Бурчак Федір Глібович (1924-2001 рр.) – український правознавець,
доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук
України, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, заслужений юрист
України, лауреат Державної премії України.
Бурчак Ф.Г. народився 3 квітня 1924 року в Києві. Після закінчення у
1949 році юридичного факультету Київського державного університету
ім.Т.Г.Шевченка навчався в аспірантурі, займався арбітражною практикою,
науково-редакційною діяльністю. З 1965 року майже три десятиріччя
працював на посаді завідувача юридичного відділу Президії Верховної Ради
УРСР, а згодом - відділу з питань законодавства і правопорядку Верховної
Ради України. У 1989-1991 роках – член Комітету Конституційного нагляду
СРСР від України.
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Ф.Г.Бурчака найбільш повно розкрилися за роки становлення незалежної
Української держави. Він брав активну і безпосередню участь у підготовці
Декларації про державний суверенітет України, Акту про державну
незалежність України, багатьох інших важливих законодавчих актів, які
лягли в основу правової системи суверенної України.
На посту радника Президента України з 1994 року Ф.Г.Бурчак зробив
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опрацювання та узгодження тексту Конституції України. Він послідовно
обстоював принцип верховенства права, виявляв високу правову та
політичну культуру, твердість і принциповість при опрацюванні численних
законодавчих ініціатив. Федір Глібович плідно поєднував державну
діяльність з науковою, педагогічною та громадською роботою. Його перу
належать багато праць з проблемних питань держави і права - понад 300
наукових робіт, у тому числі монографій. Він був одним із засновників
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громадськості. Він постійно підтримував творчі зв'язки з університетами та
науковцями багатьох країн світу, тривалий час представляв Україну у
міжнародних організаціях та органах системи Організації Об'єднаних Націй,
зокрема Комісії ООН з прав людини.
За вагомий внесок у розвиток юридичної науки, активну участь у
правотворчій і правозастосовчій діяльності Ф.Г.Бурчака нагороджено
орденами Трудового Червоного Прапора, "Знак Пошани", Ярослава Мудрого
V ступеня та "За заслуги" III ступеня. Йому двічі присуджувалася Державна
премія України, присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України".
За сприяння голови Науково-дослідного інституту приватного права і
підприємництва Національної академії правових наук України академіка О.Д.
Крупчана особиста бібліотека Ф.Г.Бурчака після його смерті передана у
Наукову бібліотеку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника», як дарунок до 20-тя створення Юридичному інституту
університету.
Фонд налічує 829 екземплярів, зберігається у читальному залі
Юридичного інституту ДВНЗ ««Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника».

