школу з фінансового права, нині відому як в Україні,
так і за її межами.
Крім Л.К. Воронової з часу заснування на кафедрі працювала велика кількість
інших відомих науковців і практиків, які своїми зусиллями сприяли її становленню та
розвиткові. Серед них доктори юридичних наук, професори Шаповал В.М., Пришва
Н.Ю., Коваль Л.В., Георгіца А.З., випускники кафедри, пізніше видатні особистості
Яценюк А.П., Пишний А.Г. та багато інших.
З 1 січня 1999 р. і донині кафедру конституційного, адміністративного і
фінансового права очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Пацурківський Петро Станіславович. Під його керівництвом кафедра конституційного,
адміністративного і фінансового права стала загальновизнаним лідером і водночас
стрижнем наукового життя факультету.
На базі кафедри за безпосереднього керівництва та дієвої участі Пацурківського
П.С. систематично проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції з
фінансового права та інших юридичних наук за профілем кафедри. Зокрема, зусиллями
кафедри було проведено першу після розпаду СРСР та соціалістичного блоку країн
міжнародну наукову конференцію: «Проблеми фінансового права» (1996р.). (Див.:
Проблеми фінансового права. Випуск 1. – 1996. – 266с.; Проблеми фінансового права.
Випуск 2. – 1996. – 315 с. ). Анонси про дану конференцію надрукували головні
правознавчі журнали Варшави, Бухареста, Белграда, Москви та Києва.
Одним з позитивних наслідків цієї конференції стала суттєва активізація наукового
життя кафедри та юридичного факультету в цілому. Зокрема, доцентом кафедри
Пацурківським П.С. було завершено підготовку та опубліковано монографії: Правові
засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. – Чернівці, ЧДУ, 1997. –
244с.; Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці, ЧДУ, 1998. – 276с. У травні 1998
року Пацурківський П.С. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 00. 1. 04 по
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в
Київському університеті імені Тараса Шевченка захистив першу на кафедрі та
відродженому юридичному факультеті в цілому докторську дисертацію «Проблеми
загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки».

Влітку 1998 р. за редакцією Л.К. Воронової (автор глави 3, 5, § 1, 2 глави 6, § 1, 2,
3, 4, 6 глави 7, глави 8, 23, 24 ) та участі П.С. Пацурківського як автора п’яти глав (1, 2,
4, 16 і 17) було видано перший в пострадянській Україні підручник з фінансового права
для студентів юридичних вузів під грифом Міністерства освіти України: Фінансове
право: Підручник / (Алісов Є. О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт.
колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Х.: Фірма «Консум», 1998. – 496с.
У тому ж 1998 році було опубліковано монографію доцента кафедри Георгіци А.З.
Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики. – Чернівці: «Рута», 1998. –
484с. У червні 1999 року доцент Георгіца Аурел Зіновійович на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26 00. 1. 04 по захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук в Київському університеті імені Тараса
Шевченка захистив докторську дисертацію «Сучасний парламентаризм: проблеми
теорії та практики». До речі, саме він є автором першого на кафедрі навчального
посібника: Георгіца А.З. Міжнародне публічне право. Загальна частина. – Чернівці:
Рута, 1995. – 232с.
З 1 листопада 1999 року на кафедрі було відкрито постійно діючу аспірантуру
зі спеціальностей 12. 00. 02 – конституційне право та 12.00. 07 – теорія управління,
адміністративне право і процес, фінансове право. Першою аспіранткою кафедри стала
випускниця кафедри цього ж року Гаврилюк Руслана Олександрівна. 19 квітня 2002
року вона достроково захистила кандидатську дисертацію «Дія норм податкового
права в часі, просторі та за колом осіб (За законодавством України)». У тому ж році
нею було опубліковано монографію: Дія норм податкового права в часі, просторі та за
колом осіб. – Чернівці: Рута, 2002. – 392с.
Латковська Тамара Анатоліївна «Правове регулювання обов'язкових платежів і
податків суб'єктів підприємницької діяльності» (1995 рік);
Горун Ольга Віталіївна «Бюджетні права України» (1998 рік);
Чебан Вікторія Миколаївна «Правові форми фінансової діяльності» (1998 рік);
Перепелюк Володимир Григорович «Поняття і принципи адміністративного
процесу: питання теорії» (2000 рік);
Заверуха Олег Богданович «Бюджетні повноваження органів місцевого
самоврядування в Україні» (2001 рік);
Вишновецький Вадим Михайлович «Система фінансового права України в
умовах переходу до ринкової економіки» (2001 рік);
Бакун (Щербанюк) Оксана Володимирівна «Громадянин як суб’єкт податкових
правовідносин» (2001 рік).
3-5 травня 2001 р. кафедрою спільно з кафедрою теорії та історії держави і права
було проведено спільну Всеукраїнську наукову конференцію «Сутність, цілі та засоби
права», присвячену 10-річчю з часу відродження юридичного факультету (Див.:
Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича. Випуск 3. – Чернівці: Рута, 2002. – 178с.).
З 1 листопада 2003 року на кафедрі було відкрито постійно діючу
докторантуру. Першим докторантом кафедри стала Гаврилюк Р.О.
РОБОТА КАФЕДРИ ЗА ПЕРІОД З 2003 ПО 2012 РОКИ
РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДРИ
Захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 12.00.07:
Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович «Правове регулювання земельного податку в
Україні» (2003 рік);
Ней (Федорук) Наталія Сергіївна «Місце теорії управління в правознавстві»
(2006 рік);

Бабін Ігор Іванович «Юридична конструкція податку» (2007 рік);
Вакарюк Оксана Володимирівна «Інститути бюджетного права як підгалузі
фінансового права» (2009 рік);
Гайка Оксана Романівна «Рішення про місцевий бюджет в системі бюджетного
законодавства» (2011рік);
Вдовічен Віталій Анатолійович «Податково-правовий компроміс інтересів
платника податків і держави» (2011 рік);
Ковбас Ігор Васильович «Публічно – владні послуги як засіб забезпечення
державою реалізації прав людини» (2011 рік);
Вдовічена Лідія Іванівна «Правове регулювання діяльності держави в сфері
уникнення подвійного оподаткування» (2012 рік);
Костя Дмитро Вікторович «Правове регулювання природо ресурсних платежів»
(2012 рік).
Захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 12.00.02:
Волощук Оксана Троянівна «Інститут Президента у Франції, Росії та Україні:
конституційні норми і політична практика» (2008 рік) (нині доцент кафедри
міжнародного права);
Чепель Ольга Дмитрівна «Проблеми статусу та професіоналізації діяльності
депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження» (2010 рік).
(нині асистент кафедри міжнародного права);
Чебан Вікторія Миколаївна «Конституційно-правовий статус суддів в Україні
та державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз» (2012 рік). (нині асистент
кафедри міжнародного права).
У вересні 2010 року було захищено докторську дисертацію з фінансового права
бувшим доцентом, а пізніше старшим науковим співробітником кафедри Якимчук
Наталією Яківною «Правовий статус розпорядників бюджетних коштів в Україні» (нині
професор кафедри державно-правових дисциплін Інституту підготовки кадрів Національної
академії прокуратури України, старший радник юстиції та професор-сумісник кафедри
конституційного, адміністративного і фінансового права ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
РОЗДІЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НА КАФЕДРІ
Критична маса науково-педагогічних кадрів, які сформувалися на кафедрі внаслідок
постійно діючих аспірантури та докторантури, дозволила по-новому, на рівні
європейських та світових стандартів, підійти до продовження та поглиблення наукових
досліджень. Формальний і до певної міри фактичний початок цього повороту було
покладено у 2006 році, коли з ініціативи П.С. Пацурківського та Р.О. Гаврилюк кафедрою
було обрано у якості комплексної кафедральної наукової теми на 2006-2010 роки
проблему «Феноменологія конституційного, адміністративного та фінансового права
України» (Державний реєстраційний номер – 0106U008492). Це був найрадикальніший
поворот у всій історії наукової діяльності колективу кафедри. Ще більше цей поворот
було закріплено обранням на 2011-2015 роки комплексної кафедральної наукової теми
«Конституційне, адміністративне та фінансове право як системи» (Державний
реєстраційний номер – 0111U004595).
Причинами даного повороту послужили основоположні зміни, які уже сталися в
українському соціумі після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності та не менш
глибокі зміни у природі вітчизняного права і вже до певної міри були осмислені
інтелектуальною, в тім числі і правничою, елітою України, а також уможливлені зміни у
теоретико-методологічному інструментарії правознавства в цілому і кожної з юридичних
наук зокрема.

