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методологічні 
виклики науки 
фінансового права. 
Право України. 
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України. 2008.  №1. 
С. 10-16. 
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П., Гаврилюк Р. 
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204. 
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Правові властивості 
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Право України. 
2017. № 12. С. 184-
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19.Пацурківський 
П.С., Гаврилюк 
Р.О. Людська 
гідність як 
основоположна 
конституційна 
цінність: 
загальноєвропейськ
ий та український 
контексти. Публічне 
право. 2018. С. 142 – 
151. 
20.Пацурківський 
П.С., Рарицька В.Б. 
Податково-правова 
природа 
Української 
держави. Право 
України. 2019. №9. 
С. 154-161. 
21.Пацурківський 
П.С., Рарицька В.Б. 
Фіскально-правова 
природа української 
держави. Право 
України. 2019.  №9. 
С.154-168. 
22.Пацурківський 
П.С., Гаврилюк Р.О. 
Українська 
доктрина захисту 
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фінансових послуг: 
між Скіллою 
етатизму і 
Харибадою людино 
центризму. Вісник 
Запорізького 
національного 
університету. 
Юридичні науки. 
2020. №2. С. 116-
124. 
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http://caflawdep.chnu.edu.ua/themencode-pdf-viewer/?file=http://caflawdep.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F.%D0%A1.-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%A0.%D0%9E.-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://caflawdep.chnu.edu.ua/themencode-pdf-viewer/?file=http://caflawdep.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F.%D0%A1.-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%A0.%D0%9E.-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://caflawdep.chnu.edu.ua/themencode-pdf-viewer/?file=http://caflawdep.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F.%D0%A1.-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%A0.%D0%9E.-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://caflawdep.chnu.edu.ua/themencode-pdf-viewer/?file=http://caflawdep.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F.%D0%A1.-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%A0.%D0%9E.-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://caflawdep.chnu.edu.ua/themencode-pdf-viewer/?file=http://caflawdep.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F.%D0%A1.-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%A0.%D0%9E.-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://caflawdep.chnu.edu.ua/themencode-pdf-viewer/?file=http://caflawdep.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F.%D0%A1.-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%A0.%D0%9E.-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://caflawdep.chnu.edu.ua/themencode-pdf-viewer/?file=http://caflawdep.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F.%D0%A1.-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%A0.%D0%9E.-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://caflawdep.chnu.edu.ua/themencode-pdf-viewer/?file=http://caflawdep.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F.%D0%A1.-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%A0.%D0%9E.-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf


 

ERASMUS+KA2 
згідно грантової 
угоди за № 2018-
3491/001-001 з 
Європейським 
Союзом;  
 
Член робочої групи 
грантового 
Проекту USAID 
“Трансформація 
фінансового 
сектору», який 
фінансується 
Агентством США з 
міжнародного 
розвитку та 
виконується 
компанією ДАІ 
GLOBAL LLC. 
Учасник семінару-
практикуму з 
використання 
методики 
зовнішньої 
незалежної оцінки 
процесів 
забезпечення якості 
юридичної освіти, 
розробленої 
відповідно до 
європейських 
стандартів та 
рекомендацій 
забезпечення якості 
в європейському 
просторі вищої 
освіти  30.05.2017-
31.05.2017 м. Одеса. 
Керівник 
факультетського 
щомісячного 
теоретичного 
семінару 
аспірантів 
 
Наукове 
Керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ 
про присудження 
наукового ступеня: 
Заверуха Ірина 
Богданівна, 1998 р., 
«Правове 
регулювання 
державного кредиту 
в Україні», кандидат 
юридичних наук  
12.00. 07- 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право; 
Чебан Вікторія 
Миколаївна, 1998 
р.,  «Правові форми 
фінансової 
діяльності» 
кандидат 
юридичних наук, 
12.00. 07- 



 

адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право. 
Горун Ольга 
Віталіївна, 1998 р. 
«Бюджетні права 
України», кандидат 
юридичних наук 
12.00. 07- 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право.  
Бакун Оксана 
Володимирівна, 
1999 р. 
«Громадянин як 
суб'єкт податкових 
правовідносин в 
умовах переходу до 
ринкової 
економіки», 
кандидат 
юридичних наук 
12.00.07 - теорія 
управління; 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право 
Перепелюк 
Володимир 
Григорович, 2000 
р., «Поняття і 
принципи 
адміністративного 
процесу: питання 
теорії», кандидат 
юридичних наук, 
12.00. 07- 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право. 
Вишновецький 
Вадим 
Михайлович, 2001 
р.  «Система 
фінансового права в 
умовах переходу до 
ринкової 
економіки», 
кандидат 
юридичних наук, 
12.00. 07- 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право. 
Гаврилюк Руслана 
Олександрівна, 
2002 р «Дія норм 
податкового права в 
часі, просторі та за 
колом осіб (за 
законодавством 
України)», кандидат 
юридичних наук, 
12.00. 07- 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право. 



 

Хохуляк В’ячеслав 
Віссаріонович, 
2003 р., кандидат 
юридичних наук 
12.00. 07- 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право. 
Ней Наталія 
Сергіївна, 2006 р. 
«Місце теорії 
управління у 
правознавстві», 
кандидат 
юридичних наук, 
12.00. 01 -  теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і 
правових учень 
Бабін Ігор 
Іванович, 2007 р., 
«Юридична 
конструкція 
податку», кандидат 
юридичних наук 
12.00. 07- 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право. 
Костя Дмитро 
Вікторович, 2012 
р.«Правова природа 
природо ресурсних 
платежів», кандидат 
юридичних наук 
12.00. 07 - 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право. 
Керівник 
наукового 
товариства 
студентів 
юридичного 
факультету імені 
Євгена Ерліха. 
 
Науковий 
керівник 
дисертаційних 
досліджень: 
Юрійчука Іллі 
Васильовича  
«Правова природа 
адміністративних 
процедур» 
Бартусяка Павла 
Ігоровича 
«Правова природа 
інфляції» 
Хандій Олени 
Віталіївни 
«Категорія 
«податкове право» в 
англійській, 
німецькій, 
українській та 
російській правових 
доктринах»  



 

 
 
Гаврилюк 
Руслана 
Олександрівна 

Завідувачка кафедри 
публічного права, 
доцентка кафедри 
публічного права 
юридичного 
факультету ЧНУ ім. 
Ю.Федьковича 

Чернівецький 
державний  
університет ім. 
Ю. Федьковича  
Диплом 
спеціаліста з 
відзнакою 
РН№11798899 
від 30.06.1999 р.  
Спеціальність : 
«Правознавство»
; кваліфікація : 
«юрист» 

Диплом доктора 
юридичних наук 
зі спеціальності: 
12.00.07 - 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне 
право  ДД 
№004338  
Рішення 
Атестаційної 
колегії від 28 
квітня 2015 року; 
Тема: «Природа 
податкового 
права: 
антропосоціокуль
турний підхід»; 
Атестат доцента  
кафедри 
конституційного, 
адміністративного 
та фінансового 
права   
Серія 02ДЦ, № 
000429 
Рішення 
Атестаційної 
колегії від 24 
грудня 2003 року. 
Протокол № 5/55-
Д 

