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Розташування.
Корпус університету № 2, І-й поверх, аудиторії №№ 40, 218-223.
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 колом.
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 будівля
включена до списку Світової спадщини. Нині це Резиденція Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.

Колектив кафедри 2012/2013 навчального року

Завідувач кафедри
Музика Анатолій Ананійович
д.ю.н., професор

Ющик Олена Іванівна
к.ю.н., доцент

Данилюк Микола Іванович
к.ю.н., доцент

Боднарук Олександр Миколайович
к.ю.н., доцент

Чорней Світлана Володимирівна
асистент

Глушков Валерій Олександрович
д.ю.н., професор

Шевчук Андрій Васильович
к.ю.н., доцент

Данилюк Тетяна Миколаївна
к.ю.н., доцент

Сабадаш Роман В’ячеславович
асистент

Лубко Олена Анатоліївна
асистент

Марчак Віталій Ярославович
д.ю.н., професор

Дякур Марія Дмитрівна
к.ю.н., доцент

Гриндей Любов Михайлівна
к.м.н., доцент

Кожакарь Іван Юрійович
асистент

Мельникова Тетяна Василівна
старший лаборант

Нежурбіда Сергій Ігорович
к.ю.н., доцент

Гусар Леся Віталіївна
к.ю.н., доцент

Жаровська Галина Петрівна
к.ю.н., доцент

Савчук Артем Володимирович
Асистент

Тома Маріанна Георгіївна
Лаборант

Історія кафедри
Історія кафедри кримінального права і криміналістики Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича пов’язана з іменами таких видатних
вчених, як Карл Гіллер (кримінальне право), Ганс Гросс (криміналістика та кримінальна
психологія), Адольф Ленц, Франц Екснер, Константін Ісопескул-Грекул, Константін
Радулеску (кримінологія), які викладали кримінальне право, кримінальний процес,
кримінально-виконавче право, кримінологію на протязі 1875-1918 рр. (австрійський
період) та 1918-1940 рр. (румунський період).

Карл Гіллер

Ганс Гросс

Франц Екснер

Адольф Ленц

Константін Ісопескул-Грекул

У 1994 році після тривалої перерви відбулось відродження кафедри, у витоків
якого перебував Микола Костянтинович Якимчук (сьогодні перший проректор
Національної академії прокуратури України, державний радник юстиції 3 класу, доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України, нагороджений нагрудними
знаками “Почесний працівник прокуратури України”, “Подяка за сумлінну службу в
органах прокуратури” ІІ та ІІІ ступенів). За період існування кафедри членами її
професорсько-викладацького складу були відомі в Україні практичні працівники, серед
яких варто виділити: доцента Володимира Серафимовича Іщенко (заслужений юрист
України), доцента Геннадія Геннадійовича Москаля, доцента Василя Дмитровича
Онофрейчука, професора Віктора Теодосовича Бачинського, доцента Анатолія
Петровича Огородника (заслужений юрист України, Голова Чернівецького окружного
адміністративного суду України,), доцента Валентину Іванівну Ніндипову.

