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Юридичний факультет готує бакалаврів (повна та скорочена форми навчання), 
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 Ступінь бакалавра Сертифікати (вступні випробування) 
 

Назва 
спеціальності 

Перелік конкурсних предметів та їх рівень 
складності 

Вагові 
коефіцієнти 

Статус 
предмету 

Мінімальна 
кількість 
балів  для 
участі в 
конкурсі 

Право 

1. Українська мова та література 0,25  100 

2. Історія України 0,4 профільний 100 

3. Іноземна мова або географія 0,25  100 

Міжнародне 
право 

1. Українська мова та література 0,25  100 

2. Історія України 0,4 профільний 100 

3. Іноземна мова або географія 0,25  100 

 

Магістерські програми за напрямами підготовки магістрів 

081 – Право      293 – Міжнародне право 

Як потрапити до факультету 

Від автовокзалу: 

- Від тролейбусної зупинки «Автовокзал» необхідно проїхати на тролейбусі № 3 (маршрутне 
таксі № 1, 1А, 38) в напрямку центра міста до зупинки "Шкільна" (колишня назва – 

"Боженко"), звідти – пішки по вул. Університетській іти до її перетину із вул. Г. Сковороди, 
де знаходиться приміщення юридичного факультету (корпус № 2). 

Від залізничного вокзалу:  
- Тролейбусами № 3, 5 (маршрутними таксі № 1, 1А, 13, 38) в напрямку центра міста до 

зупинки "Шкільна" (колишня назва – "Боженко"), далі пішки.  
- Маршрутними таксі № 2, 23 до зупинки "Кінотеатр Чернівці", далі – пішки по вул. 

Університетській до перетину із вул. Г. Сковороди (корпус № 2). 
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Про факультет 

Юридичний факультет у Чернівецькому університеті було відкрито у 1875 році, 
одночасно з відкриттям університету в цілому. В австрійський період (1875-1918 рр.) на 
юридичному факультеті було закладено його основоположні традиції, сформувалось наукове 
обличчя факультету, постала його основна наукова школа соціології права, закріпилося гідне 
місце факультету серед європейських вищих навчальних юридичних закладів. У цей час 
наукове та науково-педагогічне обличчя факультету насамперед визначали: Є.Ерліх, який 
працював на факультеті майже четверть століття та став засновником всесвітньої наукової 
школи соціології права; Г.Гросс – основоположник  науки криміналістики; Й.Шумпетер, 

який викладав на факультеті курс фінансового права та ряд споріднених спецкурсів, а пізніше 
став професором Гарвардського університету США. Поряд з ними у початковий період 
становлення факультету працювали Костянтин Томащук, Фрідріх фон Ліблой, Карл Гіллер, 
Фрідріх Клянвехтер, Ернест Груза, Артур Скедль, Франц Гауке, Альфред Гальбан, Карл Адлер, 
Генріх Зінгер. 

Румунський період діяльності юридичного факультету Чернівецького університету 
випав на 1918-1940 роки. В цей час на місце вільнодумства та свободи, духу творчості, що 
панували у середовищі професорсько-викладацького та студентського колективів юридичного 
факультету Чернівецького університету австрійської доби його розвитку, які принесли йому 
блискучі результати, прийшли сувора формальна дисципліна у навчальному процесі, 
відвертий етатизм у науці, апологетика румунської держави. Тому і видатних постатей  у цей 
час діяльності факультету виявилося незрівнянно менше у порівнянні з попереднім періодом його 
розвитку  (Г. Дрегенеску, К. Ісопеску-Грекул). У радянський період розвитку Чернівецького 
університету юридичного факультету не було – він був закритий у 1940 році, у зв’язку з приходом 
у Північну Буковину радянської влади. 

1 травня 1991 року за ініціативи Петра Станіславовича Пацурківського відбулося 
відродження юридичного факультету, до чого були прикладені титанічні зусилля його 
істинних фундаторів – професорів та доцентів насамперед юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка на чолі з тодішнім його деканом 

Владленом Гнатовичем Гончаренком: з часу відродження юридичного факультету у 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича його співробітниками та 
вихованцями захищено понад 20 докторських та понад 200 кандидатських дисертацій. 

