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На сучасному етапі все більше зростає роль 
права у задоволенні потреб суспільства. У період 
переходу до ринкової економіки в Україні відчува
ється гостра потреба у постійному реформуванні 
та вдосконаленні законодавства. За таких умов 
особливого значення набуває розвиток юридичної 
науки, яка забезпечує розробку конкретних пропо
зицій та рекомендацій, що стосуються найважливі
ших сфер суспільного життя. 

Отже, можна із впевненістю говорити про те, 
що забезпечення розвитку юридичної науки як у 
цілому, так і у окремих регіонах, обумовлена по
требами сьогодення. При цьому для майбутніх до
сягнень у сфері юриспруденції величезне значення 
мають історичні витоки, що закладають фундамент 
новітніх досліджень.

Формування юридичної науки в Одесі тіс
но пов’язане із заснуванням у 1817 році пре
стижного навчальний закладу закритого типу 
– Ришельєвського ліцею, який з часом був ре
формований у Новоросійський університет. Осно-
ви одеської юридичної науки були закладені 
видатними науковцями, які працювали у цьому 
навчальному закладі, тому історія розвитку юри
дичної науки в Одесі є невід’ємною від історії 
Новоросійського університету.

Iсторію Ришельєвського ліцею можна поді
лити на два періоди: перший – охоплював 1817-
1837 рр., коли навчальний заклад був близьким 
до середнього типу; другий – 1837-1864 рр., коли 
за структурою, програмами, системою викла
дання ліцей став повністю вищим навчальним 
закладом.1 

Статусу вищої на державному рівні юридич
на освіта в Рішельєвському ліцеї набула у 1847 
році, коли випускники юридичного відділення 
Рішельєвського ліцею вперше отримали дипломи 

1 Юридический институт Одесского государственного уни-
верситета: исторический очерк. / Под общ. ред. докт. юрид. 
наук. акад. А.С. Васильева. – Одесса: АО БАХВА, 1996. –  
С. 11-12.

і значки державного зразка про вищу юридичну 
освіту2. 

У той час на юридичному відділенні Рішельєв-
ського ліцею викладали римську словесність, ен
циклопедію та історію правознавства, російське 
законодавство і практичне судочинство. Крім 
того, читались загальні предмети: філософія, росій-
ська словесність, історія, статистика, а також 
богослов’я, церковна історія та церковне право. 
Викладали юридичні науки такі відомі правознав
ці, як П. М. Протопопов, П. В. Архангельський,  
В. А. Ліо новський, К. К. Цин та ін. 

На початку 1840-х років у Рішельєвському 
ліцеї було відкрито камеральне відділення, на 
якому вивчались економіка з наукою про фінан
си, наука про торгівлю та комерцію, фізика та фі
зична географія, хімія, природна історія, сільське 
господарство, технологія, архітектура та огляд ро
сійських законів. Тут готували фахівців-юристів у 
галузі державного і приватного права, держав
них службовців3. 

Iсторично склалось так, що камеральне і юри
дичне відділення, які одержали згідно зі Статутом 
1837 року статус «університетських факультетів» (а 
слухачі – звання університетського студента), ста
ли попередниками спеціалізованої підготовки з 
публічно-правових наук на юридичному факультеті 
Новоросійського (потім – Одеського) університету. 
З його відкриттям з’явилось 11 кафедр (не вра
ховуючи ліквідованої до початку роботи кафедри 
іноземних законодавств)4.

Значним етапом у становленні юридичної на
уки в Одесі стали події 1861 року, коли було прий-
нято рішення перетворити Рішельєвський ліцей 
2 Тріумфальне десятиліття: Одеська національна юридична ака-

демія / Гол. ред. С.В. Ківалов. – Одеса: Юридична літерату-
ра, 2007. – С. 23.

3 Юридический институт Одесского государственного универ-
ситета: исторический очерк. / Под общ. ред. докт. юрид. наук. 
акад. А.С. Васильева. – Одесса: АО БАХВА, 1996. – С. 15.