Осмислення даних змін переконало науково-педагогічний колектив в теоретичній
обмеженості та методологічній неспроможності чисто етатистського, позитивістського
підходу до правопізнання, підштовхнуло його активізувати пошуки адекватного
філософсько-методологічного пізнавального інструментарію. Інакше кажучи, якщо
висловлюватися точніше, то слід сказати, що більша частина творчого колективу кафедри
відмовилася від філософсько-методологічної та теоретико-правової «однопартійності»
(тобто, від безальтернативного слідування панівній, єдино «дозволеній» традицією та
іншими чинниками парадигмі праворозуміння та правопізнання). В подальшому
філософсько-методологічний, теоретико-правовий монізм колективу кафедри в досяжній
перспективі не загрожує. Своєрідний «онтологічний плюралізм» новітнього права в
Україні з неминучістю тягне за собою і такий же методологічний плюралізм.
З поміж ряду нових підходів до пізнання природи права України, яка уже докорінно
змінилася та продовжує еволюціонувати, поки що у якості найпродуктивніших
зарекомендували себе серед колективу науковців кафедри феноменологічний, системний
та антропологічно-соціологічний підходи до пізнання, насамперед у науці фінансового
права.
Неоціненну допомогу на початку цього своєрідного пізнавального перевороту у
правопізнанні та праворозумінні колективу кафедри надали щорічні наукові
конференції, що проводяться кафедрою спільно із багатьма відомими провідними
вченими України та зарубіжжя (частково про них уже було сказано вище, а про переважну
частину з них ще не говорилося, тому що на більшій кількості резонансних міжнародних
конференцій члени кафедри побували у якості запрошених учасників), а також постійні
прямі зв’язки колективу кафедри з аналогічними кафедрами Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного
університету імені Івана Франка, Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого», Національного університету «КиєвоМогилянська академія», Ягелонського та Жешувського університетів (Польська
Республіка), Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, СанктПетербурзького державного університету, Воронезького державного університету,
«Російської Академії правосуддя», Уральської державної юридичної академії,
Саратовської державної академії права, Науково-дослідного інституту фінансового
та податкового права Республіки Казахстан та ряду інших.
Так склалося, що найбільший науковий доробок на кафедрі мають члени кафедри,
об’єднані дослідженням феномену пострадянського фінансового права. Одним з
найпереконливіших доказів безперечної наукової новизни та практичної затребуваності їх
досліджень, зокрема, є той факт, що результати їх найновіших досліджень систематично
публікуються центральним науково-теоретичним журналом України з правознавства
«Право України» (Див.: Пацурківський П.С. Соціологічна (природно-позитивна)
доктрина фінансового права // Право України. – 2005. - № 6. – С. 29-33.;
Пацурківський П.С. Начала фінансового права: постановка проблеми // Право
України. - №6. – 2006. – С.25-29.; 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. «Світоглядні проблеми науки
фінансового права» // Право України. - №1. – 2010. – С.52-61.; Пацурківський П.С.,
Гаврилюк Р.О. Методологія право пізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма //
Право України. – 2012. - №9.; Гаврилюк Р.О. Фінансовий закон: проблеми теорії і
практики // Право України. – 2005. - № 7. – С. 37-40.; Гаврилюк Р.О. Соціальний
натуралізм як принцип науки податкового права // Право України. – 2005. - № 10. – С.
18-21.; Гаврилюк Р.О. Юридична конструкція податку // Право України. - №4. – 2006.
– С.113-117.; Гаврилюк Р.О. Еволюція правової природи податкових надходжень

державного бюджету: проблеми теорії // Право України. - №8. – 2006. – С.25-29.;
Гаврилюк Р.О. Законодавчі дефініції у праві: логіко-гносеологічні, політикоюридичні, морально-психологічні та практичні проблеми // Право України. - №11. –
2006. – С.153-157.; Гаврилюк Р.О. Вузлові проблеми розвитку пострадянської теорії
податкового права // Право України. - №4. – 2007. – С.38-43.; Гаврилюк Р.О.
Егалітарна інструментальна погребова концепція податкового права // Право
України. - №10. – 2007. – С.45-50; Гаврилюк Р.О. «Правовий механізм податку» чи
«юридична конструкція податку»: дискусійні питання теорії та методології. // Право
України. - №6. – 2008. – С.110 - 114.; Гаврилюк Р.О. Принцип симетрії приватних та
публічних потреб індивіда – теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового
права.// Право України. - №2. – 2009. – С.101 - 108.; Гаврилюк Р.О. Квантова
суперпозиція» публічних фінансів і ефективність правового регулювання
оподаткування: проблеми теорії// Право України. - №.6. – 2009. – С. 154 – 160.;
Гаврилюк
Р.О.
Проблеми
філософсько-методологічного
самовизначення
пострадянської теоретичної юриспруденції // Право України. – 2012. - № 6. – С.163-170;
Гаврилюк Р.О. Еволюція природи пострадянського фінансового права // Право
України. – 2012. - №9; Бабін І.І. Податкова ставка – системоутворюючий елемент
юридичної конструкції податку // Право України. - №2. – 2007. – С.48-52.; Бабін І.І.
Функціональний підхід до систематизації елементів юридичної конструкції податку
// Право України. - №5. – 2007. – С.69-73.; Вакарюк Л.В. Поняття та природа типової
юридичної конструкції у фінансовому праві. // Право України. - №5. – 2008. – С.56 60.; Вдовічен В.А Регулятивні юридичні форми податково-правового компромісу //
Право України. – 2012. - №9.)
Крім того, лише протягом останніх років науковцями кафедри опубліковано:
Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин. – Чернівці:
Рута, 2003. -280с.
Перепелюк В.Г.Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний
посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.
Перепелюк В. Г. Конституційні процедури. Державне – процесуальне право:
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 350с.
Хохуляк В.В. Правове регулирование земельного налога а Украине. –
Черновцы: Рута, 2004. – 280с.
Ней Н.С. Місце теорії управління в правознавстві: Монографія. – Чернівці: Рута,
2007. - 244с.;
Бабін І.І. Юридична конструкція податку. Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. –
272с.;
Якимчук Н.Я. Розпорядники бюджетних коштів: система та правовий статус:
Монографія. – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету, 2009. –
647с.
РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Безпосереднім продовженням наукової роботи більшості викладачів кафедри та
однією з форм впровадження їх наукових здобутків є їх навчально-педагогічна діяльність.
Як ще раз засвідчила Перша Всеукраїнська школа з фінансового права, нинішні
студенти особливо чуттєво налаштовані на глибоко професійне, якісне викладання
фахових дисциплін та одержання глибоких професійних знань, належних вмінь і навиків.
В цьому їх «переконливо» зацікавлює гостра конкуренція на нинішніх ринках юридичних
послуг. Досвід кафедри, особливо досвід останнього десятиліття, переконливо засвідчує,
що у високопрофесійного педагога-науковця «поганих» студентів немає – вони усі стають
активними учасниками навчально-пізнавального процесу і в кінцевому підсумку