На факультеті завдяки спільним зусиллям декана факультету, доктора юридичних наук, 
професора, Заслуженого юриста України Пацурківського Петра Станіславовича, його 
колишніх і нинішніх сподвижників з реалізації даного проекту доктора юридичних наук, 
професора Аурела Зіновійовича Георгіци, доктора юридичних наук, професора Миколи 
Костянтиновича Якимчука, доктора юридичних наук, професора Михайла Васильовича 
Никифорака, доктора юридичних наук, професора Антона Антоновича Козловського, доктора 
юридичних наук, професора Сергія Гавриловича Меленка, доктора юридичних наук, доцента 
Руслани Олександрівни Гаврилюк, кандидата юридичних наук, доцента Сергія Вікторовича 
Савчука, кандидата юридичних наук, доцента Івана Желувича Торончука, а також інших осіб, 
задіяних до його творення, склався оригінальний та високопродуктивний, творчий науково-

педагогічний колектив, об’єднаний у 7 кафедр: кафедру філософії та теорії права (завідувач 
доктор юридичних наук, професор М.В.Никифорак), кафедру публічного права (завідувач 
доктор юридичних наук, доцент Р.О. Гаврилюк), кафедру приватного права (завідувач доктор 

юридичних наук, доцент М.І. Боднарук), кафедру кримінального права та криміналістики 

(завідувач кандидат юридичних наук, доцент Г.П. Жаровська), кафедру правосуддя (завідувач 
доктор юридичних наук, доцент О.В. Щербанюк), кафедру Європейського права та 
порівняльного правознавства (завідувач доктор юридичних наук, професор С.Г. Меленко), 

кафедру юридичної психології (завідувач доктор юридичних наук, доцент О.К. Черновський). 



Нині на факультеті працює 85 викладачів на постійній основі, з них 9 докторів 
юридичних наук, кандидатів юридичних наук – 54 особи. 8 осіб працює за сумісництвом, з 
них 5 докторів юридичних наук, професорів та 3 кандидатів юридичних наук, доцентів.  

На сьогодні юридичний факультет  готує  бакалаврів,  спеціалістів  та магістрів. 

(Термін навчання на денному та заочному відділеннях – 4 роки (бакалавр), 1 рік (спеціаліст) та 
1,5 роки (магістр)  за  державним  замовленням  та  на  договірних  умовах  на  денній (очній)  
та заочній формах навчання за перспективними спеціальністю та спеціалізаціями, які об'єднані 
в напрям підготовки "Правознавство". Нині на факультеті навчається 992 студенти стаціонару 
та 551 студент заочного відділення. 

Кафедра публічного права 

1 травня 1992 р. на відродженому юридичному факультеті Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича було створено кафедру конституційного права. 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 Воронова Л.К., 
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. Зусиллями 
Воронової Л.К. на кафедрі 
започатковано Чернівецьку 
наукову школу з фінансового 
права, нині відому як в Україні, 
так і за її межами. 

З 1 січня 1999 р. кафедру 
конституційного, адміністративного і фінансового права очолив 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. У 2015 році 
кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права було перейменовано на 
кафедру публічного права, а її завідувачем стала доктор юридичних наук, доцент Гаврилюк 
Руслана Олександрівна. Загальна  фундаментальна  проблема  досліджень науковців  
кафедри  полягає  у  встановленні самореферентних начал та системних властивостей 
конституційного, адміністративного та фінансового права із застосуванням 
феноменологічного, системного, антропосоціокультурного та ряду інших методологічних 
підходів до пізнання правових явищ. 

Безпосереднім продовженням наукової роботи більшості викладачів кафедри та однією з 
форм впровадження їх наукових здобутків є їх навчально-педагогічна діяльність. Сьогодні 
кафедра забезпечує викладання 17 навчальних дисциплін для студентів стаціонарної, 
екстернатної та заочної форм навчання. Знання, отриманні студентами на кафедрі, в 
подальшому є незамінними в роботі органів фіскальної служби, державного казначейства, 
фінансової інспекції, інших органах державного управління та місцевого самоврядування, 
банківських установах, в корпораціях та приватних підприємствах, де затребувані послуги 
висококваліфікованих правників-фінансистів, правників-державознавців та правників-

фахівців з адміністративного сервісного права.  



