
ПРОТОКОЛ № 5  

засідання Вченої Ради юридичного факультету Чернівецького націо-

нального університету імені Юрія Федьковича 

від 19 грудня 2014 р. 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про «Положення про юридичний факультет Чернівецького націо-

нального університету імені Юрія Федьковича». 

Доповідає декан П.С. Пацурківський. 

 

2. Затвердження теми докторської дисертації к.ю.н. доц. 

Г.П.Жаровської «Транснаціональна організована злочинність: по-

няття, причини та шляхи протидії» зі спеціальності 12.00.08. - 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

 

 

1. Про «Положення про юридичний факультет Чернівецького наці-

онального університету імені Юрія Федьковича». По першому питанню 

слухали інформацію доповідь декана П.С. Пацурківського «Про Положення 

про юридичний факультет Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (розроблене у відповідності із Законом України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року та чинним Статутом Чернівецького націона-

льного університету імені Юрія Федьковича, прийнятим конференцією тру-

дового колективу ЧНУ ім. Ю.Федьковича 22 березня 2007 року та Концепці-

єю вдосконалення правничої освіти для фахової підготовки працівника від-

повідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії на 

юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича та відповідного розвитку юридичного факультету»). Про-

ект Положення усі члени вченої ради факультету одержали у листопаді 2014 

року.  

 

Виступили: проф. М.В. Никифорак, проф. В.Я. Марчак, д.ю.н. О.В. Щерба-

нюк, д.ю.н. Л. Заморська, доц. Р.О. Гаврилюк, доц. О.І. Ющик, доц. С.Г. Ме-

ленко. 

 

Ухвалили: 1. Схвалити «Положення про юридичний факультет Чернівецько-

го національного університету імені Юрія Федьковича» (розробле-

не у відповідності із Законом України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року та чинним Статутом Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, прийнятим конференцією 

трудового колективу ЧНУ ім. Ю.Федьковича 22 березня 2007 року 

та Концепцією вдосконалення правничої освіти для фахової підго-

товки працівника відповідно до європейських стандартів вищої 

освіти та правничої професії на юридичному факультеті Черніве-
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цького національного університету імені Юрія Федьковича та від-

повідного розвитку юридичного факультету). (Положення дода-

ється). 

2. Оприлюднити Положення про факультет на сайті юридичного фа-

культету та сайтах кафедр і керуватися ним у повсякденній роботі.  

Відповідальний декан та завідувачі кафедрами. 

3. Привести у відповідність з даним Положенням інші нормативні 

акти факультету.  

Відповідальний П.С. Пацурківський. До 01.03.2015 р. 

 

 

2. Затвердження теми докторської дисертації к.ю.н. доц. 

Г.П.Жаровської «Транснаціональна організована злочинність: поняття, 

причини та шляхи протидії» зі спеціальності 12.00.08. - кримінальне пра-

во та кримінологія; кримінально-виконавче право.  

 

Слухали:  Про затвердження теми докторської дисертації к.ю.н. доц. 

Г.П.Жаровської «Транснаціональна організована злочинність: поняття, при-

чини та шляхи протидії» зі спеціальності 12.00.08. - кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. 

 

Виступили: проф. П.С. Пацурківський, проф. М.В. Никифорак, доцент Н.Д. 

Гетьманцева, доцент С.І. Нежурбіда, доцент С.В. Савчук. 

 

Ухвалили: 1. Затвердити к.ю.н., доц. Г.П.Жаровській тему дисертації на здо-

буття наукового ступеня доктора юридичних наук «Транснаціона-

льна організована злочинність: поняття, причини та шляхи проти-

дії» зі спеціальності 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. 

2. Просити Вчену Раду Чернівецького національного університету 

імені Ю. Федьковича підтримати рішення Вченої Ради юридично-

го факультету про затвердження теми докторської дисертації 

к.ю.н., доцента Г.П.Жаровської «Транснаціональна організована 

злочинність: поняття, ознаки та шляхи протидії» зі спеціальності 

12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

 

Голова вченої ради юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Ю.Федьковича                                     П.С. Пацурківський 

 

Секретар вченої ради                                                            О.І. Ющик 

 


