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П

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ідготовку фахівців було розпочато
У 2000 р. створено навчальну лаборатоу 1989 р. на кафедрі правознавства
рію протидії комп’ютерної злочинності та
у структурі історичного факультету.
спеціальної техніки і тактики, яку в 2011 р. ре
Значний внесок у становлення факульорганізовано у навчальну лабораторію протету зробили: професори Н. С. Прозорова,
блем правотворчості та правозастосування.
Л. В. Коваль, В. Л. Мунтян, П. С. МатишевУ складі сучасного юридичного факульський, М. Й. Коржанський, В. Ф. Погорілко,
тету функціонують п’ять кафедр:
Л. К. Воронова, Т. П. Кудлай, О. А. Підо– історії і теорії держави та права (завідувач —
пригора, К. Г. Федоров, В. К. Шкарупа,
д-р юрид. наук, доц. Л. Г. Удовика);
В. В. Білкун, О. П. Бичківський, доценти
– конституційного
та
трудового
В. М. Романько, В. П. Єна, В. П. Шпонька,
права (завідувач — канд. юрид. наук,
В. М. Леусенко, Г. П. Кучерук, Г. В. Савченко,
доц. Г. С. Журавльова);
КОЛОМОЄЦЬ
О. В. Савченко та ін.
–
а

дміністративного
та
господарського
Тетяна
У лютому 1991 р. було створено еконопра
ва
(завідувач
—
д-р
юрид.
наук, проф.
Олександрівна
міко-правовий факультет, а у вересні цього
В. К. Колпаков);
Декан факультету,
ж року — юридичний факультет як самостій– цивільного права (завідувач — д-р юрид.
доктор
ний підрозділ університету. Структура фанаук, проф. Д. О. Єрмоленко);
юридичних наук,
культету формувалася поступово. У 1992 р.
–	кримінального права та правосуддя (завідупрофесор
було створено кафедру історії і теорії дервач — д-р юрид. наук, проф. О. О. Дудоров).
жави та права, кафедру кримінального та циОкрім того, на факультеті активно працювільного права (яка надалі була реорганізована у кафедру ють три навчальні лабораторії:
кримінального права та правосуддя і кафедру цивільного
– криміналістики (завідувач — канд. юрид. наук
права), а також навчальну лабораторію криміналістики.
П. В. Шалдирван);
У 1997 р. засновано ще дві кафедри — кафедру кон– проблем нормотворчості та правозастосування (завіституційного та адміністративного права і кафедру екодувач — М. Г. Шиванова);
логічного та земельного права. У 2005 р. ці кафедри
– протидії комп’ютерної злочинності (завідувач —
реорганізувалися у кафедру адміністративного та госпоК. В. Кудлай).
дарського права і кафедру конституційного та трудового
З 2003 р. на факультеті функціонує Юридична клініка
права.
(координатор — канд. юрид. наук, доц. О. О. Ганзенко).
На юридичному факультеті здійснюється підготовка бакалаврів та
магістрів за спеціальностями 081
«Право» («Правознавство») та 262
«Правоохоронна діяльність».
Навчальний процес забезпечують: 12 докторів юридичних наук,
31 кандидат юридичних наук.
Для підвищення рівня про
фесійних компетентностей студентів
до проведення навчального процесу
залучаються досвідчені юристи-практики, укладено договори про співпрацю із органами державної влади,
органами місцевого самоврядування,
правоохоронними органами, провідними юридичними фірмами, промисловими підприємствами тощо.
Наукові дослідження на факультеті здійснюється у межах науково-дослідних тем ЗНУ: «Основні напрями
Колектив деканату. Зліва направо: проф. І. О. Сквірський, доц. К. О. Алімов,
доц. Н. В. Верлос, проф. О. Г. Бондар, проф. Т. О. Коломоєць, проф. М. Ю. Віхляєв, удосконалення законодавства України в умовах європейської інтеграції,
проф. П. С. Лютіков, доц. Ю. В. Пирожкова
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«Дослідження основних напрямів реформування законодавства
України в контексті глобалізаційних процесів», «Дослідження
проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів». Теми виконуються
у співпраці з науковцями провідних ВНЗ України: Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Національного
університету «Одеська юридична
академія», Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
Інституту законодавства Верховної
Ради України та ін., у співпраці із
Колектив кафедри адміністративного та господарського права. Зліва направо:
асп. М. В. Титаренко, викл. Ш. Н. Гаджиєва, доц. Ю. В. Пирожкова,
Національною академією правових
доц.
А.
А. Шарая, доц. Р. В. Сінєльнік, проф. Т. О. Коломоєць, доц. Р. О. Кукурудз,
наук України (з 2017 р. функціонує
доц.