 

Кафедра кримінального права i криміналістики 

Історія кафедри кримінального права і криміналістики Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича пов’язана з іменами таких видатних вчених, як Карл 
Гіллер, Ганс Гросс, Адольф Ленц, Франц Екснер, Константін Ісопеску-Грекул, 

Константін Радулеску, які викладали дисципліни «Карне право», «Карний процес», 

«Тюрмознавство», «Кримінологія» на протязі 1875-1918 рр. 
(австрійський період) та 1918-1940 рр. (румунський період). 

У 1994 році після  тривалої перерви відбулось відродження 
кафедри. За період існування кафедру очолювали професор Микола 

Якимчук, професор Анатолій Музика, доктор юридичних наук 
Сергій Нежурбіда. Сьогодні кафедру кримінального права та 
криміналістики очолює кандидат юридичних наук, доцент 
Жаровська Галина Петрівна (фото праворуч). Членами 
професорсько-викладацького складу кафедри були відомі в Україні 
практичні працівники, серед яких варто виділити доцента 
Володимира Іщенко, професора Віталія Марчака.  

За 20 років викладачами кафедри захищено три докторські та 12 кандидатських 
дисертацій. З 2011 р. кафедра працює над комплексною науковою темою “Актуальні питання 
протидії злочинності на сучасному етапі розвитку української держави”. 

Викладацький склад дозволяє 
забезпечувати підготовку правників-

професіоналів, конкурентоздатних на 
сучасному ринку праці. Переважна 
більшість із випускників магістратури 
кафедри працює в судах загальної 
юрисдикції, органах прокуратури різних 
рівнів, органах внутрішніх справ, 
адвокатурі тощо.  

На кафедрі на постійній основі 
функціонують студентські гуртки. На 
кафедрі діє бібліотека, яка налічує друкові та електронні джерела інформації, а також 
функціонує сучасна криміналістична лабораторія і кримінологічна обсерваторія. Для 
студентів доступний електронний банк всіх лекційних курсів кафедри.  

  



 

Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства  

Як самостійний навчальний і науково-дослідний структурний підрозділ юридичного 
факультету кафедра (на той час міжнародного права) була утворена відповідно до наказу 
ректора університету  від 1 лютого 2001 року. Очолив новостворену кафедру професор  
Георгіца А.З. Свого часу на кафедрі працював також доктор юридичних наук, професор 
Никифорак М.В.  З 2012 по 2013 рік кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор 
Музика-Стефанчук О.А. З 2013 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор 

Меленко С.Г. 
У цілому на кафедрі працюють доктор юридичних наук – Меленко С.Г., сім кандидатів 

юридичних наук – Вайцеховська О.Р., Волощук О.Т., Задорожна С.М., Кирилюк Н.В., 
Руденко О.В., Чебан В.І., Чепель О.Д., та асистент кафедри Хостюк І.В. 

Науково-дослідницька робота 
колективу кафедри протягом останніх 
років зосереджена на розробці 
теоретичних проблем міжнародного 
права і порівняльного правознавства, 
дослідженні впливу міжнародного права 
і норм конституційного права 
зарубіжних країн на вдосконалення 
внутрішньодержавного права України. У 
даний час викладачами кафедри 
досліджується тема «Міжнародне і 
конституційне право України: теорія і 
практика взаємодії». 

Кафедра забезпечує викладання понад 30 дисциплін, серед яких: "Конституційне право 
зарубіжних країн", "Державне управління в зарубіжних країнах", "Європейське корпоративне 
право", "Міграційне право", "Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах", "Порівняльне 
правознавство", "Порівняльне конституційне право", "Право Європейського Союзу", 
"Міжнародне авторське право", "Міжнародне митне право", "Міжнародне приватне право", 
"Міжнародний захист прав людини", "Іноземні інвестиції і міжнародне право", "Міжнародне 
трудове право", "Європейська інтеграція України", "Європейське право навколишнього 
середовища", "Виборче право зарубіжних країн" та ін.  