Микола Костянтинович
Якимчук

Володимир Серафимович
Іщенко

Валентина Іванівна
Ніндипова

Анатолій Петрович
Огородник

У 2012 році кафедру очолив доктор юридичних наук, професор Музика Анатолій
Ананійович.
За 20 років викладачами кафедри захищено дві докторські та 12 кандидатських
дисертацій.
У 1998 році монографію “Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних
засобів” опублікував доцент Музика Анатолій Ананійович, а у 1998 році захистив
докторську дисертацію “Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінальноправове та кримінологічне дослідження)”.
У 2001 році монографію “Проблеми управління в органах прокуратури України:
теорія і практика” опублікував доцент Якимчук Микола Костянтинович, а у 2002 році
захистив докторську дисертацію “Організаційно-правові основи управління в органах
прокуратури України”.
У 2010 році монографію “Обмежена осудність: психолого-правовий зміст”
опублікував доцент Марчак Віталій Ярославович, а у 2011 році захистив докторську
дисертацію “Юридико-психологічний зміст обмеженої осудності”.
На кафедрі для магістрів кримінально-правової спеціалізації практикується
викладання навчальних дисциплін англійською мовою, зокрема “Зарубіжна кримінологія”
(“Foreign Criminology”).
За час існування кафедри кандидатські дисертації захистили: зі спеціальності 12.00.08:
Нежурбіда Сергій Ігорович “Злочинна необережність: концепція, механізм і
шляхи протидії” (2001 р.);
Шевчук Андрій Васильович “Стадії вчинення злочину” (2002 р.);
Ющик Олена Іванівна “Кримінально-правове регулювання діяння пов’язаного з
ризиком як обставина, що виключає злочинність діяння” (2004 р.);
Жаровська Галина Петрівна “Інститут співучасті за кримінальним правом
України” (2004 р.);
Дякур Марія Дмитрівна “Замах на злочин: проблеми кримінально-правової
кваліфікації та відповідальності” (2009 р.);
Гусар Леся Віталіївна “Необхідна оборона: кримінологічні та кримінально-правові
аспекти” (2010 р.);
Данилюк Тетяна Миколаївна “Теоретико-прикладні проблеми встановлення
моменту закінчення злочину” (2010 р.);
Боднарук Олександр Миколайович “Необхідна оборона при посяганні на
власність” (2012 р.).
Зі спеціальності 12.00.09:
Мельничок Володимир Михайлович “Розслідування вимагательства в сучасних
умовах” (1998 р.);
Юрчишин Василь Миколайович “Проблеми державного та приватного
обвинувачення в судах України” (2004 р.);

Данилюк Микола Іванович гриф “таємно” (2012 р.).
Для забезпечення таких дисциплін, як “Судова медицина”, “Судова психіатрія”,
“Судово-медичні експертизи” на кафедрі також викладає к.м.н. Гриндей Любов
Михайлівна, яка захистила кандидатську дисертацію на тему “Профілактика
фетоплацентарної недостатності у юних первородящих з тиреотоксикозом” (2001 р.).
Питома вага викладачів з науковими ступенями на кафедрі складає 70,6 %.
У 2005-2010 рр. кафедра працювала над комплексною науковою темою “Актуальні
проблеми кримінального права, кримінології і прокурорського нагляду в Україні”. На
2011-2015 рр. розробляється комплексна кафедральна тема “Актуальні питання протидії
злочинності на сучасному етапі розвитку української держави”.
Протягом останніх років на кафедрі опубліковано:
− Глушков В.О. Оперативно-розшукова діяльність СБ України. Підручник /
Колектив авторів: Глушков В.О., Скулиш Є.Д., Юрченко О.М., Артемов В.Ю.,
Білічак О.А., Найдьон Ю.О. – К.: НА СБ України, 2012. – 736 с.
− Глушков В.О. Відповідальність за передбачені Розділом ІІ Особливої частини
Кримінального кодексу України злочини у сфері професійної діяльності
медичних працівників та спеціальні види тілесних ушкоджень: [Монографія]. –
К.: МНДЦ при РНБОУ, НА СБ України, 2011. – 112 с.
− Марчак В.Я. Обмежена осудність. Підручник. – Чернівці: Рута, 2012. – 600 с.
− Марчак В.Я. Судова психологія. Підручник / Колектив авторів: Костицький
М.В., Марчак В.Я., Черновський О.К., Федіна А.В. – Чернівці: Рута, 2012. – 650 с.
− Марчак В. Я. Обмежена осудність: психолого-правовий зміст : [монографія] / В.
Я. Марчак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с.
− Музика А.А. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування /
Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник. Вид. 5-е, прероб. та
доповн. / За. ред. Мельника М.І., Клименка В.А. – К.: Атіка, 2009. – С. 320–332.
− Шевчук А.В., Дякур М.Д., Гусар Л.В. Кримінальне право України (Особлива
частина): Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. – 88
с.
− Шевчук А.В, Дякур М.Д. Кримінальне право України (Особлива частина).
Навчальний посібник. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. – 304 с.
Кафедра підтримує постійні прямі зв’язки з такими закладами як: Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет
імені Івана Франка, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут
держави і права імені В.М. Корецького НАН України, НУ “Одеська національна
юридична академія”, Русенський університет (Болгарія), університет м. Граца (Австрія)
Кафедра бере участь у спільній операційній програмі “Румунія-Україна-Республіка
Молдова – 2007-2013” в рамках проекту “Транснаціональний і освітній обмін в галузі
Європейських студій як сприяння зменшення ефекту кордону на східному рубежі ЄС”. Це
дозволяє якісно забезпечити навчальний процес для студентів всіх освітньокваліфікаційних рівнів.
Кафедра забезпечує викладання наступних курсів:
Д.ю.н., професор А.А. Музика на ОКР “Магістр” проводить лекційні та семінарські
заняття з дисциплін “Кримінальне право зарубіжних країн (Загальна частина)”, “Міжнародне
кримінальне право”, здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт.
К.ю.н., доцент С.І. Нежурбіда на ОКР “Бакалавр” читає лекції з дисципліни
самостійного вибору “Кримінологія”, а на ОКР “Магістр” проводить семінарські та лекційні
заняття з дисциплін “Теорії причин злочинності”, “Зарубіжна кримінологія”, а на ОКР
“Спеціаліст” проводить лекційні і практичні заняття з дисципліни “Огляд місця події”, також
здійснює наукове керівництво написанням магістерських та дипломних робіт.
Д.ю.н., професор В.О. Глушков на ОКР “Бакалавр” читає лекції з нормативного
курсу “Кримінальне право України (Особлива частина)” та лекційні заняття з дисципліни