успішними студентами та юристами-професіоналами, затребувані на ринку праці навіть у
нинішній складний період розвитку вітчизняного соціуму та світу в цілому. Наприклад, із
100 випускників магістратури кафедри останнього п’ятиріччя за набутим на
факультеті фахом працює 95 процентів осіб, а із 85 випускників-спеціалістів за
набутим фахом працює 93,5 процента осіб. Для умов, що мають місце у економіці
сучасної України, це безперечний успіх.
У вирішальній мірі цьому успіху випускників сприяли: Завідувач кафедри,
д.ю.н., проф. П.С.Пацурківський, який на ОКР «Бакалавр» читає студентам лекції з
нормативного курсу «Фінансове право України», а на ОКР «Магістр» читає лекції з
базових дисциплін магістерської підготовки «Системність фінансового права»,
«Філософія фінансового права», «Податкове право ЄС» та здійснює наукове
керівництво написанням студентами магістерських кваліфікаційних робіт.
Професор кафедри, д.ю.н. Н.Я.Якимчук, яка на ОКР «Магістр» читає лекції зі
спецкурсу «Теоретико-методологічні проблеми правового статусу розпорядників
бюджетних котів» та для ОКР «Спеціаліст» читає лекції зі спецкурсу «Теоретикоправові проблеми фінансово-правового статусу розпорядників бюджетних котів»,
здійснює наукове керівництво написанням студентами магістерських кваліфікаційних
робіт.
Доцент, к.ю.н. Р.О.Гаврилюк на ОКР «Бакалавр» читає студентам лекції з
нормативного курсу «Фінансове право України», а на ОКР «Магістр» читає лекції та
проводить семінарські заняття з базових дисциплін магістерської підготовки «Об’єктивне
фінансове право», «Суб’єктивне фінансове право», «Теоретико-методологічні
проблеми фінансового контролю», здійснює наукове керівництво написанням
студентами магістерських кваліфікаційних робіт.
Доцент, к.іст.н. Я.С. Курко на ОКР «Бакалавр» проводить семінарські заняття з
нормативного курсу «Земельне право України», а на ОКР «Спеціаліст» проводить
семінарські заняття з дисципліни «Державна служба», здійснює наукове керівництво
написанням студентами дипломних кваліфікаційних робіт.
Доцент, к.ю.н. О. В. Щербанюк на ОКР «Бакалавр» читає студентам лекції з
нормативного курсу «Конституційне право України», та проводить семінарські заняття
з курсу «Юридичний механізм захисту прав людини», а на ОКР «Спеціаліст» читає
лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін: «Актуальні проблеми
конституційного права України» та «Конституційно-правова доктрина України»,
здійснює наукове керівництво написанням студентами дипломних кваліфікаційних
робіт.
Доцент, к.ю.н. Н.С. Федорук для студентів ОКР «Бакалавр» читає студентам
лекції та проводить семінарські заняття з нормативного курсу «Адміністративне право
України», а на ОКР «Спеціаліст» читає лекції та проводить семінарські заняття з
дисциплін: «Актуальні проблеми адміністративного права України» та
«Адміністративно-деліктне право», здійснює наукове керівництво написанням
студентами магістерських кваліфікаційних робіт.
Доцент, к.ю.н.
І.І. Бабін на ОКР «Бакалавр» читає студентам лекції з
нормативного курсу «Земельне право України», проводить семінарські заняття з курсу
«Презумпції в податковому праві», а на ОКР «Магістр» читає лекції та проводить
семінарські заняття з базових дисциплін магістерської підготовки «Теоретикометодологічні проблеми податкового права» та «Методи фінансового права»,
здійснює наукове керівництво написанням студентами магістерських кваліфікаційних
робіт.
Доцент, к.ю.н. Л.В. Вакарюк на ОКР «Бакалавр» читає студентам лекції та
проводить семінарські заняття з нормативного курсу «Фінансове право України»,
проводить семінарські заняття з курсу «Банківське право», а на ОКР «Спеціаліст» читає
лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін: «Актуальні проблеми фінансового

права України», здійснює наукове керівництво написанням студентами магістерських
кваліфікаційних робіт.
Доцент, к.ю.н. Л.В. Струтинська-Струк на ОКР «Бакалавр» читає студентам
лекції та проводить семінарські заняття з нормативного курсу «Екологічне право
України», проводить семінарські заняття з курсу «Інформаційне право», здійснює
наукове керівництво написанням студентами магістерських кваліфікаційних робіт.
Доцент, к.ю.н. В.А. Вдовічен на ОКР «Бакалавр» читає студентам лекції та
проводить семінарські заняття з нормативного курсу «Адміністративне право України»,
на ОКР «Спеціаліст» читає лекції та проводить семінарські заняття з дисципліни «Митне
право» та «Адміністративно-деліктне право», а на ОКР «Магістр» проводить
семінарські заняття з дисципліни «Теоретико-правові проблеми фінансового правової
відповідальності», здійснює наукове керівництво написанням студентами магістерських
кваліфікаційних робіт.
Доцент, к.ю.н. Л.І. Вдовічена на ОКР «Бакалавр» забезпечує читання лекцій з
курсу «Правова статистика» та проводить семінарські заняття з курсу «Фінансове
право України», на ОКР «Магістр» та на ОКР «Спеціаліст» читає лекції та проводить
семінарські заняття зі спецкурсу «Валютне право», а також читає лекцій з дисципліни
«Основи конституційного права» для студентів наступних факультетів: математичного,
філологічного та
факультету комп’ютерних наук, здійснює наукове керівництво
написанням студентами магістерських кваліфікаційних робіт.
Доцент, к.ю.н. Д.В. Костя на ОКР «Магістр» читає лекції та проводить семінарські
заняття з базових дисциплін магістерської підготовки «Фінансове процесуальне право»,
«Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин», а також читає
лекцій з дисципліни «Основи конституційного права» для студентів географічного,
біологічного та філософсько-теологічного факультетів, здійснює наукове керівництво
написанням студентами магістерських та дипломних робіт.
Доцент, к.ю.н. І.В. Ковбас на ОКР «Бакалавр» проводить семінарські заняття з
курсу «Правове регулювання публічних послуг», на ОКР «Спеціаліст» читає лекції та
проводить семінарські заняття з дисципліни «Адміністрування податків», забезпечує
читання лекції з дисципліни «Основи конституційного права» для студентів факультету
іноземних мов, здійснює наукове керівництво написанням студентами магістерських та
дипломних робіт.
Асистент В.В. Колосюк на ОКР «Бакалавр» проводить семінарські заняття з
нормативної дисципліни «Конституційне право України» та з наступних курсів:
«Муніципальне право», «Правові засади державного обов’язкового страхування»,
«Парламентаризм в Україні», проводить семінарські заняття з дисципліни «Основи
конституційного права» для студентів філологічного факультету, здійснює керівництво
курсовими роботами.
Асистент Л.Б. Нестеренко на ОКР «Бакалавр» проводить семінарські заняття з
нормативних курсів: «Конституційне право України», «Екологічне право України» та
«Фінансове право України», та з «Основи конституційного права» для студентів
факультету іноземних мов, здійснює керівництво курсовими роботами.
Асистент А.М. Худик на ОКР «Бакалавр» проводить семінарські заняття з
нормативних дисциплін: «Конституційне право України» та «Адміністративне право
України» та з навчальної дисципліни «Основи конституційного права» для студентів
математичного, географічного факультетів та факультету комп’ютерних наук, на ОКР
«Спеціаліст» проводить семінарські заняття з дисципліни «Правове регулювання ринку
цінних паперів» здійснює керівництво курсовими роботами.
Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано навчальні посібники:
Бабін І.І. Презумпції та фікції у податковому праві. – Навчальний посібник. –
Чернівці: Рута, 2009. – 320с.;

Бабін І.І. Бюджетне право України: навч. посібник / / І.І. Бабін. – Чернівці:
Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 296с.;
Федорук Н. С. Адміністративне право України (загальна частина): навч.
посібник / Н.С. Федорук. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – 296 с.;
Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник / / І.І. Бабін. – Чернівці:
Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – 504с.

РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2003 році зусиллями кафедри було проведено другу резонансну міжнародну
наукову конференцію «Фінансово-правова доктрина постсоціалістичної держави»
(2003 р.). (Див.: Финансово-правовая доктрина постоциалистического государства.
Выпуск 1. – Черновцы: «Рута», 2003. – 360с.; Финансово-правовая доктрина
постоциалистического государства. Выпуск 2. – Черновцы: «Рута», 2003. – 352с.)
Цілу низку резонансних міжнародних конференцій було проведено кафедрою
спільно з Нижньогородською академією МВС Російської Федерації:
«Законодавча дефініція: логіко-гносеологічні, політико-юридичні, моральнопсихологічні та практичні проблеми» (2006р.). (Див.: Законодательная дефиниция:
логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и
практические проблемы: Материалы Международного «круглого стола» (Черновцы,
21-23 сентября 2006 года)/ Под. ред. доктора юридических наук,
профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, доктора юридических наук,
профессора, Заслуженного юриста Украины П.С. Пацуркивского, кандидата
юридических наук Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский
исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – 1456с.)
«Конкретизація законодавства як техніко-юридичний засіб нормотворчої,
інтерпретаційної, правозастосовної практики» (2007 р.). (Див.:
Конкретизация
законодательства
как
технико-юридический
прием
нормотворческой,
интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного
симпозиума (Геленджик, 27-28 сентября 2007 года) / Под ред. доктора юридических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова. – Нижний Новгород:
Нижегородская академия МВД России, 2008. – 1134с.)
«Правотворчі помилки: поняття, види, практика та техніка усунення у
пострадянських державах» (2008 р.). (Див.: Правотворческие 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. – 1120с.)
Починаючи з 2008 р. кафедра спільно з Національною академією внутрішніх справ
України та Апеляційним судом Чернівецької області проводить спільні щорічні Міжнародні
науково-теоретичні конференції правознавців –теоретиків та юристів-практиків по проблемі
«Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права». (Див.,
наприклад: Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права:
матеріали 4-ї Міжн. наук.-теор. конф. (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.). – Чернівці:
Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 816с.) (П’ята така конференція відбудеться у листопаді 2012
р.)
Проф. П.С. Пацурківський та доц. Р.О. Гаврилюк з 11 по 20 вересня 2009 р. брали
безпосередню участь у роботі 24-го Всесвітнього Конгресу Міжнародної асоціації з
філософії права і соціальної філософії на підставі персональних запрошень Оргкомітету
Конгресу. Конгрес проходив у м. Пекін, столиці Китайської Народної Республіки і був
присвячений науковим дискусіям з проблематики глобальної гармонії і правління права. У
ньому взяли участь майже 650 представників з 67 країн світу. На пленарних засідання
Конгресу виступили з доповідями провідні теоретики права світового рівня: проф. Джозеф
Раз (Колумбійський університет, США) на тему «Індивідуальні права у світовому порядку»;
проф. Роберт Алексі (Кільський університет, ФРН) на тему «Дуальна природа права»; проф.
Матільда Коен (Колумбійський університет, США) на тему «Верховенство права як
фундамент права»; проф. Антоні Гарапон (Вища школа юстиції, Франція) на тему «Судді
на перехресті всесвітніх і універсальних підходів»; проф. Іоанна Кукураді (Малтейпський
університет, Туреччина) на тему: «Переосмислюючи філософію права»; проф. Керол Гоулд
(Городський університет Нью-Йорка, США) на тему: «Відмінності, демократія і діалог в

контексті прав людини»; проф. Морімура Сусуму ( Університет Нітосубаші, Японія) на
тему «Глобалізація і культурний розвиток». Великий інтерес в учасників Конгресу викликали
доповіді китайський вчених Ту Веймінга «Культурна відмінність, міжцивілізаційний діалог і
гармонія: Кунфуціанський підхід»; Чанг Вейжна «Класичні китайські теорії норм та їх
вплив на розвиток традиціоналістської китайської правової системи»; Хін Чунуінга
«Реформи і прогрес через право - історія Китаю». Основна робота учасників Конгресу
відбувалася у форматі різноманітних робочих груп і секцій, яких діяло понад п’ятдесят.
Винятково потужним, унікальним був ідейний потенціал Конгресу та його вплив на кожного
учасника, неповторним особисте спілкування з корифеями світового правознавства протягом
майже десяти днів. За результатами Конгресу було опубліковано двохтомний збірник
матеріалів з яким без особливих труднощів можна ознайомитися в мережі Internet.
З 29 вересня по 1 жовтня 2011 року спільними зусиллями кафедри, а також
Українсько-польського клубу конституціоналістів та Вищої школи права і адміністрації в
Перемешлі-Жешові було організовано та проведено ІІІ-є засідання Українськопольського клубу конституціоналістів «Поділ влади в конституційній системі
держави».
27-29 вересня 2012 р. кафедра спільно з кафедрою теорії та історії держави і права
провела міжнародну науково-теоретичну конференцію «Концепція «живого права»
Євгена Еріха та сучасні проблеми праворозуміння». В узагальнюючих висновках спільної
доповіді на пленарному засіданні цієї конференції П.С.Пацурківського та
Р.О.Гаврилюк «Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма»,
зокрема, резюмувалось:
«Період кінця ХІХ – початку ХХ століть, на який випадає час найактивнішої
творчої діяльності Є.Ерліха, в історію світового правознавства увійшов як особлива віха.
Саме у цей час завершився методологічний розрив двох діаметрально протилежних
підходів до розуміння критеріїв та стандартів науковості правознавства. Остаточно
розчарувавшись у продуктивності класичних загальнонаукових стандартів науковості у
правопізнанні, більшість науковців стали на шлях виокремлення з єдиної науки наук про
культуру, включаючи і правознавство, та протиставлення їх наукам про природу, проте
власної методології пізнання своїх об’єктів вивчення, яка б докорінно відрізнялася від
загальнонаукової методології, вони не виробили й до нині.
Є.Ерліх пішов іншим шляхом і залишився на позиціях пошуку істинності
правопізнання з єдиних для усіх наук загальнометодологічних підходів. Ідучи в
обраному ним напрямку і також вважаючи неприйнятними для правопізнання класичні
стандарти науковості, він сформулював концепцію «живого права», відкрив у праві
явище так званого «онтологічного плюралізму» та більше ніж на десятиліття раніше від
фізиків-теоретиків цим самим фактично впритул підійшов до формулювання
основоположного для некласичного типу наукової раціональності принципу
доповнюваності. Є.Ерліх виявився одним з небагатьох вчених-юристів, який зробив свій
неоціненний внесок у вироблення стандартів та критеріїв науковості некласичного типу
раціональності та в силу цього ще більше наблизив теоретичне правознавство до
пізнання істинної природи права».
Саме ерліхівське філософсько-методологічне самовизначення характеру
юридичних наук – як наук, яким властиві загальнонаукові критерії істинності та
методи пізнання, а не довільні конвенційні схеми, які не мають нічого спільного з
пізнанням об’єктивної природи права – і поділяє більшість науковців-педагогів
кафедри.
2-3 жовтня 2012 року кафедра спільно з кафедрою фінансового права «Російської
Академії правосуддя» провели у Москві Міжнародно-методичну конференцію
«Методологія викладання фінансово-правових і суміжних дисциплін в системі вищої
юридичної освіти». Від кафедри на даній конференції були представлені доповіді П.С.
Пацурківського «Суддівський стиль викладання навчальних дисциплін магістрам