4 Тріумфальне десятиліття: Одеська національна юридична ака-
демія / Гол. ред. С.В. Ківалов. – Одеса: Юридична літерату-
ра, 2007. – С. 26.
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на Новоросійський університет, урочисте відкрит
тя якого відбулося 1(13) травня 1865 року.

Викладачі Новоросійського університету 
зробили значний внесок у розвиток вітчизня
ної юридичної науки, що підтверджує короткий 
огляд їхніх наукових біографій.

Олександр Михайлович Богдановський, ви
пускник Московського університету, будучи дирек
тором Ришельєвського ліцею, приймав активну 
участь у перетворенні Рішельєвського ліцею в ім
ператорський Новоросійський університет. Після 
захисту дисертації на тему «Молодые преступники. 
Вопросы уголовного права и уголовной политики» 
у квітні 1870 р., О. М. Богдановського було затвер
джено в ступені доктора кримінального права та 
у званні ординарного професора. Тривалий час 
він плідно працював на кафедрі кримінального 
права Новоросійського університету. З 1887 р. 
по 1892 р. був деканом юридичного факультету 
Новоросійського університету, читав курс лекцій з 
дисциплін кримінального права. 

О. М. Богдановський був не тільки досвідче
ним викладачем, юристом, а й видатним громад
ським діячем, почесним мировим суддею, голо
вуючим Одеського міського з’їзду мирових суддів, 
головою педагогічної громади, членом Одеського 
товариства історії і старожитностей, присяжним 
засідателем Одеського окружного суду, членом 
Одеської міської управи і гласним Думи. Цікавою 
та плідною була його праця як редактора, видав
ця. Під його редакцією було видано «Собрание 
литературных статей Н. И. Пирогова», разом з 
О. I. Георгієвським він видав «Новороссийский 
литературный сборник», працю «О земледель
ческих колониях и исправительных школах во 
Франции, Англии и Германии», «Учебник уголовного 
права. Общая часть». У 1874 р. О. М. Богдановський 
з власної ініціативи взяв на себе обов’язок вида
вати щоденну газету «Южный вестник»1.

Ще одним видатним представником ка-
федри кримінального права Новоросійського 
університету був викладач кримінального судо
устрою і судочинства Володимир Миколайович 
Палаузов. Початкове виховання він одержав 
у Рішельєвській гімназії, після якої з 1868 р. 
продовжив навчання на юридичному факульте
ті Новоросійського університету, який закінчив 
кандидатом у 1872 р. З 1 січня 1873 р. В. М. 
Палаузов був залишений при університеті для при
готування до професорського звання. 

1 Див, напр.: Професори Одеського (Новоросійського) універ-
ситету: Біографічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 
2000. – Том 1. – 2000. – С. 124-127; Богдановский А. М. // 
Большая знциклопедия: В 22 т. / Под ред. С. Н. Южакова. – 
СПб., 1900. – Т. 3. – С. 308.

У 1878 р. В. М. Палаузов захистив дисер
тацію на звання магістра карного права «До пи
тання про форму участі народного елемента у 
кримінальній юстиції». Ця робота вперше у ві
тчизняній юридичній літературі містила фундамен
тальну розробку проблеми участі народних пред
ставників у кримінальному судочинстві. У 1885 р., 
після захисту докторської дисертації «Постановка 
питань присяжним засідателям з російського пра
ва. Зміст питань», він був затверджений доктором 
карного процесу Новоросійського університету, а 
у 1886 р. призначений ординарним професором 
тієї ж кафедри. 

За час наукової діяльності В. М. Палаузовим 
було написано і розроблено багато праць з кар
ного права і процесу. Серед них – основні роботи 
про участь народних засідателів у карному судови
робництві, про апеляційне судочинство в карних 
і цивільних справах, зауваження до проектів за
гальної і особливої частини російського Карного 
кодексу та ін2.