самостійного вибору “Кримінологія”, а на ОКР “Магістр” проводить семінарські та
лекційні заняття з дисциплін “Сучасні проблеми кримінального права України” та
“Пенітенціарні системи зарубіжних країн”, здійснює наукове керівництво написанням
магістерських робіт.
Д.ю.н., професор В.Я. Марчак на ОКР “Бакалавр” читає лекції з дисципліни
вільного вибору “Психологія (загальна та юридична)”, а на ОКР “Магістр” та ОКР
“Спеціаліст” проводить семінарські та лекційні заняття з дисципліни “Вчення про суб’єкт
злочину”, також здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт.
К.ю.н., доцент А.В. Шевчук на ОКР “Бакалавр” читає лекції з нормативного курсу
“Кримінальне право України (Особлива частина)”, а на ОКР “Магістр” проводить лекційні та
семінарські заняття з дисципліни “Альтернативи кримінальному переслідуванню в сучасному
праві”, здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт.
К.ю.н., доцент О.І. Ющик на ОКР “Бакалавр” читає лекції з нормативного курсу
“Кримінальне право України (Загальна частина)”, а на ОКР “Спеціаліст” проводить практичні
заняття з дисципліни “Розслідування комп’ютерних злочинів”, а на ОКР “Магістр” здійснює
лекційні та семінарські заняття з дисципліни “Кримінальне право зарубіжних країн (Особлива
частина)”, здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт.
К.ю.н., доцент Г.П. Жаровська на ОКР “Бакалавр” читає лекції з нормативного
курсу “Кримінальне право України (Загальна частина)”, а на ОКР “Магістр” читає
лекційні та проводить семінарські заняття з дисципліни “Транснаціональна злочинність”,
здійснює наукове керівництво написанням магістерських робіт.
К.м.н., доцент Л.М. Гриндей на ОКР “Бакалавр” читає лекції з дисципліни
самостійного вибору “Судова медицина та психіатрія”, проводить практичні заняття з
дисципліни самостійного вибору “Судова медицина”, а на ОКР “Спеціаліст” проводить
лекційні та семінарські заняття з дисциплін “Судова психіатрія”, “Кримінальна
психологія”, здійснює наукове керівництво написанням дипломних робіт.
К.ю.н., доцент М.Д. Дякур на ОКР “Бакалавр” читає лекції з нормативного курсу
“Криміналістика”, а на ОКР “Магістр” проводить лекційні та семінарські заняття з
дисципліни “Антикорупційна політика України”, здійснює наукове керівництво
написанням магістерських та дипломних робіт.
К.ю.н., доцент Л.В. Гусар на ОКР “Бакалавр” читає лекції з дисципліни
самостійного вибору “Кримінологія”, а на ОКР “Спеціаліст” та на ОКР “Магістр”
проводить лекційні та семінарські заняття з дисципліни “Кримінальна віктимологія”,
здійснює наукове керівництво написанням магістерських та дипломних робіт.
К.ю.н., доцент Т.М. Данилюк на ОКР “Бакалавр” проводить семінарські заняття з
дисципліни вільного вибору “Теорія кваліфікації злочинів”, на ОКР “Спеціаліст”
проводить лекційні та семінарські заняття з дисципліни “Криміналістичне вчення про
жертву злочину”, а на ОКР “Магістр” проводить семінарські заняття з дисципліни
“Правові основи протидії злочинності”, здійснює наукове керівництво написанням
магістерських робіт.
К.ю.н., доцент М.І. Данилюк на ОКР “Бакалавр” проводить семінарські заняття з
дисципліни вільного вибору “Кримінально-виконавче право України”, здійснює наукове
керівництво написанням магістерських робіт.
К.ю.н., доцент О.М. Боднарук на ОКР “Бакалавр” проводить лекційні заняття з
дисципліни вільного вибору “Психологія (загальна та юридична)”, проводить семінарські
заняття з нормативного курсу “Кримінальне право України (Особлива частина)”, а на ОКР
“Спеціаліст” проводить практичні заняття з дисципліни “Проблеми кваліфікації службових
злочинів”, проводить лекційні та семінарські заняття з дисципліни “Сучасні проблеми
криміналістики”, здійснює наукове керівництво написанням курсових робіт.
Асистент С.В. Чорней на ОКР “Бакалавр” проводить практичні заняття з
дисциплін вільного вибору “Психологія (загальна та юридична)”, “Судово-медичні
експертизи”.

