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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.

Історія кафедри
На відродженому в 1991 р. юридичному факультеті нормативні дисципліни з
конституційного права зарубіжних країн, міжнародного публічного і міжнародного
приватного права спочатку викладалися у межах кафедри конституційного права (з 1996
р. кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права). Перші роки
викладання конституційного права зарубіжних країн забезпечував член-кор. АПрН
України, доктор юридичних наук, проф. Шаповал В.М.
Як самостійний навчальний і науково-дослідний структурний підрозділ
юридичного факультету кафедра була утворена відповідно до наказу ректора
університету від 1 лютого 2001 року. Очолив новостворену кафедру професор Георгіца
А.З. У різні роки на кафедрі працювали д.ю.н., проф. Никифорак М.В, к.ю.н., доц.
Вишновецька С.В., к.ю.н., доц. Гіждіван Л.Ю. З 2012 року кафедру очолює д.ю.н., доц.
Музика-Стефанчук О.А.
Сьогодні до складу кафедри входять: д.ю.н., доц. Музика-Стефанчук О.А., д.ю.н.,
проф. Георгіца А.З., д.ю.н., проф. Мицик В.В. (сумісник), к.ю.н., доц. Волощук О.Т.,
к.ю.н., доц. Задорожна С.М., к.ю.н., доц. Руденко О.В., к.ю.н., доц. Стефанчук М.О.,
доц. Чепель О.Д., к. ю.н. Гайка О.Р., к.ю.н. Чебан В.І., асистент Тесліцький А.М.,
лаборанти Адамко М.І. (аспірантка першого року навчання (заочна форма), Маник А.З.

Завідувач кафедри
Музика-Стефанчук
Оксана Анатоліївна

Георгіца Аурел Зиновійович
д.ю.н., професор

Мицик Всеволод Всеволодович
д.ю.н., професор

Волощук Оксана Троянівна
к.ю.н., доцент

д.ю.н., доцент

Руденко Оксана Валеріївна
к.ю.н., доцент

Гайка Оксана Романівна
к.ю.н., доцент

Маник Альона Захарівна
лаборант кафедри

Задорожна Світлана Михайлівна
к.ю.н., доцент

Чебан Вікторія Іванівна
к.ю.н., доцент

Стефанчук Микола Олексійович
к.ю.н., доцент

Чепель Ольга Дмитрівна
к.ю.н., доцент

Тесліцький Артур Михайлович
асистент

Адамко Марина Іванівна
лаборант кафедри

Гринюк Наталія Василівна
аспірант-цільовик

Колектив кафедри міжнародного права станом на 1 листопада 2012 р.

Науково-дослідна робота.
Науково-дослідницька робота колективу кафедри протягом 2001-2012 рр.
координувалась у межах комплексних тем НДР. У 2001-2005 р. кафедральна тема мала
назву «Теоретичні проблеми міжнародного права і порівняльного правознавства» (№
держреєстрації 0102 U.00.5301). У цей період було опубліковано:
Георгіца АЗ. Конституція України: Науково-практичний коментар / В.Б.
Авер’янов, О.В. Ботанов, Ю.В Баулін та ін. – Харків: вид-во «Право», К.: Ін Юре, 2003. –
Коментар ст. ст. 87, 88, 90, 94. - С. 414-416, 416-422, 431-432, 443-449.
У наступні п’ять років (2006-2010) на кафедрі розроблялась тема НДР «Вплив
міжнародного права і норм конституційного права зарубіжних країн на вдосконалення
внутрішньодержавного права України» (№ держреєстрації 0106U008488). У вказаному
періоді було опубліковано 6 монографічних праць:
Задорожна С.М. Автономія сторін у міжнародному приватному праві.
Монографія. – Чернівці, Технодрук, 2008. – 216 с.
Руденко О.В. Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС: монографія. –
Чернівці: Рута, 2009. – 248 с.
Волощук О.Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні
норми і політична практика. Монографія. – Чернівці, Технодрук, 2009. – 260 с.
Чепель О.Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація діяльності
депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження).
Монографія. – Чернівці: Рута, 2010. – 256 с.
Георгіца А.З. Влада в Україні: шляхи до ефективності (кол. монографія). – К.: Ін
Юре, 2010. – с. 253-259; с. 355-381.
Георгіца А.З. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.:
В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін., Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге
вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с. – коментар ст. 88 КУ – С. 610-618,
654-652.
Були захищені 4 кандидатських дисертації:
Задорожна Світлана Михайлівна «Автономія сторін у міжнародному
приватному праві» (2007 рік).
Руденко Оксана Валеріївна «Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС».
(2008 рік)
Волощук Оксана Троянівна «Інститут Президента у Франції, Росії та Україні:
конституційні норми і політична практика». (2008 рік)
Чепель
Ольга
Дмитрівна
«Конституційно-правовий
статус
та
професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльноправове дослідження)» (2010 рік)
Гайка Оксана Романівна «Рішення про місцевий бюджет в системі бюджетного
законодавства» (2011 рік)
Чебан Вікторія Іванівна «Конституційно-правовий статус суддів в Україні та
державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз)» (2012 рік).
У даний час викладачами кафедри досліджується тема «Міжнародне і
конституційне право України: теорія і практика взаємодії». За ці два роки у було
опубліковано:
Волощук О.Т. Інститут Президента в системі органів державної влади:
історико-теоретичний аспект: Монографія / Волощук О.Т. – Чернівці: Чернівецький нац.
ун-т, 2011. – 112 с.
Волощук О.Т. Конституційний інститут Уряду в зарубіжних державах.
Наукова доповідь. – Чернівці, 2012. – 86 с.
Георгіца А.З., Чикурлій С.О. Конституційне право зарубіжних країн:
Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2001 – 88 с.