М. О. Лютікова, лаб. К. О. Чеченко, зав. лаб. М. Г. Шиванова,
Навчально-наукова
лабораторія
доц. Н. В. Верлос, пров. фах. А. В. Стрижко
з дослідження проблем службового
права Запорізького національного університету та Науково- та ін.), спеціалізованих вчених рад із захисту дисертадослідного інституту державного будівництва та місцевого ційних робіт. На факультеті функціонує спеціалізована
самоврядування Національної академії правових наук Укра- вчена рада із захисту докторських дисертацій.
їни), у співпраці з Національною академією наук України (секУ 2015 р. відкрито Запорізьке відділення Центру ніція «Юридичні науки» Придніпровського наукового центру мецького права Київського національного університету
Національної академії правових наук України), а також вико- імені Тараса Шевченка, посилено співпрацю із навчальнуються на замовлення органів державної влади, органів міс- ними та науковими установами Німеччини.
цевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
З 2017 р. поглиблено співпрацю із науковцями філоло(Запорізької торгово-промислової палати, Запорізького цен- гічного факультету в межах діяльності Науково-консультатру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних ційного центру юридичної лінгвістики ЗНУ.
службовців, службовців органів місцевого самоврядування,
Факультет є організатором та співорганізатором
керівників державних підприємств, установ та організацій, міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукововиконавчого комітету Запорізької міської ради, Запорізької практичних заходів (Щорічної Міжнародної науковообласної державної адміністрації, Науково-дослідного екс- практичної конференції «Запорізькі правові читання»,
пертно-аналітичного центру Головного управління юстиції Щорічного Всеукраїнського форуму вчених-адміністрау Запорізькій області, Головного територіального управління тивістів, Міжнародної науково-практичної конференції
юстиції у Запорізькій області та ін.).
«Адаптація адміністративного законодавства УкраНа факультеті функціонують наукові школи профе- їни до Права ЄС», Щорічної всеукраїнської наукової
сорів О. О. Дудорова, Д. О. Єрмоленка, В. К. Колпакова,
Т. О. Коломоєць, Л. Г. Удовики, Р. Б. Шишки та ін., Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та
молодих вчених з дослідження проблем публічного та
приватного права, науково-пошукові гуртки. Наукові фахові видання («Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки», «Електронний науковий
журнал «Юридичний науковий електронний журнал»),
включені до міжнародної наукометричної бази даних
«Index Copernicus International». Співробітники факультету є членами редколегій багатьох вітчизняних і зарубіжних наукових фахових видань, членами експертних,
консультативних і дорадчих органів (Науково-консультативної ради при Верховному суді України, Науковоконсультативної ради при Вищому адміністративному
суді України, робочих груп при Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, Міністерстві
освіти і науки України, Міністерстві юстиції України
Випуск магістрів юридичного факультету, 2017 р.
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З 2017 р. факультет вважається базовою установою із
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з права.
Юридичний факультет є
учасником міжнародних, вітчизняних наукових, освітніх
і стипендіальних проектів та
програм: проектів ОБСЄ «Підтримка розвитку юридичної
освіти та освіти з прав людини
в Україні», «Методика викладання правничих дисциплін
у навчальних закладах (спільно
з ВГО «Асоціація фахівців з адміністративного права»), проекту
USAID
«Справедливе
правосуддя», «Залучення громадськості до формування кваліфікаційних вимог правничої
професії», проекту DESPRO
«Реформування місцевого самоКолектив кафедри теорії історії держави і права. Зліва направо:
врядування та децентралізація
проф. Д. О. Єрмоленко, лаб. А. С. Машина, асист. Р. Ю. Половинкіна,
влади: правовий консалтинг»,
доц. О. О. Ганзенко, зав. каф., проф. Л. Г. Удовика, доц. С. М. Кушнір,
Програма підтримки діяльдоц. А. М. Середа, асист. А. О. Аганіна
ності правопросвітніх громадконференції «Актуальні проблеми адміністративного ських організацій (Міжнародний фонд «Відродження»
права і процесу», присвяченої пам’яті В. С. Стефанюка, спільно з ВГО «Асоціація правників України»), проектів
Щорічної науково-практичної конференції «Дослідження Фонду Конраде Аденауера, Німецького фонду міжнародпроблем права очима молодих учених», Щорічної школи ного правового співробітництва, Міжнародного фонду
регіональної нормотворчості (спільно із Запорізькою об- «Центр суддівських студій», Грантової підтримки Євроласною державною адміністрацією), Щорічної Міжрегі- пейського університету Віадрана за участю Федеральональної школи службового права (спільно з Комітетом ного міністерства науки і досліджень Німеччини, Фонду
Верховної Ради України з питань європейської інтегра- імені Фрідріха Еберта, Фонду імені Гайнріха Бьолля
в Україні, Фонду Олександра фон Гумбольдта, Фонду
ції) та ін.
