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Декан факультету

ридичний факультет започаткований 1997 турі також морське право та правовідносини, що регулю"
року з ініціативи тодішнього ректора ОНМУ ють діяльність морегосподарського комплексу. Вдоскона"
професора Ю. Л. Воробйова, який із прита" люючи навчально"методичну складову, кафедра сконцен"
манною йому енергією доклав максимум трована на дослідженнях у напрямку розбудови й
зусиль для успішної реалізації проекту. Першим деканом зміцнення державності, права і демократії в Україні.
факультету став випускник ОІІМФу та АНГ СРСР, Колектив кафедри був співорганізатором і учасником
дійсний член ТАУ та МАН із питань екологічної безпеки, п’яти міжнародних та десяти міжвузівських наукових кон"
природи та людини, заслужений працівник транспорту ференцій. За останні роки опубліковано 12 монографій і
Болгарії, к. е. н., професор С. Г. Нікулін. Його неабиякий курсів лекцій, зокрема: «Методологічні основи правових
досвід дозволив налагодити зв’язки факультету з підпри" досліджень», «Мова процесуальних документів», «Юри"
ємствами галузі, базами для практик та місць працевлаш" дична деонтологія», «Конституційне право України» та ін.
тування випускників.
Працівники кафедри за участі студентів проводять круглі
1998 року на факультет було запрошено одного столи, семінари та наукові конференції.
із провідних в Україні фахівців із міжнародного права,
Очолювана доктором права Г. Г. Мошаком кафедра
д. ю. н., професора Т. П. Кудлай. За два роки вона підібрала «Цивільне та трудове право» своєю плідною роботою за"
висококваліфікований педагогічний колектив, розробила безпечила проходження акредитації факультету у Вищій
концепцію навчання студентів"право"
знавців в умовах модульно"рейтингової
системи. Закладені професором А. П. Куд"
лай навчально"методичні основи допо"
магають колегам і сьогодні адаптуватися
до вимог Болонської декларації.
Попри відносно невеликий період
існування факультету можна впевнено
стверджувати: він відбувся і продовжує
розвиватись як навчально"методичний
та науковий центр правового забезпе"
чення морегосподарського комплексу.
Сьогодні тут працює семеро профе"
сорів, шестеро докторів наук, більше
20 доцентів та 15 кандидатів наук, які
презентують шість кафедр.
Кафедра теорії та історії держави
і права (завідувач — д. ю. н., професор
В. М. Іванов) як загальнонаукова основа
Колектив кафедри теорії та історії держави і права
всієї юриспруденції має у своїй струк"
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атестаційній комісії України. Кафедра
підтримує зв’язки з державними орга"
нами, які діють на засадах цивільного,
цивільно"процесуального, господарсько"
го, трудового, екологічного, аграрного,
земельного законодавства; забезпечує
себе молодими науковцями"дисертан"
тами, монографічною літературою,
вдосконалює навчальний процес, осу"
часнює контроль знань, використовує
електронні правові бібліотеки тощо. На
базі кафедри створено Інститут німець"
кого права та Європейського розвитку,
у складі якого активно співпрацюють
вчені з ФРН П. А. Альбрехт та К. Отте.
Утворена ще 1965 року як кафедра
комерційної експлуатації морського
транспорту, кафедра «Транспортне
право» є однією з найстаріших в
ОНМУ. Її першим керівником був до"
цент В. І. Сухоцький, згодом — доценти
Н. А. Панібратець, В. К. Козирєв,
О. М. Балобанов, зусиллям яких
кафедра спеціалізується на правовій
регламентації здійснення морського
транспортного бізнесу. З 1999 р. кафед"
рою керує к. ю. н, професор ОНМУ
О. О. Балобанов. Усі співробітники ка"
федри є практикуючими адвокатами,
юристами в галузі морського права,
мають заслужений авторитет високо"
професійних фахівців.
Не можна уявити ЮФ без кафедри
«Кримінальне й адміністративне право»,
яка бере свій початок з 2000 р. З моменту
заснування її завідувачем був заслу"
жений діяч науки і техніки України,
професор, д.ю.н., академік Л. В. Багрій"
Шахматов. Важко переоцінити внесок
відомого вченого у створення юридич"
ного факультету ОНМУ, формування
його структури, підбір професорсько"
викладацького складу, навчальних дис"
циплін тощо. Ця кафедра — органічний
організм, де кожен є знавцем своєї спра"
ви. Так к. ю. н., професор Д. П. Калая"
нов, к. ю. н., доцент Г. Й. Пузанова і
к. п. н., доцент В. П. Натаров зосеред"
жені на науково"методичній роботі, а
викладачі І. І. Зуєва, В. О. Жарікова,
О. О. Кукшинова окрім викладання
займаються адвокатською практикою.
Кафедра «Організація митного
контролю на транспорті» (завідувач —
д. т. н., професор В. К. Козирєв), маючи
високопрофесійний професорсько"
викладацький склад, забезпечує комп"
лексну підготовку фахівців у галузі
митної справи. Викладачі кафедри
здійснюють керівництво дипломними
роботами, навчальною, виробничою,

Колектив кафедри цивільного та трудового права

Колектив кафедри транспортного права

Колектив кафедри кримінального та адміністративного права
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технологічною, переддипломною прак"
тиками студентів.
Викладання загальноуніверситетсь"
ких українознавчих дисциплін («Історія
України», «Історія української культу"
ри», «Українська мова за професійним
спрямуванням») та історико"правової
складової юридичної освіти («Історії
держави і права України», «Історії
держави і права зарубіжних країн»)
забезпечує утворена у вересні 1993 р.
кафедра «Українознавство». Її колектив
однодумців представляють: завідувач
кафедри з 2004 р. д. і. н., доцент М. І. Ми"
хайлуца, к. і. н., доцент Г. Х. Кязимова,
к. і. н., старший викладач В. В. Левченко,
старші викладачі"філологи О. П. Гогу"
ленко, О. С. Дзинглюк і М. І. Мирош"
ниченко, завідувач кабінету і музею"
кімнати «Народний побут Півдня
України» Б. М. Мартиновський та стар"
ший лаборант М. М. Фесан.
За останні п’ять років кафедра ор"
ганізувала і провела дві міжнародні на"
уково"практичні конференції, видала
чотири монографії, два збірника на"
укових праць, понад 100 статей, надру"
кованих в Україні, Румунії, Російській
Федерації, Білорусі, Молдові. Пробле"
мам методики викладання дисциплін
присвячено 54 праці. У доробку викла"
дачів — участь у 78 конференціях, із
яких 26 за кордоном (РФ, Білорусь,
Румунія, Молдова). Провідні науковці
кафедри є членами редколегії науково"
історичного альманаху «Південний"
Захід. Одесика», редакційної колегії
серії книг «Реабілітовані історією» і
«Одеського мартирологу».

Колектив кафедри організації митного контролю на транспорті

Колектив кафедри українознавства

Викладачі факультету разом із німецькими колегами
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