Вчені-юристи Новоросійського університету 
внесли чимало нового в юридичну науку і прак
тику. Так, Петро Павлович Цитович брав участь 
у розробленні проекту вексельного статуту, низки 
законів про акціонерні товариства, опублікував 
«Підручник торгового права». Професор Олександр 
Федерович Федоров був членом комісії з перегля
ду статуту фабричної і заводської промисловості, 
неодноразово брав участь у міжнародних конгре
сах: у Брюсселі – з питань адміністративного пра
ва, у Відні – з комерційної освіти, а також у з’їздах 
з експериментальної педагогіки у Петербурзі. 
Згодом він завідував кафедрою торгового права і 
торгового судочинства Новоросійського універси
тету. У 1904 та 1917 рр. О. Ф. Федоров тимчасово 
був деканом юридичного факультету. Відомий він 
і як фахівець у галузі міжнародного права. Його 
тритомне фундаментальне дослідження «Загальні 
адміністративні союзи держав» і «Підручник між
народного права» набули загального визнання, 
вважались кращими дослідженнями в цій галузі3.

Видатні цивілісти, які працювали у 
Новоросійському університеті, заклали основи іс
нуючої і нині школи цивілістики. Одним з най
видатніших представників цієї школи був профе

2 Див, напр.: Маркевич А.И. Двадцатипятилетие Императорского 
Новороссийского университета. Академические запис-
ки. – Одесса, 1890. – С. 531-533; Професори Одеського 
(Новоросійського) університету: Біографічний словник 
у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – Том 3. – 2000. –  
С. 389-390.

3 Див, напр.: Маркевич А.И. Двадцатипятилетие Императорского 
Новороссийского университета. Академические записки. – 
Одесса, 1890; Професори Одеського (Новоросійського) уні-
верситету: Біографічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 
2000. 
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сор Микола Львович Дювернуа, який відмовився 
у своїх наукових працях від пануючого у той час 
формально-догматичного підходу та прагнув по
силити вплив науки на практичну юриспруден
цію. Не менш важливими фігурами для цивіліс
тичної науки Одеси були професор Віктор Iлліч 
Курдиновський, який мав сміливість у своїй мо
нографії «Договори про право наслідування» 
критикувати праці графа М. М. Сперанського, 
відомого державного і політичного діяча, чию 
думку свого часу ніхто не смів заперечувати, про
фесор Юрій Степанович Гамбаров, котрий у 
своєму «Курсі цивільного права» виступив проти 
догматичного підходу в юридичній науці, який, 
на думку вченого, включав критичне ставлення 
до позитивного права і гальмував творчий розви
ток законодавства1.

Дуже широким було коло наукових інтересів 
професора Василя Даниловича Каткова. У 1910 р. 
він отримав ступінь магістра цивільного права піс
ля захисту дисертації «Передача векселя по надпи
си (индоссамент)» в IНУ. Після цього він був при
значений виконуючим обов’язки екстраординар
ного професора кафедри політекономії та статисти
ки. В. Д. Катков викладав у Новоросійському уні
верситеті теорію політичної економії, історію еко
номічних доктрин, теорію статистики, матеріальну 
статистику та за дорученням факультету – фінансо
ве право. Йому належать праці з цивільного пра
ва («Передача векселя за надписом»), статистики 
(«Нариси статистики економічної і культурної»), по
літичної економії, а також мовознавства2.

Значний вклад у розвиток поліцейського пра
ва зробив Михайло Михайлович Шпилевський. 
Після захисту в Московському університеті доктор
ської дисертації «Полицейское право как самосто
ятельная отрасль правоведения», він був обраний 
екстраординарним, а потім – ординарним профе
сором поліцейського права. З 8 квітня 1880 до 1 
жовтня 1883 р. М. М. Шпилевсь кий був секрета
рем юридичного факультету. Він був також одним 
із засновників Юридичного товариства при IНУ. У 
своїх наукових працях він застосував історичний 
метод, привів у зв’язок з вимогами суспільного 
життя різні правила, які входили у склад правил 

1 Див. напр.: Дювернуа Николай Львович // Новый энцикло-
пе дический словарь : В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. 
– СПб.: Изд. общ. Ф. А. Брокгауз–И. А. Ефрон, 1911-1916. 
– Т. 11. – С. 366; Памятная книжка Одесского учебного 
округа на 1912/1913 год. – Ч.1. – С. 16; Шерешевський I.В. 
Юридична наука та її діячи в Новоросійському університеті 
(1865-1965) // Ювил. наук. сесія, присвячена 100-річчю ОДУ. 
Суспільні, історичні та юридичні науки. – Одеса, 1965. –  
С. 83-87. 