21 рік 1. Гаврилюк 
Р.А. Методологичес
кая традиция 
доктрины 
естественного 
права. Черновцы: 
Черновицкий нац. 
ун-т, 2012. 788 с. 
2. Гаврилюк Р. А. 
Антропосоциокульт
урный код 
налогового права: 
монография. Книга 
1. Истоки 
налогового права / 
Р. А. Гаврилюк. 
Черновцы : 
Черновицкий нац. 
ун-т, 2014. 452 с. 
3. Гаврилюк Р. А. 
Антропосоциокульт
урный код 
налогового права: 
монография. Книга 
2. Константы 
налогового права / 
Р. А. Гаврилюк.  
Черновцы : 
Черновицкий нац. 
ун-т, 2014. 804 с. 
4. Гаврилюк Р. 
О. Природа 
податкового права: 
антропосоціокульту
рний підхід: 
монографія .  
Чернівці : 
Чернівецький нац. 
ун-т, 2014. 636 с. 
5. Гаврилюк Р. 
О. Дія норм 
податкового права 
в часі, просторі та 
за колом осіб.  
Чернівці : Рута, 
2002. 392 с. 
6. Havryluk 
R. System of 
Paradigm Constants 
of Financial Law of 
State as the Basis of 
its Philosophic-
Methodological 
Unity. System of 
Financial Law: 
System of Financial 
Law. General Part: 
Conference 
Proceedings. 1st ed. 
Brno: Masaryk 
University, Faculty 
of Law, 2015. Р. 
130-143. 
7. Havrylyuk R.O. 
Origin of Tax Law: 
Anthroposociologica
l Approach. 

29.01.17 – 
10.02.17 р. 
Університе
т 
прикладни
х наук, 
технологій, 
бізнесу і 
дизайну 
(м. Вісмар, 
Німеччина
). 
Наказ 
№12-Від 
від 
27.01.2017 
р. Тема: 
«Юридичн
а 
методологі
я та 
освіта». 
 
Нідерландс
ька бізнес 
академія м. 
Бреда 
(Нідерланд
и). Термін 
стажуванн
я: з "3" 
лютого 
2019 року 
по "10" 
лютого  
2019 року 
обсягом 85 
годин  
 
Університе
т TURIBA 
м. Рига 
(Латвія). 
Термін 
стажуванн
я: з "9" 
грудня 
2019 року 
по "14" 
грудня  
2019 року 
обсягом 85 
годин  
 
Католицьк
ий 
університе
т Сан 
Антоніо м. 
Мурсія 
(Іспанія). 
Термін 
стажуванн
я: з "13" 
січня 2020 
року по 
"18" січня  

https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70VW5VRHNCRjlpNXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70VW5VRHNCRjlpNXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70VW5VRHNCRjlpNXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70VW5VRHNCRjlpNXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0L3j-lsnD70VW5VRHNCRjlpNXc/view
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70RExGVVpGbnVBd3c
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70RExGVVpGbnVBd3c
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70RExGVVpGbnVBd3c
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70RExGVVpGbnVBd3c
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70RExGVVpGbnVBd3c
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs
https://drive.google.com/open?id=0B0L3j-lsnD70Z1lLbVRTX2VjRWs


 

European Applied 
Sciences. 2012. № 1. 
Р. 560- 570. 
8. Havrylyuk R. 
Characteristics of 
Pre-State 
Redistributive (Tax) 
Right of Man. Studia 
Prawno-
Ekonomiczne.  2015. 
T. XCIV. S. 49-60. 
9. Patsurkivskyy 
P., Havrylyuk R. 
Legal Regulation of 
Taxation in The 
Swiss Confederation/ 
European Journal of 
Law and Public 
Administration.  
2018. Vol. 5, Issue 1. 
P.81-93 
10. Пацурківський 
П., Гаврилюк 
Р. Алгебра 
верховенства права, 
або буттєвий устрій 
людського світу. 
Право України.  
2017. № 3. С. 112-
125. 
11. Пацурківський 
П., Гаврилюк 
Р. Ціннісні виклики 
українській 
юридичній 
(правничій) освіті. 
Право України. 
2017. № 10. С. 38-
55. 
12. Гаврилюк 
Р. Правова природа 
медіації як вислід 
буттєвих 
властивостей 
людини. Право 
України. 2018. № 3. 
С. 128-143. 
13. Гаврилюк 
Р. Зумовленість 
правової природи 
медіації буттєвим 
устроєм людського 
світу. Право 
України. 2018. № 5. 
С. 181-195. 
14. Пацурківський 
П.С., Гаврилюк 
Р.О. Людська 
гідність як 
основоположна 
конституційна 
цінність: 
загальноєвропейськ
ий та український 
контексти. 
Публічне право. 
2018. С. 142 – 151. 
15. Гаврилюк Р.О. 
Право майнового 
оподаткування в 

2020 року 
обсягом 80 
годин 
Разом 9 
кредитів 
ECTS (250 
годин). 
За 
результата
ми 
стажуванн
я отримано 
диплом 
Міжнародн
ої 
федерації 
магістрів-
медіаторів 
про 
успішне 
завершенн
я  базового 
курсу із 
медіації із 
загальним 
навчальни
м 
навантаже
нням 250 
годин (9 
кредитів 
ЄКТС) на 
рівні 
«Міжнарод
ний 
сертифіков
аний 
медіатор» 
(16.01.2020 
року). 
Стажуванн
я 
здійснювал
ося в 
межах 
виконання 
пакету 
завдань 
№1 і 
пакету 
завдань 
№2 
грантового 
проекту 
№599010-
EPP-1-
2018-1-NL-
EPPKA2-
CBHE-JP 
«Медіація: 
навчання 
та 
трансформ
ація 
суспільств
а / 
MEDIATS
» 
Програми 
ЄС 

https://drive.google.com/open?id=1lSgiv9N0PwFeL9Df4T51fxSueuxTNmOy
https://drive.google.com/open?id=1lSgiv9N0PwFeL9Df4T51fxSueuxTNmOy
https://drive.google.com/open?id=1lSgiv9N0PwFeL9Df4T51fxSueuxTNmOy
https://drive.google.com/open?id=1lSgiv9N0PwFeL9Df4T51fxSueuxTNmOy
https://drive.google.com/open?id=1eaPDSZI18oOLlRgnkSum9xQcQ7xg1_iN
https://drive.google.com/open?id=1eaPDSZI18oOLlRgnkSum9xQcQ7xg1_iN
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https://drive.google.com/open?id=1eaPDSZI18oOLlRgnkSum9xQcQ7xg1_iN
https://drive.google.com/open?id=1b72RWaXTSjsBzoQ_1c45-WxCiT3GUVyD
https://drive.google.com/open?id=1b72RWaXTSjsBzoQ_1c45-WxCiT3GUVyD
https://drive.google.com/open?id=1b72RWaXTSjsBzoQ_1c45-WxCiT3GUVyD
https://drive.google.com/open?id=1b72RWaXTSjsBzoQ_1c45-WxCiT3GUVyD
https://drive.google.com/open?id=1b72RWaXTSjsBzoQ_1c45-WxCiT3GUVyD
https://drive.google.com/open?id=1k2Sy2M-qlWbvghywf-Wgg34R9N9sxcH-
https://drive.google.com/open?id=1k2Sy2M-qlWbvghywf-Wgg34R9N9sxcH-
https://drive.google.com/open?id=1k2Sy2M-qlWbvghywf-Wgg34R9N9sxcH-
https://drive.google.com/open?id=1k2Sy2M-qlWbvghywf-Wgg34R9N9sxcH-
https://drive.google.com/open?id=1k2Sy2M-qlWbvghywf-Wgg34R9N9sxcH-
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view
https://drive.google.com/file/d/1H05pJf_m7wVuO4gBDg6TPDt6UvRiO_-l/view


 

Україні: історія та 
сучасність: навч.-
метод. посібник. 
Чернівці : 
Чернівецький нац. 
ун-т, 2015. 88с. 
 