фінансово-правової спеціалізації», Р.О. Гаврилюк «Експертний стиль викладання
навчальних дисциплін спеціалістам фінансово-правової спеціалізації» і Кості Д.В.
«Аналітичний стиль проведення семінарських занять з фінансового права».
РОЗДІЛ 5. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА
Цілеспрямований та активний, а головне – новаторський та результативний
науковий пошук науковців-педагогів кафедри, безкомпромісний дух справжньої
університетської науки активно приваблює на кафедру студентську молодь. Насамперед
свідченням цього факту є щорічні конкурси із вступу в магістратуру кафедри. Також
активно працює на кафедрі три студентських наукових гуртки: з фінансового права
(науковий керівник к.ю.н., доц. Гаврилюк Р.О.), конституційного права (науковий
керівник к.ю.н., доц. Щербанюк О.В.), з адміністративного права (науковий керівник
к.ю.н., доц. Федорук Н.С.). Члени студентських наукових гуртків щорічно беруть активну
участь у внутріуніверситетських, всеукраїнських та міжнародних круглих столах,
конференціях, конкурсах творчих робіт. Протягом останніх років вони систематично
виграють різноманітні гранти студентам провідних європейських університетів.
28-30 вересня 2012 року з ініціативи доцента кафедри Р.О. Гаврилюк та Ліги
студентів Асоціації правників України на базі кафедри було проведено Першу
Всеукраїнську школу з фінансового права, у якій взяли участь майже 70 студентів із 17
провідних юридичних вишів України. Їх особливо цікавили нові положення,
узагальнення, оцінки та висновки вчених-педагогів нашої кафедри та інших вчених
юристів-фінансистів щодо сучасного розуміння природи фінансового права, нових
філософсько-методологічних підходів до його пізнання, активної ролі вченогоправознавця у трансформації нинішнього вітчизняного соціуму, а на завершення майже
півтора десятка учасників цієї школи зі Львова, Одеси, Києва та інших міст виявили
бажання поступити в магістратуру та аспірантуру кафедри. Персональну участь у роботі
цієї школи взяли також відомі в Україні вчені юристи-фінансисти Орлюк Олена
Павлівна, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН
України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України та
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, старший науковий співробітник НДІ
фінансового права Національного університету ДПС України та Національної академії
правових наук України, доктор юридичних наук, доцент.
Протягом двох днів роботи Першої Всеукраїнської школи з фінансового права
студентам були прочитані проблемні лекції з наступних вузлових питань теорії і
практики фінансового права: Пацурківський П.С. «Природа фінансового права:
феномен «за сімома замками»; Орлюк О.П. «Відповідальність держави перед
громадянським суспільством у сфері публічних фінансів: проблеми правопізнання»;
Музика-Стефанчук О.А. «Казки сучасного фінансового права»; Гаврилюк Р.О.
«Причинність у податковому праві»; Віктор Вовнюк «Сучасне фінансове право
України очима адвоката»; Вдовічен В.А. «Чернівецька наукова школа фінансового
права»; Вдовічена Л.І. «Принцип адекватності у міжнародному податковому праві»;
Бабін І.І. «Презумпції у податковому праві»; Курко Я.С. «Плата за замелю:
українські реалії»; Костя Д.В. «Природоресурсні платежі як засіб реалізації права
власності Українського народу».
Позитивно зарекомендувала себе на кафедрі така форма залучення до наукової
роботи випускників магістратури кафедри, які працевлаштувалися за фахом на практичну
роботу, як прикріплення їх до кафедри для складання кандидатських іспитів та
вибору теми і підготовки кандидатських дисертацій. Лише у 2011 р. було прикріплено
9 чоловік (Савчук А.В., Чорней С.В., Лубко О.А., Сабадаш Р.В., Каптар Г.Г., Кімчинська
С.В., Вітковський В.С., Гетьманцев М.О. та Шевчук А. З.), а в 2012 р. – 4 чоловіка
(Мельникова Т.В., Бутирська І.А., Задорожний П.І., Анциперова І.І.).

РОЗДІЛ 6. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
З 1 вересня 2004 року кафедра переїхала у нове приміщення яке складається з
окремих: викладацької кімнати, лаборантської, кабінету завідувача, кімнати редколегії
Наукового вісника Чернівецького університету, Серії «Правознавство».
На кафедрі функціонують класична та електронна бібліотеки, які нараховують
відповідно біля однієї тисячі найменувань друкованих та майже три тисячі
найменувань
електронних
джерел
науково-навчальної
літератури
та
ксерокопіювальна лабораторія багатоцільового призначення (задоволення наукових,
навчально-методичних та інших аналогічного характеру потреб).
Суттєво
сприяє підвищенню ефективності науково-педагогічної роботи
професорсько-викладацького складу, аспірантів та магістрів кафедри комп’ютерний
центр кафедри, який нараховує 5 комп’ютерів і приєднаний до мережі Wi-Fi. Особливо
ефективність його роботи зросла після того, коли повні електронні версії лекцій та інших
навчально-методичних матеріалів, розроблені викладачами кафедри, були розміщені у
віртуальному просторі для відкритого доступу усім студентам університету.
На кафедрі створено картинну галерею з портретів вдатних діячів минулого і
сучасності, чиї життя і творчість були або є безпосередньо пов’язаними з діяльністю
кафедри. Щорічно перше заняття у студентів-магістрів та студентів-спеціалістів кафедри
розпочинається із поглибленого ознайомлення з історією та сучасністю діяльністю
кафедри.

Йозеф А.
Шумпетер

Юзьков Леонід
Петрович

Всесвітньо
відомий вченийекономіст
у 1909-1911 рр.
викладав на
факультеті
фінансове право

Перший завідувач
кафедри,
опісля перший
Голова
Конституційног
о суду України

Воронова
Лідія
Костянтинівна
Зав. кафедрою у
1992-1998 рр.,
фундатор
Чернівецької
наукової школи з
фінансового права

Шаповал
Володимир
Миколайович
Багаторічний
професор-сумісник
кафедри, Голова
Центральної
виборчої комісії
України,
Почесний доктор
права
Чернівецького
національного
університету.

Яценюк Арсен
Петрович
Випускник
кафедри 1996 р.,
асистент
кафедри у 19961997 рр. Нині
державний діяч
України, лідер
об’єднаної
опозиції
«Батьківщина»

На базі кафедри функціонує редакційна колегія щоквартальника «Науковий
вісник Чернівецького університету» серії «Правознавство».
Викладачі кафедри беруть активну участь у функціонуванні органів місцевого
самоврядування та суспільно-політичному і культурному житті міста Чернівці та
області. Зокрема, доцент Я.С. Курко є депутатом Чернівецької обласної ради депутатів,
асистент В.В. Колосюк – депутат Чернівецької міської ради депутатів.
Підготував аспірант кафедри
В.П. Пацурківський

Перспективний план
розвитку кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
юридичного факультету Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича на 2011-2020 рр., затверджений на засіданні кафедри
29 січня 2011 р., протокол № 7; уточнений на засіданні кафедри
27 серпня 2012 р., протокол №1
Розділ і
№ п/п
заходу
Преамбула