2 Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біо-
графічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – 
Том 3. – 2000. – С. 44-45.

поліцейського права. Саму науку поліцейсько
го права професор М. М. Шпилевський називав 
соціальною3.

У галузі міжнародно го права плідно працю
вав над проблемами магістр міжнародного права 
Iгнатій Олександрович Iвановський. Він чи тав лек
ції з міжнародного права, виконував обов’язки 
секретаря юри дичного факультету, одночасно 
його призначили викладачем політич ної економії 
в Одеському комерційному училищі.

В цей час I. О. Iвановський поєднував педа
гогічну та наукову діяльність. В 1887 р. в Одесі ви
йшла з друку робота, яка стала дуже популярною 
в наукових колах «О подготовке лиц, посвящающих 
себя консульской карьере, и о роли в этом отноше
нии высших коммерческих школ»; її переклали ба
гатьма мовами. Разом із тим, він активно працю-
вав над докторською дисертацією «Взаимное 
содействие государств в производстве следствий 
по делам уголовным». Надзвичайно популяр ною 
стала його наукова праця «Про підготовку осіб, 
які присвятили себе консульській кар’єрі, і роль у 
цьому вищих комерційних шкіл»4.

Ще одним видатним представником плеяди 
вчених-международників був екстраординарний 
професор Петро Євгенович Казанський. У 1901 р. 
П. Є. Казанський видав підручник «Введение в 
курс международного права». У 1902 р. – «Учебник 
международного права». В ці роки в Міністерстві 
народної освіти було підняте питання про рефор
мування викладання на юридичних факультетах. 
П. Є. Казанський активно займався цими питання
ми, на писав ряд робіт на цю тему. Варто відзначи
ти, що науково-методичні роботи П. Є. Казанського 
про постановку викладання міжнародного права 
на юридичних факультетах Росії були в той час ре
комендовані для всіх вузів країни.

П. Є. Казанський також вів активну педа
гогічну і сус пільну діяльність. 15 жовтня 1908 р. 
він був обраний деканом юридич ного факультету 
Новоросійського університету. В 1911 р. – почес
ним мировим суддею Міської думи. 1 січня 1912 
р. П. Є. Казанський за великі академічні заслуги 
був удостоєний чину дійсного статського рад ника5. 

3 Див. напр.: Маркевич А.И. Двадцатипятилетие Императорского 
Новороссийского университета. Академические запис-
ки. – Одесса, 1890. – С. 538-539; Професори Одеського 
(Новоросійського) університету: Біографічний словник 
у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – Том 4. – 2000. –  
С. 385-386.

4 Професори Одеського (Новоросійського) університету: 
Біографічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – 
Том 2. – 2000. – С. 419-421.

5 Професори Одеського (Новоросійського) університету: 
Біографічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – 
Том 3. – 2000. – С. 14-17.
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Безцінне значення для юридичної науки 
мали праці дослідників римського права, які пра
цювали у Новоросійському університеті. Світову 
славу мав декан юридичного факультету Дмітро 
Iванович Азаревич. У 1877 році він захистив у 
Новоросійському університеті докторську дисерта
цію на тему «Прекаріум з римського права», після 
чого йому присвоїли ступінь доктора громадянсько
го і римського права. У 1889 році Д. I. Азаревич 
обирається орди нарним професором кафедри рим
ського права в Новоросійському університеті, очо
лює кафедру римського і цивіль ного права. У 1886-
1887 рр. Д. I. Азаревич був деканом юридичного 
факульте ту Новоросійського університету. В 1887 р. 
він залишив Одесу і пере їхав до Варшави, де його 
призначили ординарним професором по кафедрі 
громадянського працевлаштування і судоуст рою 
університету. Значення робіт Д. I. Азаревича дуже 
велике. За свою педагогічну та наукову діяльність 
його відзначили орденами св. Володимира 3 ст., св. 
Анни 2 ст., св. Станіслава 2 ст. 1