Керівник робочої 
групи "Mediation: 
training and society 
transformation 
(Медіація: навчання 
та трансформація 
суспільства") 
(MEDIATS) за 
№599010-EPP-1-
2018-1-NL-EPPKA2-
CBHE-JP, який 
реалізується 
Чернівецьким 
національним 
університетом імені 
Юрія Федьковича за 
програмою 
ERASMUS+KA2 
згідно грантової 
угоди за № 2018-
3491/001-001 з 
Європейським 
Союзом; 
 
Координатор 
проекту , що 
фінансується 
USAID 
"Юридична 
клініка - провайдер 
безоплатної 
правової допомоги 
споживачам 
фінансових послуг"; 
Учасник Спільного 
Словацько-
Українського 
проекту зі 
зміцнення та 
захисту прав дітей в 
Європі 
«Європейські 
стандарти захисту 
прав дітей», який 
фінансувався 
Пряшівським 
університетом 
 
з 2019 р. член 
експертної групи з 
оцінювання 
ефективності 
діяльності 
наукових установ 
Міністерства 
освіти та науки 
України; 
 
Член робочої групи 
з розроблення 
Концепції 
розвитку 
юридичної освіти в 

ERASMUS
+KA2: 
CBHE 
(Угода № 
1018-
349/001-
001). 
Д) 
Вільнюськ
ий 
університе
т, 
юридични
й 
факультет, 
з 
09.09.2019 
р. по 
23.09.2019 
р. 
Certificate 
TF-2019-
09-002 



 

Україні 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
 
Наукове 
Керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ 
про присудження 
наукового ступеня: 
Тараненко Катерина 
Юріївна, 
«Податково-
правовий 
патерналізм 
фіскальної держави 
(за законодавством 
України)» . 
кандидат 
юридичних наук, 
12.00.07 – 
адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право. 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
25.06.2018 р. 
 
Науковий 
керівник 
дисертаційних 
досліджень: 
Рарицької Вікторії 
Борисівни 
Асиметричність 
податкового права 
фіскальної держави 
Солодан Катерини 
Володимирівни 
Правове 
регулювання 
оподаткування ІТ-
діяльності: 
порівняльно-
правове 
дослідження 
Скляр Святослав 
Святославович. 
Правова природа 
податкової амністії: 
антропосоціокульту
рний підхід. 
 

Щербанюк 
Оксана 
Володимирівна 

Завідувачка кафедри 
процесуального 
права Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича 

Чернівецький 
державний  
університет ім. 
Ю. Федьковича 
28.06.1998 р. 
(правознавство) 

Доктор 
юридичних наук. 
диплом ДД 
№003450 від 
26.06.14 р. 
Спеціальність 
12.00.02 - 
Констційне право; 
муніципальне 
право 
Тема дисертації 
«Народний 

22 роки Основні 
публікації: 
1.Щербанюк 
О.В. Проблеми 
реалізації 
конституційної 
скарги в Україні та 
шляхи їх вирішення. 
Часопис Київського 
університету права. 
2020/1. С. 93–99. 
2. Щербанюк 

Вільнюськ
ий 
університе
т, 
юридични
й 
факультет, 
з 
09.09.2019 
р. по 
23.09.2019 
р. 

https://scholar.google.com.ua/javascript:void(0)
https://drive.google.com/open?id=1YLMFyBB6wgTMurQoVFe_IbE9CxUxIE2n
https://drive.google.com/open?id=1YLMFyBB6wgTMurQoVFe_IbE9CxUxIE2n
https://drive.google.com/open?id=1YLMFyBB6wgTMurQoVFe_IbE9CxUxIE2n
https://drive.google.com/open?id=1YLMFyBB6wgTMurQoVFe_IbE9CxUxIE2n
https://drive.google.com/open?id=1YLMFyBB6wgTMurQoVFe_IbE9CxUxIE2n


 

суверенітет в 
політико-
правовому 
будівництві 
сучасної 
держави» 
Атестат доцента 
кафедри 
конституційного, 
адміністративного 
та фінансового 
права 12ДЦ 
№020533 від 
30.10.2008 р. 

О.В. Оригінальне 
наукове видання 
«Право у сучасному 
політичному житті 
України» . Публічне 
право. № 1 (37) / 
2020. С. 205-208. 
3. Scherbanyuk 
O. Competitive 
Selection of Judges: 
Problems of 
Constitutional 
Realization. Yearboo
k of Ukrainian law 
Coll. Of scientific 
papers/ responsible 
for the issue O.V. 
Petryshyn. Kharkiv: 
Law, 2019 №11 
p.179-194. 
4. Щербанюк 
О. Європейські 
стандарти доступу 
до адвокатської 
діяльності.  Право 
України. 2019. № 12. 
С. 70-83. 
5. Щербанюк 
О. Теорія цінностей 
та практика 
конституційного 
правосуддя. 
Публічне право. 
2018. С. 213–218. 
6. Щербанюк 
О. Індивідуальна 
конституційна 
скарга як засіб 
забезпечення 
конституційної 
демократії. Право 
України. 2018. № 12. 
С. 77–91. 
7. Shcherbanyuk O. 
 Reform of the 
competition 
procedure for judges 
in Ukraine. European 
Journal of Law and 
Public 
Administration.  
2018. Vol. 5, Issue 2. 
Р. 115-127. 
8. Щербанюк 
О. Конкурсний 
добір суддів: 
проблеми 
конституційної 
реалізації. Право 
України. 2018. № 3. 
С. 92-109. 
9. Щербанюк О.В. 
Базове дослідження 
із застосування 
правосуддя 
перехідного періоду 
в Україні: 
монографія / за заг. 
ред. А.П. Бущенка, 
М. М. Гнатовського. 

