
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 10113 Право

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 081 Право

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 10113

Назва ОП Право

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Юридичний факультет (кафедра адміністративного та фінансового права, 
кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 
права, кафедра історії держави, права та політико-правових учень, 
кафедра конституційного права, кафедра кримінального права і 
кримінології, кафедра кримінального процесу і криміналістики, кафедра 
соціального права, кафедра теорії та філософії права, кафедра цивільного 
права та процесу)

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Факультет іноземних мов (кафедра міжкультурної комунікації та 
перекладу, кафедра французької філології, кафедра іноземних мов для 
гуманітарних факультетів)

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Січових Стрільців 14, м. Львів, 79000, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 21569

ПІБ гаранта ОП Мочульська Марта Євгенівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

marta.mochulska@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(068)-500-05-65

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Право» з підготовки здобувачів освіти освітнього ступеня другого (магістерського) ступеня в галузі знань 08 
«Право» за спеціальність 081 «Право» розроблена та реалізується на юридичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка з 
урахуванням значного досвіду підготовки фахівців з юриспруденції. ОП була створена з метою збереження та 
розвитку знаної львівської правничої школи, що існує з моменту заснування Львівського університету, продовження 
традицій підготовки фахівців права найвищої якості. Спеціальність акредитована МОН (сертифікат про 
акредитацію № 1492452, дійсний до 01.07.2023 р.).
Попередньо ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти «Право» була затверджена вченою радою ЛНУ ім. І. 
Франка (протокол № 8/4 від «28» квітня 2021 р.). Після затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН № 1053 від 17.08.2020 р.) ОП було змінено і 
вона діє у редакції 2022 р.(протокол Вченої ради ЛНУ № 29/5 від 2022 р.).Зміни також були зумовлені прагненням 
покращити якість освіти та необхідністю реагувати на зміни ринку праці. 
У зв’язку з введенням змін до Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 
Право, спеціальності 081 Право (Наказ МОН № 643 від 20.07.2022 року) розроблено проєкт змін та доповнень до 
ОП, що пройшли необхідні процедури обговорення та затвердження, і розпочали діяти з 2022-2023 навчального 
року.
 Викладання на ОП забезпечують понад 113 НПП (у тому числі працівники судів, адвокатури, нотаріату, академіки). 
Дипломи магістра отримали у 2022 р. отримали 358 здобувачів. 
У рамках ОП здійснюється підготовка професійних правників, які володіють знаннями, вміннями та навичками 
професійної діяльності у сфері публічного та приватного права, розуміють особливості та здатні провадити різні 
види юридичної діяльності. Метою ОП є набуття здобувачами освіти здатності вирішувати складні завдання та 
задачі в сфері правотворчості, правозастосування та правотлумачення та/або у процесі навчання, що передбачає 
проведення відповідних досліджень та/або здійснення інновацій у сфері права та  характеризується невизначеністю 
умов і вимог. Особливістю - компетентнісно орієнтоване навчання, поглиблена практична підготовка здобувачів, 
формування у студентів знань та розуміння важливості додержання етичних стандартів в професійній діяльності, 
розвиток культури академічної доброчесності, освітні компоненти спрямовані на формування у здобувачів освіти 
навичків soft skills, створення додаткових механізмів для формування індивідуальної освітньої траєкторії та 
інтернаціоналізація освітньої діяльності за цією освітньої програмою.
ОП визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання, встановлює перелік нормативних та 
вибіркових навчальних дисциплін, кількість та розподіл кредитів з обсягом годин. Зміст ОП сформований на основі 
вимог ринку праці з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2022 - 2023 393 229 164 0 0

2 курс 2021 - 2022 379 212 167 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 11914 Право
55479 Право

другий (магістерський) рівень 10113 Право
30584 Право

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36746 Право
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

162647 64243

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма Освітньо-професійна програма 
ПРАВО 2021р..pdf

