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ПЕРСОНАЛІЇ

70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ  
ПРОФЕСОРА К. М. ВІТМАНА

70 років із дня народження відзна-
чив директор Центру підготовки магі-
стрів публічної служби і професійних 
суддів, доктор політичних наук, про-
фесор, професор кафедри політичних 
теорій та професор кафедри історії 
держави і права Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія», 
заслужений працівник освіти України 
Костянтин Миколайович Вітман. 

 К. М. Вітман народився 2 червня 
1952 року в м. Одесі. В 1971 році 
закінчив Одеське державне музичне 
училище, отримав фах викладача 
музичної школи за класом духових 
інструментів. В 1971–1973 pp. про-
ходив дійсну військову службу в Пів-
денній групі військ Радянської Армії. 
В 1974–1980 pp. працював виклада-
чем по класу духових інструментів 
дитячої музичної школи № 5 м. Одеси.

В 1980 році закінчив історичний 
факультет Одеського державного уні-
верситету ім. І. І. Мечникова за спе-
ціальністю «Історія», отримав квалі-
фікацію історика, викладача історії 
та суспільствознавства. В 1998 році 
здобув другу вищу освіту у Одеській 
державній юридичній академії за спе-
ціальністю «Правознавство», отримав 
кваліфікацію юриста.

Науково-педагогічну діяльність 
розпочав з 1980 року асистентом 
Одеського державного університету 
ім. І. І. Мечникова. У 1982–1985 роках 
навчався в аспірантурі. У 1985 році 
захистив кандидатську дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кан-
дидата історичних наук. В 1990 році 
присвоєно вчене звання доцента. 
З 1992 по 1997 рік працював деканом 
по роботі з іноземними студентами 
Одеського державного університету 
ім. І. І Мечникова. В 2008 році захи-

стив дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня доктора політичних наук 
за спеціальністю 23.00.05 — етнопо-
літологія та етнодержавознавство на 
тему: «Політико-правові засади етно-
національної політики постсоціаліс-
тичних країн». Науковий консультант 
доктор політичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної ака-
демії правових наук України, акаде-
мік Української академії політичних 
наук, Заслужений діяч науки і тех-
ніки України, завідувач відділу пра-
вових проблем політології Інституту 
Кресіна Ірина Олексіївна. К. М. Віт-
ману в 2010 році присвоєно вчене 
звання професора по кафедрі соціаль-
них теорій Національного універси-
тету «Одеська юридична академія».

У Національному університеті 
«Одеська юридична академія» пра-
цює з 1997 року, з 2000 року — на 
посаді декана магістратури державної 
служби. З 2018 року займає посаду 
директора Центру підготовки магістрів 
публічної служби і професійних суд-
дів. Під його керівництвом підготов-
лено понад 1800 магістрів державної 
служби. В 2009-2011 роках був членом 
Колегії Головного управління держав-
ної служби України. Чимало зусиль 
докладено ним щодо підвищення ефек-
тивності навчального процесу, упро-
вадження нових навчальних планів. 
За його безпосередньою ініціативою 
вперше в Україні була заснована спе-
ціалізація «Економічна безпека», спе-
ціальності «Державна служба» галузі 
знань «Державне управління».

К. М. Вітман – відмінний фахівець 
в галузі історії держави і права, етно-
державознавства та етнодержавотво-
рення. Займається проблемами етно-
національної політики, проблемами 
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регулювання етнонаціональних від-
носин у постсоціалістичних, зокрема 
в пострадянських, країнах. Значну 
увагу приділяє правовому врегулю-
ванню етнополітичних конфліктів, їх 
типологізації, причинам виникнення, 
виявленню тенденцій етноконфлікто-
генності в українському суспільстві. 

Професорсько-викладацький склад 
університету та студенти цінують 
його лекторську майстерність. Лекції, 
які він читає, завжди відзначаються 
теоретичною глибиною та зразковою 
методикою. Ювіляр активно займа-
ється науковою роботою. Резуль-
тати наукових досліджень представ-
лені понад 240 наукових працях, 
серед яких монографії, навчальні 
посібники, підручники, у тому числі 
з грифом МОН України, статті, що 
мають не тільки теоретичний інте-
рес, а й велике практичне значення. 
Під його безпосереднім керівниц-
твом захищено 9 кандидатських 
дисертації (5 юридичних та 4 полі-
тичних наук), К. М. Вітман був чле-
ном спеціалізованої вченої ради Д 
41.086.02 з політичних наук в Націо-
нальному університеті «Одеська юри-
дична академія» та спеціалізованої 
вченої ради К 41.136.01 з юридичних 
наук Міжнародного гуманітарного 
університету, на цей час є чле-
ном спеціалізованої вченої ради Д 
26.236.01 Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, 
профіль ради: 23.00.02 «Політичні 
інститути та процеси», 23.00.05 «Етно-
політологія та етнодержавознавство».

К. М. Вітману властиві ініціатив-
ність, безкорисливість, доброзичли-
вість, його високорозвинений інтелект 
є вирішальним фактором згуртовано-
сті та організаційного єднання вели-
кого кола однодумців.

Він є одним із ініціаторів про-
ведення щорічних Рішельєвських 
академічних читань, присвячених 
обговоренню стратегічних питань, 
пов’язаних з визначенням політи-
ко-правових інструментів реформу-
вання системи державних органів, 

державного управління у сфері дер-
жавної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування, а також 
проблемам розвитку лідерства в сис-
темі державного управління, особли-
востям кадрової політики на держав-
ній службі та професійному розвитку 
лідерів державного управління.

К. М. Вітман є членом редакцій-
ної колегії збірника наукових праць 
«Держава і право» Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, та є членом редакцій-
ної колегії збірника наукових праць 
«Актуальні проблеми політики» Наці-
онального університету «Одеська 
юридична академія».

К. М. Вітман є членом Союзу 
юристів України та членом Всеукра-
їнської асоціації політичних наук. 

За багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм, вагомий 
внесок у підготовку висококваліфіко-
ваних кадрів для державної служби 
та фахівців-юристів К. М. Вітман 
нагороджений почесною відзнакою 
Міністерства освіти України «Відмін-
ник освіти України» (1997 p.), відзна-
кою Головного управління державної 
служби України — нагрудним зна-
ком «Державна служба України «За 
сумлінну працю» (2006 p.), знаком 
Міністерства освіти та науки України 
«За наукові досягнення» (2009 p.), 
почесною відзнакою Одеської облас-
ної ради (2011 p.), удостоєний вищих 
відзнак Національного університету 
«Одеська юридична академія» пер-
шого та другого ступеня, Указом 
Президента України йому присвоєно 
почесне звання «Заслужений пра-
цівник освіти України» (2002 p.). 
У 2012 році Указом Президента Укра-
їни нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня. У 2017 році за 
особливі заслуги перед Українським 
народом нагороджений почесною гра-
мотою Верховної Ради України. 

Вітаючи зі славним ювілеєм, 
редакційна колегія журналу «Юри-
дичний вісник», друзі та колеги 
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зичать К. М. Вітману міцного 
здоров’я, благополуччя й нових 
творчих успіхів у розвитку 
політичної та юридичної науки 
та підготовці висококваліфіко-

ваних політологів та юристів, 
а також подальших звершень на 
благо України й Національного 
університету «Одеська юридична 
академія».