Certificate 
TF-2019-
09-001 

https://drive.google.com/file/d/1toguhnzeAUozhwB9PIOHwd6XJeOpfhdD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toguhnzeAUozhwB9PIOHwd6XJeOpfhdD/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1toguhnzeAUozhwB9PIOHwd6XJeOpfhdD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toguhnzeAUozhwB9PIOHwd6XJeOpfhdD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SYiiY7C4e1gC3hJLDGl7NshoiIJ_S_B_
https://drive.google.com/open?id=1SYiiY7C4e1gC3hJLDGl7NshoiIJ_S_B_
https://drive.google.com/open?id=1SYiiY7C4e1gC3hJLDGl7NshoiIJ_S_B_
https://drive.google.com/open?id=1SYiiY7C4e1gC3hJLDGl7NshoiIJ_S_B_
https://drive.google.com/open?id=1SYiiY7C4e1gC3hJLDGl7NshoiIJ_S_B_
https://drive.google.com/open?id=1VPlY2tBZ3M0LCuZIqDs3p4Sde5XUwS6y
https://drive.google.com/open?id=1VPlY2tBZ3M0LCuZIqDs3p4Sde5XUwS6y
https://drive.google.com/open?id=1VPlY2tBZ3M0LCuZIqDs3p4Sde5XUwS6y
https://drive.google.com/open?id=1VPlY2tBZ3M0LCuZIqDs3p4Sde5XUwS6y
https://drive.google.com/open?id=1A_KxAYePsYnP9Yv02bqJUqGJVPGyjD_h
https://drive.google.com/open?id=1A_KxAYePsYnP9Yv02bqJUqGJVPGyjD_h
https://drive.google.com/open?id=1A_KxAYePsYnP9Yv02bqJUqGJVPGyjD_h
https://drive.google.com/open?id=1A_KxAYePsYnP9Yv02bqJUqGJVPGyjD_h
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https://drive.google.com/open?id=1282Xmr_y0WvkiFM5JJ1foJccjYdqB0Im
https://drive.google.com/open?id=1282Xmr_y0WvkiFM5JJ1foJccjYdqB0Im
https://drive.google.com/open?id=1282Xmr_y0WvkiFM5JJ1foJccjYdqB0Im
https://drive.google.com/open?id=1282Xmr_y0WvkiFM5JJ1foJccjYdqB0Im
https://drive.google.com/open?id=1282Xmr_y0WvkiFM5JJ1foJccjYdqB0Im
https://drive.google.com/open?id=11zo3iTaALoQkMYfvgHik3xWe_wUu4Yzx
https://drive.google.com/open?id=11zo3iTaALoQkMYfvgHik3xWe_wUu4Yzx
https://drive.google.com/open?id=11zo3iTaALoQkMYfvgHik3xWe_wUu4Yzx
https://drive.google.com/open?id=11zo3iTaALoQkMYfvgHik3xWe_wUu4Yzx
https://drive.google.com/open?id=1BpsJhrT07BqTEsrG7_vuJJMDS_tPKIfv
https://drive.google.com/open?id=1BpsJhrT07BqTEsrG7_vuJJMDS_tPKIfv
https://drive.google.com/open?id=1BpsJhrT07BqTEsrG7_vuJJMDS_tPKIfv
https://drive.google.com/open?id=1BpsJhrT07BqTEsrG7_vuJJMDS_tPKIfv
https://drive.google.com/open?id=1BpsJhrT07BqTEsrG7_vuJJMDS_tPKIfv


 

К. : “РУМЕС”, 2017. 
592 с. Розділ 4. 
10. Щербанюк 
О.В. Самостійність і 
незалежність 
судової влади як 
умова 
конституційно-
правового прогресу. 
Альманах права. 
Право і прогрес: 
складові 
забезпечення в 
сучасних умовах.  К. 
: Ін-т держави і 
права ім. В. М. 
Корецького НАН 
України, 2016. Вип. 
7. С. 79-82. 
11. Щербанюк О. 
В. Судове право: 
пошук концепції. 
Альманах права. 
Ціннісно-правові 
засади сучасних 
інтеграційних 
процесів в Україні. 
К. : Ін-т держави і 
права ім. В. М. 
Корецького НАН 
України, 2015. Вип. 
6. С. 115-119. 
12. Щербанюк О., 
Гріненко О. Правові 
доктрини як 
фундамент розвитку 
юридичної науки. 
Право України. 
2015. № 9. С. 201-
204. 
13. Щербанюк 
О.В. Становлення 
концепції судового 
права. Науковий 
вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
Право. 2015. Вип. 
32. Т. 1. С. 157-160. 
14. Shcherbanyuk 
Oksana V. Autonomy 
and Independence of 
the Judiciary as a 
Condition for 
Achieving the 
Balance between 
Public and Private 
Interests. Журнал 
східноєвропейського 
права. 2015. № 20. 
С. 14-19. 
15. Щербанюк О. В., 
Турман Н. 
О. Проблеми 
застосування 
медіації як форми 
відновного 
правосуддя при 
здійсненні 

https://drive.google.com/open?id=1bcdjfSbW4lhmbS1D9Vj7XbfDuRMCxOVx
https://drive.google.com/open?id=1bcdjfSbW4lhmbS1D9Vj7XbfDuRMCxOVx
https://drive.google.com/open?id=1bcdjfSbW4lhmbS1D9Vj7XbfDuRMCxOVx
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https://drive.google.com/open?id=1IHUZ7hQR7WVbmMe8lJ1JK-Rn4JJ8VNfO
https://drive.google.com/open?id=1IHUZ7hQR7WVbmMe8lJ1JK-Rn4JJ8VNfO
https://drive.google.com/open?id=131ql4HQKCXtKEjn83aS6FRg9JKvd555y
https://drive.google.com/open?id=131ql4HQKCXtKEjn83aS6FRg9JKvd555y
https://drive.google.com/open?id=131ql4HQKCXtKEjn83aS6FRg9JKvd555y
https://drive.google.com/open?id=1MOirhrMYm186c2WUQwSOyc2xWwDCCGQ_
https://drive.google.com/open?id=1MOirhrMYm186c2WUQwSOyc2xWwDCCGQ_
https://drive.google.com/open?id=1MOirhrMYm186c2WUQwSOyc2xWwDCCGQ_
https://drive.google.com/open?id=1MOirhrMYm186c2WUQwSOyc2xWwDCCGQ_
https://drive.google.com/open?id=1MOirhrMYm186c2WUQwSOyc2xWwDCCGQ_
https://drive.google.com/open?id=1MOirhrMYm186c2WUQwSOyc2xWwDCCGQ_
https://drive.google.com/open?id=1MOirhrMYm186c2WUQwSOyc2xWwDCCGQ_
https://drive.google.com/open?id=1MOirhrMYm186c2WUQwSOyc2xWwDCCGQ_
https://drive.google.com/open?id=17jpWm0unaw2GM6VyN4I6FRikCau3diK1
https://drive.google.com/open?id=17jpWm0unaw2GM6VyN4I6FRikCau3diK1
https://drive.google.com/open?id=17jpWm0unaw2GM6VyN4I6FRikCau3diK1
https://drive.google.com/open?id=17jpWm0unaw2GM6VyN4I6FRikCau3diK1
https://drive.google.com/open?id=17jpWm0unaw2GM6VyN4I6FRikCau3diK1
https://drive.google.com/open?id=17jpWm0unaw2GM6VyN4I6FRikCau3diK1