  



 

Кафедра правосуддя 

 

Кафедра правосуддя була створена і почала функціонувати у складі 
юридичного факультету Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича з 1 вересня 2004 року.  

З 1 вересня 2014 року і по даний час завідуючим кафедри 
правосуддя є доктор юридичних наук Щербанюк Оксана 
Володимирівна (на фото зліва). 

В період з вересня 2004 по серпень 2014 кафедру очолював 
кандидат юридичних наук, доцент Гетманцев Олександр 
Валентинович.  

Вагомий внесок у розвиток кафедри, формування її наукового 
потенціалу, підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців у сфері цивільного процесуального 
права було здійснено відомим в Україні та 
зарубіжних країнах, видатним представником 
науки цивільного процесуального права  – 

Штефаном Михайлом Йосиповичем, доктором 
юридичних наук, професором, академіком АПрН 
України, Заслуженим діячем науки і техніки 
України. Завдяки організаторським здібностям, 
високому науково-педагогічному та 
професійному рівню на кафедрі було 
започатковано проведення теоретичних 
семінарів з «проблем удосконалення і розвитку 
цивільного процесуального законодавства 
України», у яких приймали активну участь молоді науковці кафедри і студенти. 

На кафедрі викладаються наступні основні дисципліни: «Конституційне судочинство», 
«Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне процесуальне право України», 
«Цивільне процесуальне право України», «Адміністративне процесуальне право України», а 
також спецкурси «Господарське процесуальне право України», «Докази та доказування», 
«Складання процесуальних документів з кримінальних та цивільних справ». 

На кафедрі правосуддя сьогодні працюють 13 викладачів, серед яких доктор юридичних 
наук Щербанюк О.В., 9 кандидатів юридичних наук, а саме Гетманцев О.В., Кондрат’єва 
Л.А., Паскар А.Л., Гордєєв В.В., Татулич І.Ю., Дергач Л.В., Турман Н.О., Черновський 
О.К., Чебан В.М., Скуляк І.А., також асистенти Кімчинська С.В., Бутирська І.А., 
Тарануха Р.І. 

У складі кафедри правосуддя працює «Юридична клініка», яка була створена у 2006 році 
при підтримці фонду «Відродження». Зараз юридична клініка функціонує на громадських 
засадах, надаючи безкоштовні юридичні консультації. Керівниками юридичної клініки є 
кандидати юридичних наук Дергач Л.В. та Гордєєв В.В. Участь у роботі юридичної клініки 
дозволяє студентам закріпити здобуті теоретичні знання та успішно реалізовувати їх на 
практиці в судових та правоохоронних органах, адвокатурі, нотаріаті. 

  



 

Кафедра приватного права 

 

Кафедра цивільного права юридичного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, була заснована 1 
вересня 1993 року. Фундатором кафедри була академік Академії правових 
наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу 
проблем цивільного, трудового, та підприємницького права Інституту 
держави і права НАН України імені В.М.Корецького,  доктор юридичних 
наук, професор Шевченко Ярославна Миколаївна (фото зліва), яка є 
однією із провідних вчених науки цивільного права. Шевченко Я.М. 
належить особлива роль у професійному становленні професорсько-

викладацького складу кафедри. Під її керівництвом захищено кандидатські дисертації деяких 
викладачів кафедри. Крім Шевченко Я.М., з часу заснування, на кафедрі працювали й інші відомі 
науковці і практики, які своїми зусиллями сприяли її становленню та розвиткові. Серед них 
доктори юридичних наук, професори Кузнєцова Н.С., Ромовська З.В., Штефан М.Й. та ін.   

З 2002 року по 2014 рік кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент 
Гетьманцева Ніна Дмитрівна (фото праворуч), науковий напрямок 
якої становить правове регулювання трудових відносин. Під 
керівництвом Н.Д. Гетьманцевої захищено кандидатські дисертації 
ряду викладачів кафедри. Нині завідувачем кафедри є доктор 
юридичних наук, доцент Боднарук Микола Іванович (фото зліва).  