Марії Склодовської-Кюрі та ін.
Налагоджено співпрацю із зарубіжними науковими установами, вищими навчальними
закладами: Університетом Казіміра Сімонавіскуза (Республіка Литва), Могильовським
державним
університетом
МВС Республіки Білорусь,
Пан`європейським
університетом (Словацька Республіка),
Університетом Данубіус (Словацька Республіка), Університетом Ріджмент (США),
Вроцлавським університетом
(Республіка Польща), Університетом штату Аранзас (США),
Університетом імені Георга Августа (Німеччина), Ліверпульською школою права (Велика
Британія), Коледжем Сенека
(Канада) та ін.
Колектив кафедри конституційного та трудового права. Зліва направо:
З метою забезпечення напроф. І. О. Сквірський, лаб. В. І. Данилюк, доц. М. П. Мартинов,
буття студентами практичзав. каф., проф. Г. С. Журавльова, проф. М. Ю. Віхляєв,
них компетентностей, а також
доц. С. В. Омельянчик, доц. Н. В. Верлос
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пошуку та адаптації до першого
місця роботи випускників, на
факультеті створено Раду роботодавців та керівників баз
практик, сформовано розгалужено базу практик, банк вакансій, проводяться Тижні
кар’єри, тренінги досвідчених
юристів-практиків, виїзні засідання професійних правничих громадських організацій,
запроваджено практику проходження стажування на базі
провідних вітчизняних юридичних фірм та ін. Для підвищення рівня лінгвістичної
фахової підготовки студентів
впроваджено постійно діючі
тренінги з іноземної (англійської та німецької) юридичної
мови, білінгвальне викладання
циклів навчальних дисциплін,
Колектив кафедри кримінального права та правосуддя. Зліва направо:
залучення для поглибленого
пров.
фах. Л. В. Красовська, лаб. К. О. Панкратова, доц. О. В. Мельковський,
вивчення окремих навчальних
доц. К. М. Плутицька, доц. М. О. Ларкін, пров. фах. К. В. Бєлєй,
дисциплін співробітників інозав. лаб. П. В. Шалдирван, доц. І. В. Єна, доц. О. В. Узунова
земних юридичних фірм, які є
носіями мови, семестрове навчання в іноземних вишах Міністерства юстиції України: Д. Калниш, І. Шумейко,
у форматі академічної мобільності, захист випускових М. Шевченко, М. Сердюк (2016); Всеукраїнського конробіт іноземною мовою та ін.
курсу Конституційного суду України для молодих вчеСтуденти факультету є неодноразовими перемож- них з питань конституційної юстиції: М. Шевченко
цями міжнародних, всеукраїнських і регіональних сту- (2015, 2016) та ін.
Співробітники факультету відзначені державними
дентських наукових конкурсів та олімпіад, зокрема:
Всеукраїнського щорічного конкурсу студентських нау- нагородами, багатьма відомчими та урядовими заохокових робіт (юридичні науки): І. Зозуль (2012, 2013), ченнями, відзнаками всеукраїнського та регіонального
А. Фомін (2013), К. Панкратова, К, Данилюк, К. Мяс рівнів.
нянкина (2014), О. Попова
(2014), Д. Калнищ, І. Шумейко,
М. Шевченко (2014–2016),
М. Жуков (2016), О. Пе
липенко, В. Бандовський,
К. Масюта (2017); Всеукраїнської студентської олімпіади
з права: І. Шумейко, Д. Калниш, М. Шевченко (2015,
2016), О. Максименко, С. Уль
яненко, М. Жуков (2017);
Всеукраїнською студентської
олімпіади з української мови:
М. Жуков (2014), К. Панкратова (2015); конкурсу Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді
(секція «Право»): К. Федорова
(2011), І. Зозуль (2012, 2013),
О. Фоменко (2013), І. Шумейко
(2014), Д. Калниш (2015),
М. Шевченко (2016); Всеукра
Колектив кафедри цивільного права. Зліва направо: проф. О. Г. Бондар,
їнського конкурсу студентдоц. А. А. Шарая, доц. К. О. Алімов, доц. І. В. Болокан,
ських наукових робіт з питань
зав. каф., проф. Д. О. Єрмоленко, доц. Д. М. Луц, лаб. Ю. О. Водяна,
доц. М. О. Ткалич, доц. О. О. Щипанова, доц. Г. В. Самойленко
реформування установ юстиції
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