Не менш значимою фігурою був декан 
юридичного факультету, професор Олексій 
Васильович Куніцин. Після стажування у 
Берлінському університеті, де він навчався під без
посереднім керівництвом професо ра Савіньї, О. 
В. Куніцин отримав у 1834 році в Петербурзькому 
університеті ступінь доктора права, після чого був 
екстраординарним, а потім ординарним професо
ром Харківського університету, викладав цивіль
не право, виконуючи водночас і обов’язки дека
на юридич ного факультету, проректора і ректора. 
У 1866 році його було обрано ординар ним профе
сором Новоросійського уні верситету. О. В. Куніцин 
опублікував багато праць, які здобули світову сла-
ву. Серед них – «Про заходи щодо за побігання не
правосуддю за російським законодавством», «Про 
силу до говору найму майна», «Духовні заповіти не
повнолітнім» та ін2.

Розвиток юридичної науки в Одесі загальму
вали події 1917 року та наступні роки радянської 
влади, коли всі сфери життя, у тому числі і право
вого, розвивалися лише за вказівкою «зверху». 
Після 1917 року більшість викладачів покинули 
університет – одні емігрували за кордон, інші 
були звільнені.

З 1920 року починається новий пе ріод в істо
рії юридичного факультету. Спочатку він був вклю
чений до структури Одеського інституту народного 
господарства. Однак у 1931 році юридичний фа
1 Див. напр.: Маркевич А.И. Двадцатипятилетие Императорского 

Новороссийского университета. Академические записки. – 
Одесса, 1890. – С. 483, 501, 507, 621.

2 Професори Одеського (Новоросійського) університету: 
Біографічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – 
Том 2. – 2000. – С. 156-158.

культет був ліквідований взагалі. I лише у 1947 
році факультет від новили у складі Одеського дер
жавного університету. У 1954 році юридичний 
факуль тет Одеського держуніверситету було знову 
закрито, а студентів переве ли до Львівського 
університету. 

У липні 1961 року юридичний фа культет (за
очне і вечірнє відділення) Одеського університету 
було віднов лено у складі двох кафедр: державних 
і правових дисциплін (завідувач доцент I. А. Греков) 
та соціально-правових дисциплін (завідувач доцент 
I. О. Середа). У подальшому з’явились і нові кафе
дри: цивільного права і процесу (завіду вач доцент 
Ю. С. Червоний); державно го і адміністративного 
права (завіду вач професор I. М. Пахомов, піз
ніше професор Л. М. Стрельцов); теорії та історії 
держави і права (завідувач до цент I. А. Греков, 
потім – професор О. В. Сурілов). У 1967 році з 
приїздом до міста Оде си видатного фахівця-
криміналіста, доктора юридичних наук, професо
ра В. П. Колмакова, який став деканом юридично
го факультету, від кафедри спеціальних юридичних 
дисциплін відокремилися кафедра криміналісти
ки, криміналь ного права і процесу, на якій почали 
викладатися усі дисципліни кримі нального про
філю (завідувач професор В. П. Колмаков, пізніше 
– доцент I. В. Михайлов, доцент Є. В. Додін, про
фесор Л. В. Багрій-Шахматов)3. 

З 1967 року починається етап активного 
розвитку юридичного факультету. У цей період 
на факультеті проводиться активна науково-
дослідна робота, видатними вченими фор 
муються та розвиваються традиції Одеської 
правової школи. Оскільки перелічити всі до
сягнення провідних науковців, які працювали 
у стінах ОДУ ім. I. I. Мечникова та своєю науко
вою діяльностю формували кращі традиції юри
дичної науки Одеси, досить складно, згадаємо 
тут лише завідувачів кафедр, під дбайливим 
керівництвом яких ці традиції розвивались. 