Георгіца А.З., Чикурлій С.О. Міжнародне публічне право: Навчальнометодичний посібник. – Чернівці: Рута, 2002 – 175 с.
Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для студ. юрид.
спец. вищ. навч. закл. / А. З. Георгіца; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім.
Юрія Федьковича. – Тернопіль: Астон, 2003. – 431 с. З грифом МОН.
Якимчук Н.Я. Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини:
Навчально-методичний посібник / Укл.: Якимчук Наталія Яківна. – Чернівці: Рута, 2003. –
72 с.
Якимчук Н.Я. Міжнародне митне право: Навчально-методичний посібник / Укл.:
Якимчук Наталія Яківна. – Чернівці: Рута, 2003. – 34 с.
Никифорак М.В., Гіждіван Л.Ю. Право Європейського Союзу: Навчальнометодичний посібник / Укл.: Никифорак М.В., Гіждіван Л.Ю. – Чернівці: Рута, 2005. – 28 с.
Гіждіван Л.Ю. Право міжнародних договорів: Навчально-методичний посібник.
– Чернівці: Рута, 2006. – 36 с.
Георгіца А.З., Волощук О.Т., Чепель О.Д. Конституційне (державне) право
зарубіжних країн: навчально-методичний посібник / укл.: А.З. Георгіца, О.Т. Волощук,
О.Д. Чепель. – Чернівці: Рута, 2008. – 128 с.
Задорожна С.М., Волощук О.Т., Руденко О.В. Автономія волі у міжнародному
приватному праві: навчально-методичний комплекс дисципліни. – Чернівці: Рута, 2008.
– 64 с.
Руденко О.В., Волощук О.Т., Задорожна С.М. Міжнародне приватне право:
навч.-метод. посібник / Укл.: О.В. Руденко, О.Т.Волощук, С.М. Задорожна. – Чернівці:
Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 144 с.
Волощук О.Т. Міжнародний комерційний арбітраж: навч. посібник / О.Т.
Волощук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 260 с.
Чепель О.Д., Чебан В.І. Місцеве управління в зарубіжних країнах: навч.-метод.
посібник / Укл.: О.Д. Чепель, В.І. Чебан. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с.
Чепель О.Д., Гайка О.Р., Чебан В.І. Міжнародне митне право: навч.-метод.
посібник / Уклад.: О.Д. Чепель, О.Р. Гайка, В.І. Чебан. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т,
2012. – 128 с.
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.
Для проведення лекційних і семінарських занять зі студентами міжнародноправової спеціалізації використовуються факультетські лекційні та семінарські аудиторії.
Центром організаційної та консультативної роботи є приміщення кафедри. У
розпорядженні працівників кафедри є 4 сучасні комп’ютери, ксерокс, телевізор. До
послуг студентів є бібліотека кафедри, а також електронна бібліотека для
дистанційного навчання з 36 навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра.
Приміщення офісу кафедри умебльоване сучасними меблями.