 

кримінального 
провадження на 
підставі угод. 
Питання боротьби зі 
злочинністю : зб. 
наук. пр. / редкол.: 
В. І. Борисов та ін. 
Х. : Право, 2015. 
Вип. 30. С. 31-39. 
16. Щербанюк 
О.В. Судово-
правова політика 
України: питання 
теорії та практики. 
Журнал 
східноєвропейського 
права. 2015. № 19. 
С. 21-26. 
17. Щербанюк 
О.В. Виникнення 
поняття «правова 
позиція 
Конституційного 
Суду України». 
Порівняльно-
аналітичне право. 
Ужгород: 
Ужгородський 
національний 
університет. № 3, 
2015. С. 68-71. 
18. Щербанюк 
О.В. Конституційни
й принцип участі 
народу у здійсненні 
правосуддя. 
Юридичний 
науковий журнал. 
2015. № 2. С. 45-48. 
19. Щербанюк 
О.В. Роль 
Конституційного 
Суду України в 
забезпеченні 
конституційної 
законності: 
проблеми та шляхи 
її вирішення. Право 
і суспільство. 
Науковий журнал. 
2014. № 6-2. С. 21-
27. 
20. Szezerbaniuk 
Oksana W. 
Decentralizacja 
wladzy publicnej na 
Ukraine – aspect 
pravnokonstiticyjny.
Regiony w prawie I 
praktyce Polska-
Ukraina./Pod 
redakcja naukowa 
Krzystofa 
Skotnickiego I 
Katarzyny Wlazlak. 
Lodz: Wyd awnictwo 
universytetu 
Lodzkiego, 2015.  S. 
37-56. 
21. Щербанюк О.В. 

https://drive.google.com/open?id=1FA45fXLqCeVJrvymHgl0gUgfSC6LWCOO
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Одиничний ступінь, 35 кредитів ЄКТС за 4 навчальні роки 

Наявність акредитації  Програма впроваджена в 2016 році 

Цикл/рівень  FQ-EHEA – третій цикл, QFLLL – 8 рівень, НРК – 8 

Передумови  Доктор філософії з права – це освітній і водночас перший 
науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої 
освіти на основі ступеня магістра (ОКР «спеціаліст»). 

Мова(и) викладання  Обов’язкові дисципліни – українська мова, англійська мова 
Вибіркові дисципліни – українська мова 

Термін дії освітньо-
наукової програми  

Програма впроваджена в 2016 році 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньо-наукової 
програми  

http://law.chnu.edu.ua/programs 

2 – Мета освітньо-наукової програми 
 

Метою програми є методичне забезпечення оволодіння аспірантами юридичного факультету 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, відповідно до восьмого кваліфікаційного 
рівня Національної рамки кваліфікації, надання здобувачам освітньо-наукового рівня в 
аспірантурі теоретичних знань та набуття практичних умінь і навичок, а також інших 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 
галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією 
наукової та методикою педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового 
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 
 

http://law.chnu.edu.ua/programs


 

3 – Характеристика освітньо-наукової програми 
 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація  
(за наявності))  

 Галузь знань: 08 Право 
Спеціальність: 081 Право  
 
Загальний обсяг освітньо-наукової програми складає 35 
кредити ЄКТС, в тім числі 31 кредит ЄКТС надається на 
професійну теоретичну підготовку, 4 кредити ЄКТС займає 
асистентська педагогічна практика. 
Решта часу чотирьохрічної програми навчання відведено на 
науково-дослідницьку роботу, підготовку та захист дисертації. 
Об’єктом вивчення є право як соціальне явище в цілому, його 
природа та властивості, характер еволюції, принципи та форми 
існування, основні інститути. 
Мета навчання полягає у формуванні в особи, що навчається 
за ОНП:  
1) наукового світогляду, концептуальних та методологічних 
компетентностей у галузі права, креативних навичок знаходити, 
формулювати та розв’язувати актуальні проблеми його 
функціонування та розвитку;  
2) спеціалізованих умінь, навичок і методів, необхідних для 
переоцінки та розширення уже наявних знань у сфері права, 
продукування інноваційних ідей, концепцій, теорій тощо;  
3) здатності започаткування, планування, реалізації та 
коригування планомірного процесу ґрунтовного наукового 
дослідження у сфері правничої теорії та практики з 
дотриманням норм і правил академічної доброчесності;  
4) навичок критичного аналізу, оцінювання і синтезу нових та 
комплексних ідей;  
5) розвинутих умінь і навичок вільного спілкування з питань, 
що стосуються сфери її наукових та експертних фахових знань, 
як з колегами по навчанню, так й широкою науковою 
спільнотою;  
6) використання у необхідному обсязі та на високому рівні 
академічної української та іноземної мови у професійній 
діяльності та під час наукових комунікацій; 
7) формування вмінь та навичок у написанні та оформленні 
результатів наукових робіт; 
8) засвоєння методології та методики педагогічної діяльності в 
сфері права. 
Теоретичний зміст предметної області складають : 
категорійно-понятійний апарат юриспруденції; знання основних 
правових доктрин і концепцій у сфері правознавства, вільне 
володіння доктринальним та методологічним арсеналом, 
необхідним для освоєння обраного предмету кваліфікаційного 
дослідження; філософсько-правове вчення як основоположна 
матриця пізнання права. 
Методи, методики та технології: позитивістський та 
людиноцентристський підходи до правопізнання; загальні та 
спеціальні методи наукових досліджень; спеціально-правові 
методи аналізу юридичної практики; сучасні методи та 



 

методики педагогічної діяльності; класичні та інноваційні 
технології освітньої діяльності; цифрові та інші технології 
презентації наукових досліджень. 
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні ресурси та 
інформаційні технології. 

Орієнтація освітньо-
наукової програми  

Програма є освітньо-науковою, що відповідає третьому рівню 
вищої освіти та восьмому рівню національної рамки 
кваліфікацій. 

Основний фокус 
освітньо-наукової 
програми  

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття 
особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, 
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення 
власного наукового дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Особливості програми  Програма передбачає, у порівнянні з попередніми освітніми 
програмами, принципово вищий рівень відповідальності та 
автономії особи, що навчається за нею, демонстрацію такою 
особою високого ступеня самостійності, академічної та 
професійної доброчесності, глибокого переосмислення вже 
наявних та створення нових цілісних теоретичних і практичних 
знань. 

  



 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування  

Відповідно до розділу 2 «Професіонали» Державного 
класифікатора професій, професіонали у галузі правознавства, що 
мають диплом про присудження наукового ступеня доктора 
філософії можуть працювати у наступних сферах:  
231  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
2310  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
2310.1  Професори та доценти 
2310.2  Інші викладачі університетів та вищих навчальних 
закладів 
242  Професіонали в галузі правознавства, прокурорського 
нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності. 
2421  Професіонали в галузі правознавства, прокурорського 
нагляду. 
2421.1  Наукові співробітники (правознавство) 
2421.2  Адвокати та прокурори 
2422   Судді 
2423  Професіонали в галузі правоохоронної діяльності 
2424  Професіонали у сфері виконання кримінальних покарань 
(пенітенціарна система, пробація тощо) 
2429  Інші професіонали в галузі правознавства 
2421.1  23667  Науковий співробітник (правознавство) 
2421.1               Науковий співробітник-консультант 
(правознавство) 
2421.2  20059  Адвокат 
2421.2               Консультант науковий (правознавство) 
2421.2  24450  Прокурор 
2421.2  24451  Прокурор-криміналіст 
2421.2                Старший помічник Генерального прокурора 
України 
2422                   Помічник судді (Верховного Суду. 