Кафедра забезпечує викладання більш 
як 25 нормативних та спеціальних 
навчальних курсів, серед яких, зокрема: 
Цивільне та сімейне право (Загальна та 
Особлива частини), Трудове право, 
Господарське право, Патентне право, 
Спадкове право, Деліктне право, Право соціального захисту в 
Україні, Правове регулювання відносин інтелектуальної власності, 
Правове регулювання зайнятості(працевлаштування) населення, 
Договірне регулювання трудових відносин, Правове регулювання 
інвестиційної діяльності, Правовий режим майна членів сім’ї тощо.  

На кафедрі функціонує 2 студентських гуртки: з цивільного та трудового права. 
Випускники-спеціалісти кафедри є висококваліфікованими фахівцями в галузі цивільного та 
трудового і господарського права, успішно працюють у різних сферах діяльності. 

Викладацький склад кафедри формують 12 штатних викладачів (Боднарук Микола 
Іванович, Орловський Олег Ярославович, Гетьманцева Ніна Дмитрівна, Пацурківський Юрій 
Петрович, Никифорак Володимир Михайлович, Процьків Наталія Миколаївна, Волощенко 
Тетяна Миколаївна, Померанський Ігор Валентинович, Трутень Віктор Володимирович, 
Одовічена Яна Анатоліївна, Кіріяк Оксана Василівна, Каптар Ганна Григорівна) та двоє 
викладачів працює за сумісництвом (Бутирський Андрій Анатолійович та Утєхін Ігор 
Борисович).  



 

Кафедра філософії та теорії права 

Першою кафедрою, яку було створено на юридичному факультеті у Чернівецькому 
університеті стала кафедра теорії та історії держави і права під керівництвом доктора 
юридичних наук, професора Юзькова Леоніда Петровича. В різні роки нею також 
завідували професор Мунтян Василь Леонтійович (1991-1993 рр.), доцент Марчук Віталій 
Петрович (1993-2000 рр.), професор А.А. Козловський (2001-2008 рр.). З 1 вересня 2008 

кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Никифорак Михайло Васильович. За 
рішенням Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича № 141 від 11 листопада 2014 року її 
перейменовано на кафедру філософії та теорії права. 

Велику допомогу у становленні 
кафедри надали вчені кафедри теорії та 
історії держави і права Київського 
університету ім. Т. Шевченка – 

професори Козюбра Микола Іванович, 

Ткач Аркадій Петрович, Шевченко 
Олександр Оксентійович.  

За 20 років викладачами кафедри 
захищено дві докторські та 11 
кандидатських дисертацій. 

На кафедрі вперше в Україні 
зусиллями докора юридичних наук, 
професора Козловського Антона 
Антоновича засновано наукову школу 
філософії права. Він виступив 

ініціатором створення в Україні 
спеціалізованого міжнародного часопису "Проблеми філософії права" (видається з 2003 року). 
Це не лише перше, але й поки єдине на теренах країни періодичне видання з проблем 
філософії права, методології та загальної теорії юридичних наук, яке визнане офіційно у 
якості друкованого органу Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії і 
органу Всеукраїнської асоціації філософії права та соціальної філософії.  

З 2002 року на кафедрі було відкрито постійно діючу аспірантуру зі спеціальності 
12.00.12 – філософія права. З 2006 на кафедрі функціонує постійно діюча аспірантура зі 
спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. 
У 2005-2010 рр. кафедра працювала над комплексною науковою темою "Правова природа 
особистості в структурі громадянського суспільства". У 2011-2015 рр. розробляється 
комплексна кафедральна тема "Право в системі соціальних норм". Крім того, співробітниками 
кафедри активно досліджується творча спадщина Євгена Єрліха, всесвітньовідомого юриста-

вченого, одного із засновників соціології права, що свого часу займав посади декана 
юридичного факультету (1901 р.), та ректора Чернівецького університету (1906 р.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кафедра юридичної психології 

Згідно наказу Ректора  ЧНУ професора Мельничука С.В. № 106 від 29.07.2016 р. на 
юридичному факультеті створено кафедру юридичної психології, яка у своїй діяльності 
керується чинним законодавством України та  відповідним Положенням.  