Зміст заходу
За природою речей університет в ідеалі – це пристанище і
осереддя водночас високої академічної науки і такої ж
академічної свободи її творців, центр культури соціуму істинної
національної еліти і в той же час в особі його професорів-вчених
вона сама, а вже опісля цього та завдяки останньому
університет і кузня кадрів для народного господарства, які
гарантовано одержують в його стінах не тільки
високопрофесійну спеціальну, але й блискучу загальну освіту.
Проте ще нікому і ніде у світі не вдалося створити ідеальний
університет, оскільки жити у суспільстві і бути незалежним від
нього неможливо. Навіть створений В.Гумбольдтом «ідеальний»
Берлінський університет насправді таким не був. Сучасні ж,
особливо українські, університети кардинально відмінні від своїх
історичних попередників, а ще більше вони відрізняються від
того зразка, моделі, чим прагнули стати, від ідеалу, на який
орієнтувались. Сучасний вітчизняний університет став реально
наближатися до зовсім іншого пра-образу: повсюдно
спостерігається процес перетворення його із храму науки в
market place (в місце для торгівлі), в своєрідну економічну
корпорацію по продажу знань, навіть не кінцевого продукту –
підготовлених ним фахівців.
За цих умов не менш фундаментальні проблеми постають перед
основоположною ланкою університету – його кафедрою.
Природне призначення університетської кафедри – бути
критичною масою для самозапуску ланцюгової реакції наукового
пізнання, синтезуючим реактором найкарколомніших наукових
ідей, неперевершеним критерієм їх селекції та відбору, кузнею
істинних лідерів вчених-науковців та їх наукових шкіл. Лише
така кафедра може гарантувати своїм студентам
високопрофесійну спеціальну та блискучу загальну освіту.
Водночас трансформаційні процеси в університеті в цілому не
могли не зачепити його основу – університетську кафедру.
Більше того – саме на рівні кафедри вони проявилися найглибше
та найповніше. Нинішня кафедра як найважливіший суб’єкт
академічного життя університету за своїм природним
призначенням у все більшій мірі перестає таким бути, також
комерціоналізується, а центрами академічного життя стають у
кращому випадку окремі (все більше «окремі», тобто чисельно
все менше представлені) викладачі-вчені. Наяву феномен
деінституціоналізації академічного життя кафедри та
університету в цілому.
Керуючись цими критеріями та глибоко усвідомлюючи сучасні

Відмітка
про
виконання
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тенденції еволюції вітчизняних університетів і їх кафедр, а
також спираючись на «Концепцію вдосконалення правничої
(юридичної) освіти для фахової підготовки правника (юриста)
відповідно до європейських стандартів вищої освіти та
правничої (юридичної) професії на юридичному факультеті
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича та розвитку факультету» науково-педагогічний
колектив кафедри конституційного, адміністративного і
фінансового права у якості перспективного плану власного
розвитку протягом найближчого десятиліття ухвалює
наступні орієнтири та завдання свого поступу:
Розвиток кадрового потенціалу кафедри
Продовжити планомірну роботу по збільшенню питомої ваги
викладацького складу кафедри з науковими ступенями та
вченими званнями за профілем навчальних дисциплін, що
забезпечуються кафедрою. З цією метою доцентам,
асистентам, аспірантам та пошукувачам кафедри захистити
чотири докторських та не менше 15 кандидатських дисертацій.
Докторські дисертації
2013 рік. Захист докторської дисертації доцентом Гаврилюк
Р.О.
«Еволюція
природи
податкового
права:
антропологічно-соціологічний підхід».
2015 рік. Захист докторської дисертації доцентом Щербанюк
О.В. «Народний суверенітет в політико-правовому
будівництві сучасної держави».
2017 рік. Захист докторської дисертації доцентом Бабіним І.І.
«Розвиток системи пострадянського податкового права
України».
2019 рік. Захист докторської дисертації доцентом Федорук
Н.С. «Природа адміністративного права».
Кандидатські дисертації
2011 рік. Захист кандидатської дисертації пошукувачем
кафедри Гайкою О.Р. «Рішення про місцевий бюджет в
системі бюджетного законодавства».
2011 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Вдовіченим В.А. «Податково-правовий компроміс інтересів
платника податків і держави».
2011 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Ковбасом І.В. «Публічно-владні послуги як засіб забезпечення
державою реалізації прав людини».
2012 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Вдовіченою Л.І. «Правове регулювання діяльності держави
в сфері уникнення подвійного оподаткування».
2012 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Костею Д.В. «Правове регулювання природо ресурсних
платежів».
2012 рік. Захист кандидатської дисертації пошукувачем
кафедри Чебан В.М. «Конституційно-правовий статус суддів
в Україні та державах Східної Європи (порівняльноправовий аналіз»
2013 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Худиком А.М. «Конституціоналізація публічних фінансів в
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постсоціалістичній Україні: проблеми теорії і практики».
2013 рік. Захист кандидатської дисертації аспірантом кафедри
Пацурківським В.П. «Розвиток теорії та методології науки
фінансового права у працях українських вчених юристівфінансистів пострадянського періоду».
2013 рік. Захист кандидатської дисертації аспірантом кафедри
Тесліцьким А.М. «Конституційно-правове регулювання
статусу та діяльності громадських об’єднань в Україні:
питання теорії та практики».
2014 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Колосюком В.В. «Правова природа обов’язкового
особистого страхування».
2014 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Нестеренко Л.Б. «Історія вітчизняної науки фінансового
права».
2014 рік. Захист кандидатської дисертації пошукувачем
кафедри Красовським О.В. «Природа емісійного права»
2015 рік. Захист кандидатської дисертації старшим лаборантом
кафедри Редько І.О. «Конвенційне фінансове право».
2015 рік. Захист кандидатської дисертації лаборантом кафедри
Борденюк О.В. «Доктринальні принципи фінансового
права».
2016 рік. Захист кандидатської дисертації пошукувачем
кафедри Войцевою К.Ю. «Судове фінансове право».
2016 рік. Захист кандидатської дисертації пошукувачем
кафедри Родіоновою І.В. «Еволюція диспозитивного
регулювання у фінансовому праві».
Розвиток фундаментальної науки на кафедрі
Протягом найближчих десяти років сконцентрувати творчі
зусилля кафедри на поглибленому дослідженні переважно з
позицій
непозитивістських
методологічних
підходів
(антропологічно-соціологічного,
феноменологічного,
комунікативного та інших) конституційного, адміністративного
і фінансового права як систем. Активніше ставити та
вирішувати
насамперед
фундаментальні
проблеми
правопізнання. Зокрема, стало нагальним філософськометодологічне самовизначення явища, яке традиційно з
радянських часів іменується науками конституційного,
адміністративного і фінансового права. Особливого значення
надати дослідженню феномена еволюції природи права. Логіка
правопізнання підштовхує і водночас зобов’язує обрати у якості
комплексної кафедральної наукової теми на 2016-2020 роки
проблему «Природа конституційного, адміністративного та
фінансового права».
Найголовнішими принципами і водночас атрибутивною
умовою розвитку фундаментальної науки на кафедрі вважати
утвердження дослідницької свободи вченого та належного
наукового
аргументування
(включаючи
філософське,
методологічне, теоретичне, фактичне, перевірку одержаних
результатів тощо) ним результатів наукових пошуків. Тільки
на даних засадах може постати неформальне академічне
співтовариство
- визначальний фактор, що забезпечує