Подальше навчання   Відповідно до пункту 1 частини 7 статті 5 «Рівні та ступені 
вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту» особа, яка 
здобула освітній і водночас перший науковий ступінь доктора 
філософії, може здобути ступінь доктора наук – другий науковий 
ступінь, який здобувається нею на науковому рівні вищої освіти. 

5 – Викладання та оцінювання  

Викладання та навчання  Стиль навчання базується на активному навчанні, передусім на 
індивідуальному масштабному дослідницькому проєкті, що 
ретельно контролюється з боку висококваліфікованих науковців і 
викладачів, надаючи певну відповідальність досліднику на 
початковому етапі за вибір методу, предмету та організацію часу.  

Оцінювання  Загальна оцінка формується на основі заліково-екзаменаційних 
сесій, атестацій аспіранта (2 рази на рік) та попереднього захисту 
дослідження. Остаточне оцінювання має вигляд відкритого 
захисту дисертації на здобуття освітнього і водночас першого 



 

наукового ступеня – доктора філософії. Відповідно до пункту 1 
частини 6 статті 5 «Рівні та ступені вищої освіти» Закону України 
«Про вищу освіту», ступінь доктора філософії присуджується 
спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або 
наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем 
вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та 
публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність  

Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або професійної практики.  

Загальні компетентності 
(ЗК)  

ЗК 1 Формування системного наукового світогляду, професійної 
етики та загального культурного кругозору; 
ЗК 2. Здатність до застосування стандартів аналітичного 
мислення, необхідних для наукового дослідження та 
опублікування якісних наукових текстів з позиції максимальної 
коректності, тактовності, критичної переконливості та 
інтелектуальної чесності; 
ЗК 3. Здатність писати і розмовляти на професійному рівні, з 
використанням відповідної наукової термінології, як державною 
мовою, так і іноземною; 
ЗК 4. Здатність до гіпотетичного та евристичного мислення, 
вияву актуальних проблем та генерування нових ідей; 
ЗК 5. Здатність до участі в конкурсах та грантових і 
стипендіальних програмах; 
ЗК 6. Здатність до формулювання завдань та складання програми 
дослідження, застосування основ з методології, техніки і 
організації науково-дослідної роботи з метою досягнення 
позитивних результатів як під час індивідуальної, так й 
командної діяльності; 
ЗК 7. Здатність до оцінки сучасних наукових досягнень, 
генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і 
практичних завдань, у тому числі в міждисциплінарній площині; 
ЗК 8. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження 
на основі цілісного системного наукового світогляду з 
використанням набутих практичних знань; 
ЗК 9. Здатність рецензувати публікації та презентації, брати 
участь у міжнародних наукових дискусіях, аргументовано 
висловлюючи й відстоюючи власну позицію; 
ЗК 10. Здатність визначати відповідні задачі та окреслювати їх 
таким чином, щоб просувати наукові знання та розуміння; 
ЗК 11. Здатність раціонально розподіляти час, працюючи з 
фактичним матеріалом при вирішенні основних завдань 
дослідження, а також здатність працювати самостійно, виділяючи 
в науковому матеріалі основне та другорядне; 
ЗК 12. Здатність до співпраці в українських та міжнародних 
наукових колах та на належному рівні представляти свою 
дослідницьку проблематику як у науковому середовищі, так й 



 

серед нефахівців  

Фахові  
компетентності 
спеціальності (ФК)  

ФК 1. Здатність до продукування нових ідей та застосування 
сучасних методологічних та методичних інструментів у науковій 
та педагогічній діяльності; 
ФК 2. Здатність до системного розуміння історичних етапів 
формування правової думки, вміння використовувати теоретичну 
спадщину минулого у своїй дослідницькій діяльності; 
ФК 3. Здатність до розуміння тенденцій, закономірностей, 
факторів й умов формування юридичної науки, її місця в системі 
соціально-гуманітарного знання, правової політики, правової 
культури громадян і суспільства в цілому; 
ФК 4. Здатність до володіння сучасними правовими теоріями і 
концепціями та здатність до їх критичного аналізу й оцінки; 
ФК 5. Здатність застосовувати інтелектуальний інструментарій, 
понятійно-категоріальний апарат, необхідний для формування 
професійної правничої наукової позиції; 
ФК 6. Здатність проводити теоретичні та прикладні дослідження 
у сфері юридичних наук, використовуючи сучасні дослідницькі 
підходи та методи; 
ФК 7.Здатність вибирати і застосовувати дослідницькі методи, 
адекватні предмету і завданням дослідження, встановлювати 
необхідний зв’язок між об’єктом і предметом дослідження, 
теорією/концепцією та інструментарієм сучасної науки; 
ФК 8. Здатність аналізувати конкретні правові явища, ситуації та 
процеси із застосуванням доступного аналітико-прогностичного 
інструментарію; 
ФК 9. Здатність формулювати релевантні для сучасної юридичної 
науки і практики висновки на основі проведених досліджень; 
ФК 10. Здатність планувати та здійснювати навчальний процес в 
установах вищої освіти, обґрунтовано обирати й ефективно 
використовувати освітні технології, методи і засоби навчання з 
метою забезпечення запланованого особистісного та 
професійного рівня розвитку; 
ФК 11. Здатність визначати, глибоко аналізувати наукову 
інформацію з різних джерел, співставляти отримані дані на 
предмет їх достовірності, об’єктивності; 
ФК 12. Здатність брати участь у розробці проєктів нормативно-
правових актів, написанні CV мотиваційних листів, 
рекомендованих листів та проєктної заявки; 
ФК 13. Здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-
правові акти при написанні експертних заявок, проєктних заявок, 
проєктів аргументаційної позиції суду, звернень, меморандумів, 
юридичних висновків в різних сферах практичної діяльності; 
ФК 14. Здатність до самостійного аналізу практики застосування 
вітчизняного та європейського законодавства для виявлення 
проблем правового регулювання та надання рекомендацій щодо 
їх вирішення; 
ФК 15. Здатність до прийняття виважених та обґрунтованих з 
точки зору академічної, професійної доброчесності та права 
рішень як у стандартних, так й нестандартних ситуаціях; 



 

ФК 16. Оволодіння високим ступенем самостійності, 
цілеспрямованої інноваційності, академічної та професійної 
доброчесності, прагненням до безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення; 
ФК 17. Оволодіння високим ступенем вільного спілкування, 
ведення конструктивної та доброчесної полеміки з питань, що 
стосуються сфери наукових, практичних чи експертних знань 