 
Однією з причин створення кафедри є те, що в сучасний період докорінно змінилися цілі в 

освітній діяльності юридичних вузів країни, сучасні парадигми, запити вітчизняного соціуму 
на якісно інших фахівців-випускників цих вузів в тому числі з юридичної психології. 

Крім того ще однією з причин було те, що  на факультеті  є потужний  науковий осередок  
з юридичної психології, визнаний в Україні усіма наявними науковими школами з юридичної 
та судової  психології. 

Основними фундаторами створення кафедри були: академік НАПрН України, член-

кореспондент НАПН України професор Костицький М.В., декан юридичного факультету  
професор Пацурківський П.С., заступник голови апеляційного суду Чернівецької області  
професор Марчак В.Я., колишній голова апеляційного суду Чернівецької області доцент 
кафедри правосуддя Черновський О.К.  

 Кафедра юридичної психології є базовим структурним підрозділом Чернівецького 
національного університету, до складу якого входить сім науково-педагогічних працівників.  
Усі члени кафедри мають  науковий ступінь або вчене звання, зокрема: два доктора  

юридичних наук, кандидат медичних наук та 4 кандидати юридичних наук. 
Загальною метою діяльності кафедри є провадження освітньої, методичної та наукової 

діяльності за спеціальністю «Правознавство», а також напрацювання інноваційних методик, 
конкретних шляхів вивчення та розв’язання проблем психологічного забезпечення юридичної 
діяльності, наукове та науково-методичне забезпечення психологічного супроводу освітнього 
процесу в контексті реформування правничої освіти в Україні, зокрема підвищення рівня 
компетентності випускників – юристів.  

 

 



 

Контакти 

www.lawfaculty.chnu.edu.ua 

Поштова адреса: Юридичний факультет 

58012, Україна, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2   
Адреса: м. Чернівці, вул. Університетська, 19 (корпус університету № 2)  

Деканат 

тел. +38 (0372) 58-48-05 

lawfaculty@chnu.edu.ua 

Кафедри 

Кафедра публічного права 

+38 (0372) 58-48-73 

вул.  Університетська, 19 

2 кор., 2-й поверх, аудиторії № 301-303 

caflawdep@chnu.edu.ua 

www.caflawdep.chnu.edu.ua 

 

Кафедра Європейського права та 
порівняльного правознавства 

+38 (0372) 58-48-96 

вул.  Університетська, 19 

кор. № 2, 2-й поверх, аудиторії № 320-321. 

eurolawdep@chnu.edu.ua 

www.eurolawdep.chnu.edu.ua 

 

Кафедра філософії та теорії права 

+38 (0372) 58-47-54 

вул.  Університетська, 19 

кор. № 2, 2-й поверх, аудиторії № 305-307. 

philosophylawdep@chnu.edu.ua 

www.philosophylawdep.chnu.edu.ua 

 

Кафедра юридичної психології 
+38 (0372) 58-46-36 

вул.  Університетська, 28  
кор. № 1, 1-й поверх, аудиторії № 56,57, 61, 

62,63,64.  

legal-psychology@chnu.edu.ua   

http://www.legalpsychology.com.ua/   

 

Кафедра кримінального права  
та криміналістики 

+38 (0372) 58-48-37 

вул.  Університетська, 19 

кор. № 2, 1-й пов., аудиторії № 40, 218-223. 

criminallawdep@chnu.edu.ua 

www.criminallawdep@chnu.edu.ua 

 

Кафедра правосуддя 

+38 (0372) 58-47-56 

вул.  Університетська, 19 

кор. № 2, 1-й поверх, аудиторії № 222-225. 

justicelawdep@chnu.edu.ua 

www.justicelawdep.chnu.edu.ua 

 

Кафедра приватного права 

+38 (0372) 58-47-58 

вул.  Університетська, 19 

кор. № 2, 2-й поверх, аудиторії № 318-319. 

civillaw@chnu.edu.ua 

www.civillaw.chnu.edu 
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