формування, існування, трансляцію, відтворення і розвиток
академічних науково-пізнавальних традицій, яке, в свою чергу,
є неодмінним для зародження і розвитку фундаментальної
науки.
Без фундаментальної науки неможлива фундаментальна
університетська освіта. Вважати найадекватнішою для
колективу
кафедри
науково-методологічну
модель
правопізнання, яку ще 100 років тому відкрив для
правознавства фундатор наукових традицій факультету Євген
Ерліх – некласичну парадигму правопізнання. Вченими
кафедри вона уже успішно апробована і забезпечила одержання
ними ряду принципово нових наукових результатів, реальне
прирощення нових наукових знань, насамперед у сфері пізнання
фінансового права (вони оприлюднені на сторінках «Права
України» та іншої періодики).
Ще
однією
основоположною
обставиною
розвитку
фундаментальної науки на кафедрі стала трансформація,
точніше – своєрідна анігіляція феномену провінційності в
науці. Сучасні мультимедійні технології одержання і переробки
наукової інформації, міжособистісного спілкування вчених з
найвіддаленіших точок світу у режимі реального часу
дозволили «тримати руку» на пульсі всесвітнього наукового
життя, по суті миттєво використовувати у своїх пошуках
найновіші досягнення колег по науковому цеху.
Дані обставини уможливлюють сформулювати для кафедри
на найближче десятиліття у якості найголовнішого завдання
у сфері розвитку фундаментальної науки створення
непозитивістських філософії та теорії фінансового права,
перетворення кафедри у головний філософський та
теоретико-методоло-гічний
центр
непозитивістського
розуміння і пізнання фінансового права на усьому бувшому
постсоціалістичному просторі, в один з відомих та визнаних
таких центрів у Європі в цілому. Висловлюючись коротше,
колектив кафедри ставить перед собою за головну мету
досягти за цей період загальноєвропейського визнання
кафедри як одного з центрів непозитивістського пізнання
природи фінансового права.
Поряд з поглибленим вивченням фундаментальних проблем
фінансового права кафедра активно розроблятиме такі ж
аспекти конституційного та адміністративного права.
З цією метою колективу кафедри:
Провести наступні наукові конференції, круглі столи,
симпозіуми тощо:
1. У травні 2011 року спільно з Академією внутрішніх справ Виконано
України та Апеляційним судом Чернівецької області провести
Четверту Міжнародну науково-теоретичну конференцію
вчених та юристів-практиків «Філософські, методологічні,
соціологічні та психологічні проблеми права» (проводити її
щорічно й надалі).
2. У вересні 2011 р. спільними зусиллями кафедри, Українсько- Виконано
Польського клубу вчених-конституціона-лістів та Вищої школи
права і адміністрації в Перемишлі - Жешові (Польська

Республіка) провести на базі кафедри ІІІ-є засідання
Українсько-Польського клубу вчених-конституціоналістів
з проблеми «Поділ влад в конституційній системі держави».
3. У вересні 2012 р. спільно з кафедрою теорії та історії держави і Виконано
права факультету провести міжнародну науково-теоретичну
конференцію «Концепція «живого права» Євгена Ерліха та
сучасні проблеми праворозуміння».
4. У 2013 р. провести Міжнародну теоретико-методологічну
конференцію «Природно-правова традиція право пізнання:
сутність, методи, цілі, етапи розвитку».
5. У 2014 р. провести Міжнародний круглий стіл з проблеми
«Еволюція природи пострадянського фінансового права:
позитивістський,
антропологічно-соціологічний,
феноменологічний та комунікативний виміри».
6. У 2015 р. провести Міжнародну наукову конференцію
«Системність
фінансового
права:
антропологічносоціологічний вимір» (присвячену 800-річчю прийняття 15
червня 1215 р. в Англії «Великої Хартії вольностей»).
7. У 2016 році провести Міжнародний симпозіум «Філософія
фінансового права: традиції та новації».
8. У 2017 р. провести Міжнародний круглий стіл «Природа
публічного права крізь призму основних європейських традицій
правопізнання».
9. У 2018 р. провести Міжнародний симпозіум з проблеми
«Природа адміністративного права».
2. Опублікувати монографії
2012 р. Гаврилюк Р.О. «Природно-правова традиція Виконано
правопізнання». Монографія
2012 р. Вдовічен В.А. «Податково-правовий компроміс». Виконано
Монографія.
2013 р. Гаврилюк Р.О. «Еволюція природи податкового
права». Монографія.
2013 р. Гаврилюк Р.О. «Симетричність податкового права».
Монографія.
2013 р. Щербанюк О.В. «Народний суверенітет в політикоправовому будівництві сучасної держави». Монографія.
2013 р. Костя Д.В. «Правова природа природо ресурсних
платежів». Монографія.
2014 р. Бабін І.І. «Розвиток системи пострадянського
податкового права України». Монографія.
2014 р. Пацурківський П.С. «Системність фінансового
права» Монографія.
2015 р. Пацурківський П.С. «Філософія фінансового права.»
Монографія.
2015 р. Гаврилюк Р.О. «Природа податкового права»
Монографія.
2016 р. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. «Юридичні
конструкції у фінансовому праві». Монографія.
2018 р. Федорук Н.С. «Природа адміністративного права».
Монографія.
3. Статті у рейтингових наукових журналах з правознавства.
Провідним науковцям кафедри продовжити практику щорічного
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оприлюднення основних результатів своїх досліджень на
сторінках центральних наукових журналів з правознавства
України (насамперед «Права України») та інших країн.
Започаткувати традицію систематичного оприлюднення основних
результатів досліджень науковців кафедри у виданнях країнчленів ЄС.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
Свобода у творенні фундаментальної науки та аргументованому
оприлюдненні їх результатів знаходить природне продовження у
вільному характері викладання навчальних дисциплін з боку
професорсько-викла-дацького складу, яке є ще незвичним для
української ментальності. Це не свобода викладача від
природного обов’язку дати студенту високу якість освіти (не
середню і тим більше не низьку), а свобода від традиційної
бюрократичної опіки професорсько-викладацького складу з боку
сповідуючих лише букву нормативів освіти різноманітних
інспекторів та адміністраторів, свобода відповідати за себе та
результати своєї праці.
Водночас це і свобода навчання для тих студентів, які
демонструють реальні успіхи у засвоєнні освітньо-професійних
програм. Міра останньої повинна прямо пропорційно залежати
від успіхів відповідного студента. А перевіреними століттями
публічними формами демонстрації цих успіхів насамперед
академічній спільноті є виступи студентів, усні та письмові, у
своїх академічних групах, їх участь у диспутах на конференціях
з питань професійної підготовки, захист певних правових позицій,
аналіз судових рішень, правозастосовної практики тощо. Тільки
академічно вільний викладач може забезпечити належну
професійну підготовку і тільки вільний у своєму ставленні до
цієї підготовки студент може її одержати. Будь-який примус у
цьому процесі різко зменшує його ефективність.
З метою реалізації вищевикладених принципів здійснити:
3.1. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.
Розробити науково-методологічні засади, критерії та процедури
здійснення комплексного забезпечення якості та моніторингу
підготовки студентів на усіх рівнях реалізації освітнього
процесу, запровадити автоматизовану комп’ютерну систему
модульної, залікової, іспитової та державної перевірки знань,
умінь та навиків студентів.
Вдосконалити із врахуванням досвіду найпередовіших вищих
юридичних навчальних закладів України, Європи та світу,
вимог
юридичної
практики
освітньо-кваліфікаційні
характеристики та освітньо-професійні програми усіх
освітньо-кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр», «Спеціаліст»,
«Магістр».
Завершити перехід на європейську модель освітньокваліфікаційних рівнів: «Бакалавр», «Магістр» та здійснити усю
необхідну підготовчу роботу для запровадження третього циклу
навчання – доктора PhD з права.
Запровадити вручення студентам кафедри додатку до диплома
європейського зразка.
Протягом декількох найближчих років розробити електронні