7 – Програмні результати навчання 

Результати навчання 
(ПРН) 

ПРН 1. Набути універсальні навички дослідника, зокрема усної та 
письмової презентації результатів власного наукового 
дослідження, застосовування сучасних інформаційних технологій 
у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації, 
концептуалізацію та реалізацію наукових проєктів, управління 
науковими проєктами, складення пропозиції щодо фінансування 
досліджень та/або проєктів, реєстрації прав інтелектуальної 
власності; 
ПРН 2. Опанувати іноземну мову на рівні, достатньому для 
представлення та обговорення результатів своєї наукової 
(творчої) діяльності іноземною мовою (англійською або іншою, 
відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій 
формі, а також для повного розуміння іншомовних професійних, 
наукових та навчальних публікацій з відповідної тематики; 
ПРН 3. Об’єднувати (синтезувати) та обговорювати публікації в 
межах власної дослідницької проблематики та поза нею; 
ПРН 4. Здійснити завершене оригінальне дослідження, що 
базується на використанні сучасних методів у науковій роботі; 
ПРН 5. Взаємодіяти інтелектуально з найновішими 
дослідженнями в спеціальній сфері дослідження; 
ПРН 6. Використовувати інформацію з українських і зарубіжних 
архівів, бібліотечних каталогів та найновіших ІТ-ресурсів, щоб 
локалізувати джерела і літературу, корисні для власного 
дослідження; 
ПРН 7.  Обирати та реалізовувати на практиці перспективні 
наукові співпраці для вибраного напрямку дослідження; 
ПРН 8. Опрацьовувати, аналізувати, систематизувати великий 
обсяг даних; 
ПРН 9. Знати національне та європейське законодавство, зміст 
правового регулювання у різних галузях фахового спрямування 
та різних сферах діяльності; 
ПРН 10. Проявляти гнучкість у прийняті рішень в умовах 
обмеженості часу та ресурсі; 
ПРН 11. Оперувати основними поняттями й категоріями, 
методами та принципами в науковому дослідженні;  
ПРН 12. Знати практику оскарження заявок, проходження 
конкурсних процедур для відбору наукових проєктів, судову 
практику за фаховим напрямом діяльності; 
ПРН 13. Використовувати практичний досвід прийняття 
виважених та обґрунтованих з точки зору доброчесності та права 
рішень як у стандартних, так й нестандартних ситуаціях; 
ПРН 14. Брати участь у роботі з розробки проєктів CV 



 

мотиваційних листів, рекомендованих листів та проєктних 
заявок, нормативних правових актів, підготовки експертних 
висновків про їх обґрунтованість та доцільність; 
ПРН 15. Демонструвати лідерські якості, комунікативні навички 
міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді 
професійної спільноти, дотримуючись при цьому принципів 
доброчесності та поваги; 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення  
 
 

Наявність кафедр, які забезпечують підготовку здобувачів вищої 
освіти – кафедра людських прав, кафедра публічного права, 
кафедра приватного права, кафедра процесуального права, 
кафедра кримінального права, кафедра Європейського права та 
порівняльного правознавства; кафедра іноземних мов для 
гуманітарних факультетів; кафедра педагогіки та методики 
початкової освіти; кафедра філософії та культурології. 
Наявність у складі кафедр достатньої кількості 
висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти. 
Завідувачі кафедр – доктори юридичних наук, професори кафедр, 
доценти зі стажем науково-педагогічної та наукової роботи понад  
20 років. 
Проведення лекцій з навчальних дисциплін здійснюється 
науково-педагогічними працівниками відповідної наукової 
спеціальності за основним місцем роботи, які мають науковий 
ступінь доктора юридичних наук або вчене звання професора, 
науковий ступінь кандидата юридичних наук та/або вчене звання 
доцента, наукові публікації в галузі права в наукометричних 
виданнях.  
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 
формування професійних компетентностей, здійснюється 
науково-педагогічними працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом – 100% від загальної 
кількості дисциплін. 
Проведення лекцій та практичних занять, здійснення наукового 
керівництва кваліфікаційними роботами відбувається науково-
педагогічними працівниками, які мають відповідний рівень 
наукової та професійної активності. 

Матеріально-технічне 
забезпечення  

Приміщення для проведення навчальних занять та контрольних 
заходів – 2,9 кв. метрів на одну особу. 
Мультимедійне обладнання для одночасного використання в 
навчальних аудиторіях – 60% від загальної кількості студентів. 
Бібліотека, у тому числі читальний зал та бібліотека кафедри. 
Пункт харчування, актовий зал, спортивний зал. 
Забезпеченість місцями в гуртожитках – 70% від мінімальної 
потреби. 
Комп’ютерні робочі місця, обладнання, устаткування, необхідне 
для виконання навчальних планів. 



 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення  

Наявність інформаційного забезпечення: 
Забезпеченість університетської бібліотеки, а також 
кафедральних бібліотек, вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. 
Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 
англійською, французькою та німецькою мовами відповідного 
профілю. 
Офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, освітня / освітньо-наукова / 
видавнича / атестаційна (наукових кадрів), діяльність, його 
навчальних та наукових структурних підрозділів та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правил прийому, контактна 
інформація. 
Електронний ресурс закладу освіти містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін навчального плану – 100%. 

 
Наявність навчально-методичного забезпечення: 

Навчальний план та пояснювальна записка до нього. 
Робоча програма з кожної навчальної дисципліни навчального 
плану, в тому числі опис навчальної дисципліни, результати 
навчання, програма, тематичний план навчальної дисципліни, 
теми практичних занять, завдання для самостійної роботи, 
індивідуальні завдання, методи контролю, критерії оцінювання, 
рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні 
ресурси в Інтернеті. 
Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану, в тому числі 
навчальний контент (конспект, або розширений план лекцій), 
плани практичних занять, самостійної роботи, питання, задачі, 
завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю 
знань і вмінь здобувачів вищої юридично освіти, комплексні 
контрольні роботи для післяатестаційного моніторингу набутих 
знань і вмінь з навчальної дисципліни. 
Програма практичної підготовки, робоча програма практики. 
Навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни навчального 
плану, в тому числі підручники, навчальні посібники, конспекти 
лекцій, монографії. 
Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність  

Не передбачена 

Міжнародна кредитна 
мобільність  

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 
договорів укладених між Чернівецьким національним 
університетом імені Юрія Федьковича та навчальними закладами 
країн-партнерів.  
Голандська бізнес академія (Бреда, Нідерланди), Університет Сан 
Антоніо (Мурсія, Іспанія), Бізнес школа університету Туріба 



 

(Рига, латвія), Хазарський університет (Баку, Азербайджан), 
Ганджа державний університет (Ганджа, Азербайджан), Іліа 
державний університет (Тбілісі, Грузія), Державний університет 
ім. Ш. Рутсавелі (Батумі, Грузія), Консалтингова компанія 
HULTGREN (Берлін, Німеччина). 
Договір про співпрацю між Чернівецьким національним 
університетом імені Юрія Федьковича і Університетом 
прикладних наук, технологій, бізнесу та дизайну (Вісмар, 
Німеччина), Сучавським університетом «Штефан чел Маре» 
(Румунія). 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти  