Асистент А.В. Савчук на ОКР “Бакалавр” проводить семінарські заняття з
нормативного курсу “Кримінальне право України (Особлива частина)”, з дисципліни
самостійного вибору “Кримінологія”, з дисципліни вільного вибору “Проблеми
кваліфікації господарських злочинів”, а на ОКР “Спеціаліст” проводить практичні заняття
з дисципліни “Проблеми кваліфікації транспортних злочинів”, здійснює наукове
керівництво написанням курсових робіт.
Асистент Р.В. Сабадаш на ОКР “Бакалавр” проводить практичні заняття з
нормативного курсу “Криміналістика”, проводить семінарські заняття з дисциплін
вільного вибору “Теоретичні основи вчення про покарання”, “Кримінальна
відповідальність та покарання неповнолітніх”, “Проблеми кваліфікації злочинів проти
власності”, а також здійснює наукове керівництво написанням курсових робіт.
Асистент О.А. Лубко на ОКР “Бакалавр” проводить семінарські заняття з
нормативних курсів “Кримінальне право України (Особлива частина)”, “Кримінальне
право України (Загальна частина)”, з дисципліни самостійного вибору “Кримінологія”,
здійснює наукове керівництво написанням курсових робіт.
Асистент І.Ю. Кожакарь на ОКР “Спеціаліст” проводить семінарські заняття з
дисципліни “Науково-технічні засоби в правоохоронній діяльності”.
Такий викладацький склад дозволяє забезпечувати підготовку правниківпрофесіоналів, конкурентоздатних на сучасному ринку праці. Наприклад із 116
випускників магістратури кафедри за 2006-2012 роки за фахом працює 107 (92,3%).
На кафедрі на постійній основі функціонують студентські гуртки імені Карла
Гіллера (кримінально-правовий напрям), Ганса Гросса (криміналістичний напрям),
Франца Екснера (кримінологічний напрям). Робота такої кількості гуртків дозволить
забезпечити всебічну реалізацію наукового потенціалу студентів за трьома напрямами, що
перебувають у сфері наукових інтересів кафедри: кримінальне право, кримінологія,
криміналістика.
На кафедрі діє бібліотека, яка налічує 365 друкованих та 873 електронних джерел
правової інформації. Для студентів доступний електронний банк всіх лекційних курсів
кафедри.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
розвитку кафедри кримінального права і криміналістики
на 2011-2020 рр., затверджений на засіданні кафедри 28 січня 2011 р., протокол № 6;
уточнений на засіданні кафедри 27 серпня 2012 р.,
протокол №1
Розділ і
№ п/п
заходу
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а

Розділ 1.