Значну роль у цьому процесі відіграв завід
увач кафедри теорії і історії держави та права, 
професор Олексій Васильович Сурілов, який очолив 
кафедру в 1968 році. Олексій Васильович – вче
ний з євро пейським ім’ям, автор біля 90 фунда
ментальних робіт з питань теорії та історії держави 
і права, серед яких 6 монографій. Його учнями 
захищено 27 кандидатських і 5 докторських дис
ертацій. Останньою значною роботою цього ви
датного науковця був підручник «Теорія держави і 
права», виданий навесні 1998 року у Києві.4.

3 Юридический институт Одесского государственного уни-
верситета: исторический очерк. / Под общ. ред. докт. юрид. 
наук. акад. А.С. Васильева. – Одесса: АО БАХВА, 1996. –  
С. 35-36.

4 Див., напр.: Вчені-юристи України: Довідник / За ред. 
Верменчук М.Ф., Кравчук М.Т. – Київ: Iнститут законодав-
ства Верховної Ради України, 1998. – С. 33-34; Професори 
Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний 
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Видатні фахівці з радянського державно
го, адміністра тивного, фінансового права, радян
ського будівництва, а також державного права за
рубіжних країн і міжнародно го права працювали 
у той час на кафедрі державного і адміністра-
тивного права. Це, зокрема, такі відомі вчені, 
як доцент Ф. Г. Ліханов, професор I. Н. Пахомов, 
професор Л. М. Стрельцов, професор Д. Б. Левін, 
доцент Є. В. Додін.

Доктор юридичних наук, професор Лев 
Михайлович Стрельцов був надзвичайною лю
диною. Коло своїх наукових інтересів він визна
чив складною в ті роки про блемою національно-
державного будівництва Союзу, правового 
станови ща радянських республік – суверенних 
держав – суб’єктів вищої фор ми федерації. Він 
приділяв особливу увагу різним аспектам про
блеми суверенітету у внутрішньодержавному та 
міжнародно-правовому значенні, співвідношен
ня суверенітету та компетенції, а також розгляду 
принципів та правових основ розмежування ком
петенції між Союзом та союзними республіками, 
конституційними та іншими гарантіями суверені
тету со юзних республік. У 1972 р. Л. М. Стрельцов 
видав монографію «Правове становище союзної 
республіки у складі Союзу РСР (на матеріалах 
України)» українською мовою1.

У 1979 році кафедру очолив профе сор Марко 
Пилипович Орзіх, фахівець в галузі за гальної теорії 
держави і права, конституційного права, радян
ського будівництва і державного управління. Після 
захисту докторської дисертації на тему «Проблеми 
правового впливу на особу соціального суспіль
ства», він багато разів прохо див стажування за 
кордоном: в Сегедському університеті (Угорщина, 
1977), Американському ун іверситеті (Вашінгтон, 
1995), Мерілендському університеті (США, 1995), 
Акадійському університеті (Канада, 1998), Школі 
права Галіфакса (Ка нада, 1993). Його науково-
дослідні роботи відрізняються високою науковою 
куль турою, соціально-політичним і філо софським 
обґрунтуванням, теоретичним підходом і приклад
ною значущістю.

М. П. Орзіх брав участь у роботі наукових то
вариств «Знання», Союзу юристів СРСР, Асоціації 
політичних наук СРСР, Асоціації політичних наук 
України, Асоціації конституційного права України. 
Здійснює активну громадську діяльність як на
уковий радник Комісії з питань правової політи
ки та судово-правової реформи Верховної Ради 

словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – Том 4. – 2000. 
– С. 177-181.

1 Професори Одеського (Новоросійського) університету: 
Біографічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – 
Том 4. – 2000. – С. 159-164.