Перспективний план
розвитку кафедри міжнародного права юридичного факультету Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича на 2011-2020 рр., затверджений
на засіданні кафедри 19 січня 2011 р, протокол № 6, уточнений на засіданні кафедри 27
серпня 2012 р., протокол № 1.
Розділ і
Зміст заходу
Відмітка
№ п/п
про
заходу
виконання
Прагнення
України
до
європейської
інтеграції
безпосередньо
Преамбу
впливає на всі сфери життєдіяльності нашої держави,
ла
включаючи і вищу освіту. Окреслені орієнтири на входження в
освітній та науковий простір Європи вимагає модернізації
освітньої системи в контексті вимог Болонського процесу.
Основні зусилля колективу кафедри на найближчу перспективу
– перехід до загальноєвропейської Кредитно-модульної системи
організації навчального процесу (ECTS). Найперше завдання у
навчальній роботі має бути адекватний до змісту
загальноєвропейської системи набір навчальних дисциплін із
тим, щоб надати можливість студентам продовжити навчання у
будь-якому іншому вищому навчальному закладі країн Європи.
Це вимагає вдосконалення всіх видів навчальної діяльності
студентів, викладання окремих спецкурсів на англійській мові,
активізації всіх сфер педагогічної та науково-дослідної і
методичної роботи викладачів.
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», кафедра планує:
Розділ 1
Розвиток кадрового потенціалу кафедри
Протягом усього періоду вести планомірну роботу щодо
формування викладацького складу кафедри особами, що мають
наукові ступені та вченні звання, котрі відповідають профілю
навчальних дисциплін, які забезпечуються кафедрою. З цією
метою забезпечити захист 5 докторських та 2 кандидатських
дисертацій.
1.1.
Докторські дисертації
2014 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук доц. Волощук О.Т. на тему «Вищі органи влади
сучасної держави: статус за національним і міжнародним правом».
2016 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
1.2.
юридичних наук доц. Задорожною С.М. на тему «Теорія і
практика функціонування загальних принципів міжнародного
публічного права».
2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
1.3.
юридичних наук доц.Чепель О.Д. на тему «Міжнародні виборчі
стандарти: питання теорії і практики».
2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
1.4.
юридичних наук доц. Гайкою О.Р. на тему «Джерела правового
регулювання трудових відносин з «іноземним елементом».
2020 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
1.5.

1.6.

1.7.

Розділ 2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Розділ 3
3.1.

3.2.

3.3.

юридичних наук доц. Руденко О.В. на тему «Принципи
європейського права навколишнього середовища: нормативне
закріплення і практика їх реалізації».
Кандидатські дисертації
2014 р. Захист кандидатської дисертації Адамко М.І. на тему
«Державний суверенітет України: проблеми конституційного
закріплення та реалізації».
2015 р. Захист кандидатської дисертації Маник А.З. на тему
«Конституційний інститут імпічменту у сучасних демократичних
державах: політико-правовий аналіз».
Науково-дослідницька робота кафедри
Основні зусилля колективу кафедри спрямувати на дослідження
наскрізної НДР, пов’язаної із взаємодією міжнародного права і
внутрішньодержавного права країн Східної Європи. До кінця
2015 р. продовжити розробку теми «Міжнародне і конституційне
право України: теорія і практика взаємодії (№ держреєстрації
0111U000727).
З цією метою підготувати та опублікувати монографії:
2011 р. Волощук О.Т. «Інститут Президента в системі органів Виконано
державної влади: істотко-теоретичний аспект».
2012 р. Волощук О.Т., Георгіца А.З. «Концепція розподілу влад:
становлення, розвиток, застосування».
2013 р. Волощук О.Т. «Вищі органи влади сучасної держави:
статус за міжнародним і національним правом».
2015 р. Задорожна С.М. «Теорія і практика функціонування
основних принципів міжнародного публічного права».
2016 р. Чепель О.Д. «Міжнародні виборчі стандарти: питання
теорії та практики».
2017 р. Гайка О.Р. «Джерела правового регулювання трудових
відносин з «іноземним елементом».
2017 р. Руденко О.В. «Принципи європейського права навколишнього
середовища: нормативне закріплення і практика їх реалізації».
Продовжити наукові публікації у провідних наукових виданнях
України.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
Завершити перехід на європейську кредитно-модульну систему
(ECTS). Основний напрямок – індивідуалізація процесу
навчання. З усіх дисциплін, які викладаються магістрам,
опублікувати навчальні посібники та підручники.
Підготувати та видати підручники та навчальні посібники для
студентів – бакалаврів, спеціалістів, зокрема:
2013 р. Георгіца А.З., Волощук О.Т. Міжнародне публічне право (з
грифом МОН, молоді та спорту України).
2014 р. Задорожна С.М., Руденко О.В. Міжнародне приватне
право: навчальний посібник.
2014 р. Конституційне (державне) право зарубіжних країн (під
ред. проф. Георгіци А.З.) (з грифом МОН, молоді та спорту
України).
2015 р. Європейське право: навчальний посібник (під ред. проф.
Георгіци А.З.)
Розробити навчально-методичні комплекси з таких дисциплін
магістерської підготовки:

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

Розділ 4
4.1
4.2

4.3

4.4

2013 р. – Міграційне право – доц. Руденко О.В.
2013 р. – Міжнародний захист прав людини – д.ю.н., проф.
Мицик В.В.
2014 р. – Порівняльне правознавство – доц. Задорожна С.М.,
доц. Руденко О.В.
2014 р. – Інституційна структура ЄС – доц. Чепель О.Д.
2014 р. – Актуальні проблеми науки міжнародного права – проф.
Георгіца А.З.
2015 р. – Система міжнародних судових установ – доц.Чебан В.І.
2015 р. – Міжнародне трудове право – доц. Гайка О.Р.
2015 р. – Право міжнародної відповідальності – доц. Чебан В.І.
Забезпечити дієвий внутрішній контроль за якістю знань із
дисциплін, що забезпечуються кафедрою.
Вивчити досвід споріднених кафедр вузів України та
запровадити у роботі викладачів ефективні педагогічні та
інформаційні технології, що сприяють якісній підготовці
фахівців та входженню до єдиного світового інформаційного і
освітнього простору.
Активніше впроваджувати у навчальний процес використання
ТЗН та інших мультимедійних засобів.
Виготовити або придбати наочні схеми та інші засоби, котрі
дозволяють сприймати краще навчальний матеріал.
Урізноманітнити засоби організації самостійної роботи
студентів, особливу увагу при цьому звернути на індивідуальні
творчі завдання, практикуми.
Постійно вести моніторинг динамічності змісту навчання у вузах
України з метою внесення до нього відповідних змін з
урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб ринку
праці.

Виховна робота
Забезпечити активну участь викладачів у кураторській роботі.
Створити відповідні умови для активної участі викладачів
кафедри і студентів спеціалізації у виховних заходах факультету,
в першу чергу в благодійних акціях, святкуваннях Дня юриста,
Дня факультету.
Тематично оформити приміщення кафедри, з урахуванням
історичних традицій, закладених викладачами, які у свій час
викладали на кафедрі, починаючи з дня заснування факультету.
Особливу увагу звернути на виховні моменти у навчальному
процесі, вважати присутність цього аспекту одним із головних
критеріїв рівня заняття.

Розділ 5
5.1.

Міжнародні та внутрішні зв’язки кафедри
Налагодити зв’язки зі Сучавським університетом Румунії.

5.2

Здійснити відповідні конкретні заходи щодо налагодження

Протягом
усього
періоду,
викладачі
Протягом
усього
періоду,
викладачі
Протягом
усього
періоду,
викладачі
Протягом
усього
періоду,
викладачі
Протягом
усього
періоду,
викладачі
Протягом
усього
періоду,
викладачі
Протягом
усього
періоду,
викладачі
Протягом
усього
періоду,
викладачі
2013-2014 рр.,
викладачі
кафедри
Викладачі,
протягом
усього
періоду
2013-2014рр.,
проф.
Георгіца А.З.
2013, проф.

5.3

5.4
5.5

постійних контактів із відділом правознавства УНІОН РАН
Укласти договір про співпрацю з Інститутом міжнародних
відносин Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка та відділом міжнародного права і порівняльного
правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України
Практикувати участь викладачів кафедри у проведенні науковотематичних конференцій, «круглих столів», симпозіумів
Налагодити тісне співробітництво із відповідними структурним
підрозділом Львівського національного університету ім. І.Франка

Георгіца А.З.
2013, проф.
Георгіца А.З.

Постійно
2013, проф.
Георгіца А.З.