Зміст заходу

Відмітка
про
виконанн
я

Минулі 20 років були періодом становлення кафедри,
формування її кадрів, визначення основних напрямів наукових
досліджень. У 2012 р. цей період завершується.
Найважливішими завданнями стають підготовка докторських
дисертацій і корінне підвищення ефективності викладання
дисциплін кафедри. Виходячи з «Концепції вдосконалення
правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника
(юриста) відповідно до європейських стандартів вищої освіти і
правничої (юридичної) професії на юридичному факультеті
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича та розвитку факультету», кафедрою заплановані
такі заходи:
Розвиток кадрового потенціалу кафедри.
1.1. 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 та
асистентам кафедри захистити 4 докторських та не менше 6
кандидатських дисертацій.
Докторські дисертації
2013 рік. Захист докторської дисертації доцентом Нежурбідою
С.І. «Вчення про причинність злочинності (антропосоціальний
теоретико-правовий
аналіз
сучасних
кримінологічних теорій)».
2017 рік. Захист докторської дисертації доцентом Ющик О.І.
«Пенологія:
теоретико-прикладне
та
порівняльне
дослідження».
2017 рік. Захист докторської дисертації доцентом Шевчуком
А.В. «Мораль як об’єкт кримінально-правової охорони».
2019 рік. Захист докторської дисертації доцентом Жаровською
Г.П.
«Теоретико-правові
проблеми
нелегальної
інтелектуальної міграції в Україні».
Кандидатські дисертації
2012 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри Виконано
Боднаруком О.М. «Необхідна оборона при посяганні на
власність».
2013 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Чорней С.В. «Осудність як ознака суб’єкта злочину».
2014 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Сабадашем Р.В. «Використання спеціальних знань при
розслідуванні злочинів у сфері використання електроннообчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж і
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мереж електрозв’язку».
2014 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Савчуком
А.В.
«Просторово-часові
особливості
насильницької злочинності в Україні».
2014 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Кожакарем І.Ю. «Теорія та практика встановлення особи
невпізнаного трупа з використанням можливостей
дактилоскопії».
2015 рік. Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри
Лубко О.А. «Причинність насильницької злочинності
неповнолітніх в Україні».
Розвиток фундаментальної науки на кафедрі.
Протягом найближчих десяти років сконцентрувати творчі
зусилля кафедри виконанні існуючої кафедральної теми
“Актуальні питання протидії злочинності на сучасному етапі
розвитку української держави”. Водночас здійснювати пошук
комплексної кафедральної наукової теми на 2016-2020 роки.
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.
З цією метою колективу кафедри:
1. Провести ряд наукових конференцій, круглих столів,
симпозіумів тощо.
2. Опублікувати монографії
2012 рік. Боднарук О.М. «Необхідна оборона при посяганні на
власність». Монографія.
2013 рік. Нежурбіда С.І. «Вчення про причинність злочинності
(антропо-соціальний теоретико-правовий аналіз сучасних
кримінологічних теорій)». Монографія.
2013 рік. Чорней С.В. «Осудність як ознака суб’єкта злочину».
Монографія.
2014 рік. Сабадаш Р.В. «Використання спеціальних знань при
розслідуванні злочинів у сфері використання електроннообчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж і
мереж електрозв’язку». Монографія.
2014 рік. Савчук А.В. «Просторово-часові особливості
насильницької злочинності в Україні». Монографія.
2014 рік. Кожакарь І.Ю. «Теорія та практика встановлення
особи невпізнаного трупа з використанням можливостей
дактилоскопії». Монографія.
2015 рік. Лубко О.А. «Причинність насильницької злочинності
неповнолітніх в Україні». Монографія.
2017 рік. Ющик О.І. «Пенологія: теоретико-прикладне та
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порівняльне дослідження». Монографія.
2017 рік. Шевчук А.В. «Мораль як об’єкт кримінальноправової охорони». Монографія.
2019 рік. Жаровська Г.П. «Теоретико-правові проблеми
нелегальної інтелектуальної міграції в Україні». Монографія.
3. Статті у рейтингових наукових журналах з правознавства.
Провідним науковцям кафедри продовжити практику
щорічного 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 країн-членів 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-викладацького
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 професорськовикладацького 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’єктивного
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.
Навчальні посібники
2012 р. Ющик О.І., Жаровська Г.П. Кримінальне право Виконано
України (Загальна частина). Навчальний посібник. З грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2012 р. Шевчук А.В., Дякур М.Д. Кримінальне право України Виконано
(Особлива частина). Навчальний посібник. З грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2013 р. Гусар Л.В. Кримінальна віктимологія. Навчальний
посібник студентам. (після апробації даного посібника
перевидати його з грифом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України).
2013 р. Данилюк Т.М. Правові основи протидії злочинності.
Навчальний посібник студентам. (після апробації даного
посібника перевидати його з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України).
2013 р. Дякур М.Д. Антикорупційна політика України.
Навчальний посібник студентам. (після апробації даного
посібника перевидати його з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України).
2014 р. Данилюк М.І. Альтернативи кримінальному
переслідуванню в сучасному праві. Навчальний посібник
студентам. (після апробації даного посібника перевидати його