версії навчально-методичних комплексів для студентів з кожної
дисципліни, передбаченої робочим навчальним планом.
Домогтися повної прозорості навчального процесу.
Запровадити рейтингову систему оцінювання знань студентів.
Не допустити формалізації накопичувальної системи оцінок у
гонитві за новаторством, не нехтувати традиційними формами
перевірки знань, умінь та навиків студентів, зокрема,
контрольними
роботами,
колоквіумами,
звичайним
опитуванням, тестуванням.
Поступово, але неухильно перенести центр ваги в
індивідуальній роботі зі студентами на залучення кожного з них
до самостійної науково-дослідної роботи, до участі в
різноманітних конкурсах та проектах в Україні та за кордоном,
до виконання різноманітних практичних проектів у сфері
юриспруденції.
Подолати інфляцію оцінок «відмінно», «дуже добре» та
«добре», унеможливити негативний вплив суб’єк-тивного
фактора на оцінювання знань, умінь та навиків студентів.
3.2. Опублікування підручників та навчальних посібників.
З усіх без винятку дисциплін магістерського циклу кафедри
підготувати та опублікувати навчальні посібники чи підручники.
2011 р. Федорук Н. С. «Адміністративне право України
(загальна частина)». Навчальний посібник студентам (після
апробації даного посібника перевидати його з грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
2012 р. Бабін І.І. «Податкове право України». Навчальний
посібник студентам (після апробації даного посібника
перевидати його з грифом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України).
2013 р. Федорук Н. С. «Адміністративне право України
(особлива частина)». Навчальний посібник студентам (після
апробації даного посібника перевидати його з грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
2014 р. Щербанюк О.В. Конституційне право. Навчальний
посібник студентам (після апробації даного посібника
перевидати його з грифом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України).
2016 р. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. «Фінансове
право» Підручник. З грифом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.
2017 р. Щербанюк О.В. Конституційне право. Підручник. З
грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2020 р. Федорук Н. С. Адміністративне право. Підручник. З
грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
3.3. Практична підготовка студентів.
Розробити та запровадити в навчальний процес наскрізні та
безперервні програми практик, нові форми практичної
підготовки студентів.
Домогтись залучення більшості студентів до діяльності
студентської юридичної клініки.
Створити та постійно оновлювати електронний банк даних
про подальшу професійну кар’єру кожного випускника
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кафедри, з врахуванням їх досвіду корегувати програми
навчальних дисциплін та програми практик студентів.
Створити на кафедрі стенд «Випускники кафедри».
Не допускати формалізму у звітах про проходження студентами
практик та під час захисту відповідних звітів.
Підтримати та всебічно розвинути практику рекомендації на
роботу кращих випускників кафедри у разі наявності
відповідних вакансій за місцем їх переддипломної чи
асистентської практики.
Продовжити
практику
комплектування
професорськовикладацького складу кафедри за рахунок випускників, що
набули досвіду практичної роботи.
Сформувати систему взаємних зв’язків кафедри та найбільших
роботодавців з метою забезпечення здобуття студентами
професійних навиків під час проходження відповідних практик.
Розробити і запровадити систему ранньої адаптації випускників
кафедри до первинних професійних посад.
Забезпечення якісної практичної підготовки студентів віднести
до числа найважливіших критеріїв під час оцінювання роботи
завідувача кафедрою та викладача – безпосереднього керівника
практики.
Виховна робота
Розробити та постійно вдосконалювати Концепцію виховної
роботи зі студентами кафедри протягом усього періоду
перебування його в стінах університету.
Громадянську
активну
позицію,
чесність,
патріотизм,
нетерпимість до будь-яких антисуспільних проявів вважати
такими ж невід’ємними якостями сучасного юриста, як і його
високопрофесійну фахову підготовку.
Широко використовувати у виховній роботі великі історичні
традиції факультету. Створити кафедральну іменну аудиторію
Й.Шумпетера.
Створити на кафедрі картинну галерею з портретів вдатних
діячів минулого і сучасності, чиї життя і творчість були або є
безпосередньо пов’язаними з діяльністю кафедри. Щорічно
перше заняття у студентів-магістрів та студентів-спеціалістів
кафедри розпочинати із поглибленого ознайомлення їх з
історією та сучасністю діяльністю кафедри.
За основу у виховній роботі зі студентами кафедри взяти кращі
вітчизняні традиції та загальнолюдські цінності.
Виховний процес зі студентами-юристами здійснювати не
абстрактно, а в нерозривному зв’язку з їх фаховою підготовкою,
працювати не час від часу, а систематично, поєднувати
індивідуальний та груповий підходи.
Не вихований належним чином юрист – не професіонал, потенційно
небезпечна для окремих індивідів і соціуму в цілому людина.
Головний критерій вихованості юриста – природна людська
моральність (найстисліше викладена у десяти біблейських
заповідях) та глибоке усвідомлення ним своєї особистої
відповідальності за власну долю, за долю своєї Вітчизни в цілому
та кожного її жителя зокрема.
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Міжнародні зв’язки кафедри
Міжнародні зв’язки кафедра розглядає як дзеркальне
відображення рівня свого розвитку та неодмінну умову його
подальшого вдосконалення водночас. Завершується перший
етап становлення та розвитку міжнародних зв’язків кафедри.
Вони здійснювалися головним чином з вузами пострадянських
країн: аналогічними кафедрами Московського державного
університету імені М.В.Ломоносова, Санкт-Петербурзького і
Воронезького державних університетів, Московської державної
юридичної академії, Уральської державної юридичної академії,
Саратовської академії права Російської Федерації, Науководослідного інституту фінансового та податкового права
Республіки Казахстан, ряду інших провідних юридичних
навчальних закладів та найпередовіших центрів юридичної
науки цих країн. Співробітництво з ними носило та має нині
головним чином форму спільного проведення міжнародних
наукових конференцій, взаємний обмін результатами наукових
досліджень для їх популяризації за кордоном, спільне видання
збірників наукових статей та матеріалів наукових конференцій.
Цей напрацьований вектор міжнародного співробітництва
необхідно зберігати та розвивати.
Акцент
в
подальшому
розвитку
міжнародного
співробітництва перенести на розвиток співробітництва з
вузами країн-членів ЄС, збагативши його новими
ефективними форми.
Кафедрі налагодити та перевести у площину систематичних
зв’язків співробітництво з юридичними науковими школами
Ягелонського університету Кракова та Жешувського університету
(Республіка Польща), Карлового університету у Празі (Чеська
Республіка), Оксфордського університету (Великобританія),
Сучавського університету (Румунія) та іншими вузами країн
Європи.
Перейти до систематичного глибокого вивчення досвіду
надання вищої юридичної освіти і розвитку юридичної науки у
найпередовіших країнах Європи, США та Канади, творчого
переосмислення та застосування цього досвіду на кафедрі та
юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича в цілому.
З метою кращого представлення себе у світовому
інформаційному просторі кафедрі завершити підготовку Виконано
якомога повнішого веб-сайту
про
себе.
Створити
комп’ютерний
центр
кафедри
для
інформаційного Виконано
забезпечення життєдіяльності кафедри.
Започаткувати міжнародну кооперацію у підготовці науковопедагогічних кадрів та обмін ними у здійсненні навчальної та
наукової роботи.
Домогтись реального міжнародного обміну студентами в
рамках Болонського процесу.
Заключення. Реалізація «Перспективного плану розвитку
кафедри конституційного, адміністративного і фінансового
права юридичного факультету Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича на період 2011-2020
років» за усіма параметрами діяльності забезпечить

обґрунтоване віднесення її за будь-якою шкалою рейтингів до
числа провідних кафедр на факультеті, в університеті та в
Україні, слугуватиме достатньою підставою для незрівнянно
якіснішої підготовки фахівців-юристів, що спеціалізуються по
кафедрі та успішного працевлаштування їх за набутим фахом,
підтверджуватиме спроможність професорсько-викладацького
складу кафедри краще від більшості інших аналогічних кафедр
юридичних вишів України виконувати державне замовлення на
підготовку правознавців.
«Перспективний план розвитку кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права юридичного факультету
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича на 2011-2020 рр.» уточнювати на початку кожного
нового навчального року.