України, член Правління та експерт Фонду сприян
ня місцевому само врядуванню при Президентові 
України, член Комісії координаційної ради з пи
тань місцевого самоврядування при Президентові 
України, член ро бочої групи з розробки Концепції 
і Програми муніціпальної реформи в Україні, член 
робочої групи державної комісії з проведення в 
Україні адміністративної реформи, експерт інно
ваційного проекту Головдержслужби при Кабінеті 
Міністрів України, член Одеської обласної ко
місії з координації заходів щодо втілення в дію 
Конституції України, заступ ник голови Одеської об
ласної комісії з організації правової просвіти на
селення, радник Одеської міської ради2. 

У галузі теорії держав ного управління дослі
дження проводив професор Анатолій Семенович 
Васильєв, фахівець в галузі адміністративного 
права і управління, автор монографії «Управлінські 
рішен ня у виробничих організаціях (право вий 
аспект)».

Помітний внесок у розвиток науки цивільно
го права та процесу було зроблено професором 
Юрієм Семеновичем Червоним, автором низ
ки оригіналь них теоретичних робіт, співавтором 
трьох видань підручника «Радянське цивіль не 
право» (1976, 1980, 1986). У галузі римського 
права заслуговує на увагу робота доцента Iллі 
Веніаміновича Шерешевського «Представництво в 
римському цивільному праві», яка була удос тоєна 
медалі. Його досліджен ня з проблеми «найманої 
праці» в Римі привернули увагу закор донних учених-
юристів.

Ще одним видатним вченим, який залишив 
ґрунтовні дослідження із цивільного, а пізніше і з тру
дового права, був Павло Рафаїлович Стависький. 
Після закінчення з відзнакою юридичного факуль
тету Одеського державного університету ім. I. I. 
Мечникова, П. Р. Стависький працював викладачем 
кафедри цивільного права, а згодом перейшов на ка
федру тру дового, колгоспного та земельного права. 
Викладацьку діяльність поєднував з адвокатською 
практикою. Одночасно займався різною сус пільною 
роботою: був лектором обласного та республікан
ського відділен ня товариства «Знання», керував сту
дентським науковим гуртком. П. Р. Стависький є ав
тором 4 монографій та понад 100 статей3.

Величезне значення для науки трудового пра
ва мала діяльність Iвана Омеляновича Середи. Iван 
Омелянович належав до аграрно-земельної школи 
права професорів Л. I. Дембо (Ленінградський уні
2 Див, напр.: Марк Пилипович Орзіх // Право України. – 1995. 

– № 2; Семидесятилетие Марка Филипповича Орзиха // 
Юрид. вестн. – 1995. – № 3.

3 Професори Одеського (Новоросійського) університету: 
Біографічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – 
Том 4. – 2000. – С. 175-177.
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верситет) та I. С. Фукса (Хар ківський юридичний 
інститут).

В 1947-1953 рр. I. О. Середа працював викла
дачем Одеського державного університету. У 1948 
р. був призначений деканом відродженого юридич-
ного факультету, який очолював до 1953 р. I. О. 
Середа став засновником кафедри аграрного, еко
логічного та трудо вого права юридичного факульте
ту, яку він очолював понад 20 років (1966 – 1987).

I. О. Середа був досвідченим організатором 
навчальної роботи, тала новитим педагогом та ви
хователем студентської молоді. Він дав путів ку в 
життя багатьом юристам. Сьогодні його учні пра
цюють у різних державних та правових струк турах 
України та за її межами. Під керівництвом I. О. 
Середи підготов лено чимало кандидатів та докто
рів юридичних наук, написано близько 100 науко
вих публікацій1.

Безцінний внесок у вітчизняну юридичну на
уку зробив відомий учений-криміналіст, про фесор 
Віктор Павлович Колмаков. Він був нагородже
ний 7 медалями за заслуги в розвитку криміналі-
стики і судової медицини. За 35 років наукової 
діяльності В. П. Колмаков опублікував біля 130 
робіт, у більшості яких підтримувались і розвивались 
найважливіші і найактуальніші проблеми теорії і 
практики радянської криміналістики.