з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України).
2014 р. Музика А.А., Ющик О.І. Кримінальне право
зарубіжних країн (Загальна частина)». Навчальний посібник
студентам. (після апробації даного посібника перевидати його
з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України).
2014 р. Ющик О.І. Кримінальне право зарубіжних країн
(Особлива частина). Навчальний посібник студентам. (після
апробації даного посібника перевидати його з грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
2015 р. Глушков В.О., Шевчук А.В. Сучасні проблеми
кримінального права України. Навчальний посібник студентам.
(після апробації даного посібника перевидати його з грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
2014 р. Марчак В.Я. Вчення про суб’єкт злочину. Навчальний
посібник студентам. (після апробації даного посібника
перевидати його з грифом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України).
2013 р. Музика А.А., Жаровська Г.П. Міжнародне
кримінальне право. Навчальний посібник студентам. (після
апробації даного посібника перевидати його з грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
2014 р. Жаровська Г.П. Транснаціональна злочинність.
Навчальний посібник студентам. (після апробації даного
посібника перевидати його з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України).
2013 р. Нежурбіда С.І. Теорії причин злочинності. Навчальний
посібник студентам. (після апробації даного посібника
перевидати його з грифом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України).
2014 р. Нежурбіда С.І. Зарубіжна кримінологія. Навчальний
посібник студентам. (після апробації даного посібника
перевидати його з грифом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України).
2014 р. Глушков В.О., Данилюк Т.М. Пенітенціарні системи
зарубіжних країн. Навчальний посібник студентам. (після
апробації даного посібника перевидати його з грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
Підручники
2015 р. Ющик О.І., Жаровська Г.П. Кримінальне право
України (Загальна частина). Підручник. З грифом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України.
2016 р. Шевчук А.В., Дякур М.Д. Кримінальне право України
(Особлива частина). Підручник. З грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України.
2016 р. Нежурбіда С.І. Кримінологія. Підручник. З грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2017 р. Сабадаш Р.В. Криміналістика. Підручник. З грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
3.3. Практична підготовка студентів.
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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 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. Продовжити удосконалення кафедральної
іменної аудиторії Ганса Гросса.
Продовжити комплектування фотогалереї 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,
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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.
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. 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 школами кримінального права,
кримінології та криміналістики Грацького університету
(Австрійська
Республіка),
Оксфордського
університету
(Великобританія),
Тюбінгенського
університету
(ФРН),
Лодзьского університету (Республіка Польща) 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 постійно удосконалювати
веб-сторінку кафедри. Створити комп’ютерний центр кафедри
для інформаційного 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 кримінального права і криміналістики 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 кримінального права і
криміналістики
юридичного
факультету
Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича на 20112020 рр.» уточнювати на початку кожного нового навчального
року.