Згідно міжнародних договорів про співпрацю 



 
Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність 

 

Код н/д  

Компоненти освітньо-наукової 
програми  

(навчальні дисципліни, курсові 
проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота)  

Кількість  
кредитів  

Форма  
підсумкового  

контролю  

1  2  3  4  

 

Обов’язкові компоненти ОК 

ОК 1 Філософія та методологія науки 4,0 Екзамен 

ОК 2 Академічне письмо та риторика 
іншомовного спілкування 

6,0 Екзамен 

ОК 3 Європейські стандарти викладання  
правничих дисциплін та європейська 
академічна грантова система 

6,0 Екзамен 

ОК 4 Методологія роботи над дисертацією 
доктора філософії 

6,0 Екзамен 

ОК 5 Педагогічна (асистентська) практика 4,0 Залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент  26,0  

Дисципліни вибору аспіранта 
вибіркові компоненти (ВК) 

ВК 1 Інтуїція: природа та евристичний 
потенціал 

3,0 Залік 

ВК 2 Методологічна традиція доктрини 
природного права 

3,0 Залік 

ВК 3 Методологічна традиція доктрини 
публічного  права 

3,0 Залік 

ВК 4 Філософія фінансового права 3,0 Залік 

ВК 5 Антропосоціокультурний код 
податкового права 

3,0 Залік 

ВК 6 Посткласична парадигма податкового 
права 

3,0 Залік 

ВК 7 Морально-етичні імперативи 
податкового права 

3,0 Залік 

ВК 8 Онтологічний та епістемологічний 
підходи до тлумачення конституції 

3,0 Залік 



 

ВК 9 Конституційна безпека та доктрина 
«охорони Конституції України» 

3,0 Залік 

ВК 10 Провадження у спорах про 
компетенцію 

3,0 Залік 

ВК 11 Академічне письмо 3,0 Залік 

ВК 12 Методологія дослідження 
конституційного судочинства 

3,0 Залік 

ВК 13 Конституційне тлумачення 3,0 Залік 

ВК 14 Конституційне правосуддя та 
конституційний порядок в Україні 

3,0 Залік 

ВК 15 Судовий конституціоналізм 3,0 Залік 

ВК 16 Аргументація судового рішення 3,0 Залік 

ВК 17 Конституційна аргументація 3,0 Залік 

ВК 18 Конституційний судовий процес 3,0 Залік 

ВК 19 Доказування в конституційному 
судочинстві 

3,0 Залік 

ВК 20 Процесуальна компетенція 
Конституційного Суду України 

3,0 Залік 

ВК 21 Права людини та біомедицина 
  

3,0 Залік 

ВК 22 Система прав людини в сфері охорони 
здоров’я 

3,0 Залік 

ВК 23 Правовий статус суб’єктів медичних 
правовідносин 

3,0 Залік 

ВК 24 Педагогіка і психологія вищої школи 3,0 Залік 

ВК 25 Забезпечення якості у системі вищої 
освіти 

3,0 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент повинен 
становити 

9,0  

Загальний обсяг освітньо-наукової програми 35  

 
  



 
Практична підготовка 

 
№ 
з/п 

Вид діяльності Кількість тижнів Кількість 
кредитів 

1 Виробнича практика  
Педагогічна (асистентська) практика 

3 4,0 

 



 
 Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми Право 

 
 

Назва дисципліни 1 
1 2 
  

Обов`язкові навчальні дисципліни    
1. Філософія та методологія науки *  
2. Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування  * * 
3. Європейські стандарти викладання  правничих дисциплін та 
європейська академічна грантова система 

 * 

4. Методологія роботи над дисертацією доктора філософії *  
5. Педагогічна (асистентська) практика  * 

   
Дисципліни вибору аспіранта   

1. Інтуїція: природа та евристичний потенціал  * 
2. Методологічна традиція доктрини природного права  * 
3. Методологічна традиція доктрини публічного  права  * 
4. Філософія фінансового права  * 
5. Антропосоціокультурний код податкового права  * 
6. Посткласична парадигма податкового права  * 
7. Морально-етичні імперативи податкового права  * 
8. Онтологічний та епістемологічний підходи до тлумачення конституції  * 
9. Конституційна безпека та доктрина «охорони Конституції України»  * 
10. Провадження у спорах про компетенцію  * 
11. Академічне письмо  * 
12. Методологія дослідження конституційного судочинства  * 
13. Конституційне тлумачення  * 
14. Конституційне правосуддя та конституційний порядок в Україні  * 
15. Судовий конституціоналізм  * 
16. Аргументація судового рішення  * 
17. Конституційна аргументація  * 
18. Конституційний судовий процес  * 
19. Доказування в конституційному судочинстві  * 
20. Процесуальна компетенція Конституційного Суду України  * 
21. Права людини та біомедицина   * 
22. Система прав людини в сфері охорони здоров’я  * 
23. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин  * 
24. Педагогіка і психологія вищої школи  * 
25. Забезпечення якості у системі вищої освіти  * 

 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація осіб, які здобувають ступінь вищої освіти доктора філософії  в галузі Право 
здійснюється у формі публічного захисту дисертації  (кваліфікованої наукової роботи). 
  



 
 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

освітньо-наукової програми Право 
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В
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     25 
ЗК
1 +  + + + + + +  +  + + + +  + + + + + + + + + +     

ЗК 
2 + +   + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ЗК
3 + + + + + + + +    + +  + +  + + + + + + + + + + + +  

ЗК
4 +   + + + + +  + + + + + +  + + + + + + + + +     + 

ЗК
5  + +  +                        +  

ЗК
6 +   +  + + +   + +   +  +  + +  +  +  + + + + + 

ЗК
7  +  +  + + + + +  + + + +   + +  +  +  +    +  

ЗК
8  +  +    + +  +  +  + + + + + + + +  +       

ЗК
9  +  +   + + +    + + + + +    +  +  + + + +   

ЗК
10 + + + +  + + +    + + +   + + + + + + + + +      

ЗК
11  +    + + + +    +   +  +  +  +  +     +  

ЗК
12  + +  + + + +     +    + + +  + + + + + + + +   
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1 +  + + + + + + + +  + + +  +  +  +    + +    + + 
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2 +     + + +   + + +             + + +   

ФК
3 +   +   + +  +  +   +  +   + +    +     + 

ФК
4 +    + + + +  + + + + + + +     + + + + + + + +   
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5  +  + +  + + +   + +   +          + + +  + 

ФК
6 +   +   + +   +  +  + + + + + + + + + + +      
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7 + +    + + +  +  + + +  + +    + + + + +  +    
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ФК
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14   +  +   +     + + +  + +   + +  + + + +    
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15  +   +       +     + +   + +  + +   +  + 
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16  +   + +      + + +  + + +    + + + +  +   + 

ФК
17  +   + + + +     + +   +   + + +   + +  +  + 
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