Вперше в радянській криміналістиці В. П. 
Колмаков став розробляти питання криміналіс
тичної профілактики злочинів. Значна увага в 
його роботах приділялась проблемам спеціаль
них методів криміналістики і слідчої тактики. 
Багато уваги професор В. П. Колмаков приділяв 
вченню про ідентифікацію. Ряд робіт вченого при
свячено методикам експертного криміналістич-
ного дослідження. Зокрема, він одним із перших 
в радянській криміна лістиці звернув увагу на 
можливості експертного дослідження мікрослідів 
і мікронакладок, на специфіку виробництва пев
них трасологічних екс пертиз, віднесених ним до 
«судово-медичної трасології». В. П. Колмаков по 
праву вважається одним із основних творців нау-
кової криміналістичної методики розслідування 
злочинів проти життя2.

З 1 вересня 1993 року на підставі рішен
ня Вченої ради Одеського державного універси
тету юридичний факультет був реформований у 
1 Професори Одеського (Новоросійського) університету: 

Біографічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – 
Том 4. – 2000. – С. 167-169.

2 Див., напр.: Виктор Павлович Колмаков, 1913-1973: 
(Библиография) / Сост. Е. М. Зенькова; Вступ, ст. И. В. Пое-
тика. – Одесса, 1975. – 13 с; Колмаков Виктор Павлович // 
Белиин Р. С. Криминалистическая знциклопедия. – М., 1997. 
– С. 95; Професори Одеського (Новоросійського) університе-
ту: Біографічний словник у 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. 
– Том 3. – 2000. – С. 81-85.

Юридичний інститут, який успадкував кращі тра
диції факультету.

У 1998 році до Адміністрації Пре зидента 
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 
освіти Украї ни головами Одеської, Миколаївської, 
Херсонської, Кіровоградської обласних держав
них адміністрацій та головою Кабінету Міністрів 
Автономної Респуб ліки Крим було внесено про
позицію про нагальну необхідність створення на 
базі Юридичного інституту Одеського де ржавного 
університету ім. I. I. Мечнико ва нового навчально
го закладу – Одеської державної юридичної ака
демії. Створення академії було продик товане 
об’єктивною необхідністю впо рядкування юри
дичної освіти в регіоні та забезпечення стабіль
ного розвитку юридичної науки на Півдні України. 
Ця мета була реалі зована постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 грудня 1997 року № 1350 
«Про утворення Одеської державної юридичної 
академії»3.

Вже через рік Одеська державна юридична 
академія стала членом в Асоціації європейських 
університетів, а в 2000 році академія отримала 
статус національного вищого навчального закла
ду. Указом Президента України від 2 вересня 2010 
року № 893/2010 Академія була реорганізована 
в Національний університет «Одеська юридична 
академія». 

Таким чином, Національний університет 
«Одеська юридична академія» є наступником ба
гатих традицій Одеської правової школи, які скла
лися з початку існування Рішельєвського лі цею, 
юридичного факультету, а згодом – Юридичного 
інституту ОДУ, студен ти і викладачі якого у повно
му складі перейшли до нової структури – Одеської 
національної юридичної академії.

Сьогодні Національний університет «Одеська 
юридична академія» є центром не лише юридич
ної освіти, але й культури і науки Півдня України. 
У стінах Національного університету «Одеська 
юридична академія» продовжують свій розвиток 
започатковані ще у дореволюційні часи традиції 
юридичної науки, вирішуються проблеми вдоско
налення законодавства та виховуються нові поко
ління юристів, на формування світогляду яких зна
чно впливає викладацька і наукова діяльність їхніх 
вчителів. Молоді вчені Національного університету 
«Одеська юридична академія» проводять свої пер
ші наукові дослідження, спираючись на великий 
досвід представників Одеської цивілістичної шко
ли, висвітлюючи нове бачення споконвіч них про
блем юридичної науки.

3 Тріумфальне десятиліття: Одеська національна юридична ака-
демія / Гол. ред. С.В. Ківалов. – Одеса: Юридична літерату-
ра, 2007. – С. 44.
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