8gmd5lolGcSTiJ35pjRq5kAx+4F65quxz2MjXkKjjas=

Освітня програма Освітньо-професійна програма 
ПРАВО травень 2022р..pdf

/EDQJspWR5Y1xDPiHfppUvruLLMRr+Yqm/l1Uoh5eDc
=

Освітня програма Освітньо-професійна програма 
ПРАВО вересень 2022р..pdf

rXEkN5kYqET5JPz7FQrZlfwLJN0BNzxVg/Pk2fCzZng=

Навчальний план за ОП Навчальний план Магістри 
2021.pdf

fU0f+sQdG2SKjPIjL3kAIBA9/JBwp+TGaXtj/4axSC0=

Навчальний план за ОП План прийому магістрів у 2022 
році.pdf

UDM/a4no6H32XfpKPLEanbgBJ6b87IjVky7yLdYIh9Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ВЕРХОВНИЙ СУД на 
освітньо-професійну програму 
Право другого (магістерського) 
рівня ЛНУ ім.Івана Франка.pdf

sTnq+udCTv4nwJ86k989QJKfLeJNsjgIsmpoOh77cRo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ЛОДА на освітньо-
професійну програму підготовки 
магістра за спеціальністю 081 

Право.pdf

8S3nZVW83lf7tUUu+HxaLCWExl5Y3lbsYqCMZ3LryWc
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Львівської міської ради на 
освітньо-професійну програму 

підготовки магістрів за 
спеціальністю 081 Право.pdf

dY7XUAb4hGoou+HOWEI3sauvSeCw9IVH/dc2CiSyImQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Національної Асоціації 
Адвокатів України на освітню 

програму 081 Право магістри.pdf

SV5Rd7xFAgrvljB90/HiaMscvEC2bIwvkDDdrru7b90=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Львівська Обласна 
Прокуратура на освітню 

програму підготовки здобувачів 
вищої освіти другого рівня за 
спеціальністю 081 Право.pdf

dMJQDs8w0EcC4OzLULw5oqlhX2bvNX9RrKnpZAC4h
NU=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі Освітньої програми (далі – ОП) полягають у підготовці висококваліфікованих, доброчесних та незалежних у 
власних судженнях правників, знання та компетентності котрих дозволятимуть розв’язувати у сфері права задачі 
дослідницького та/або інноваційного характеру.
Особливості ОП проявляються у поглибленій практичній підготовці правників, у посиленій увазі до значимості 
етичних професійних стандартів, а також у належному формуванні необхідних для сучасного правника гнучких 
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вмінь та навиків (soft-skills).
Поглиблена практична підготовка забезпечується не лише необхідністю проходження виробничої практики, але й 
окремим практичним курсом «Юридична клінічна практика» за участі викладачів-практиків та практичним 
спрямуванням інноваційних магістерських проектів.
Своєрідною перевагою ОП є і створення умов та механізмів сприяння індивідуальній освітній траєкторії здобувачів 
вищої освіти та інтернаціоналізації їх навчання. ОП передбачає можливість вибору блоку вибіркових дисциплін, а 
також окремих дисциплін в межах цього блоку, що сприяє добровільній спеціалізації підготовки здобувачів освіти та 
максимально враховує їх інтереси. Особлива увага на інтернаціоналізації навчання вбачається у можливостях 
міжнародного проекту подвійного диплому з Університетом імені Миколаса Ромеріса та шкіл іноземного 
(польського, німецького, американського) права.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП у повній та належній мірі відповідають місії та стратегії Львівського національного університету імені Івана 
Франка на 2021-2025 роки https://cutt.ly/RVgIpDU.
Цілі ОП щодо формування висококваліфікованих та доброчесних правників, здатних розв’язувати задачі 
дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права, узгоджуються із місією Університету насамперед у 
сприянні соціальному та економічному розвитку суспільства, генеруванні змін, які потребує місто, регіон, країна та 
світ, а також у формуванні особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.
Підготовка та реалізації ОП безпосередньо пов’язана із стратегічними цілями Університету щодо забезпечення 
високої якості освітнього процесу, із досягненням найвищих стандартів у наукових дослідженнях та інноваціях, із 
поглибленням інтеграції Університету в світовий освітній та науковий простір, зі створенням новаторської освітньо-
наукової та інформаційно-комунікаційної інфраструктури, а також із посиленням ролі студентського 
самоврядування і громадського контролю.
Цілі ОП відповідають також і Стратегії розвитку юридичного факультету на 2020-2025 роки https://cutt.ly/jVgImyD, 
зокрема її стратегічним цілям у наданні високоякісних послуг у сфері правничої освіти, в інтеграції колективу та 
здобувачів освіти на юридичному факультеті у світову правничу спільноту, у продовженні практики формування 
культури академічної доброчесності, у створенні умов для розвитку та активізації студентського самоврядування.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Цілі та програмні результати ОП відображають інтереси здобувачі вищої освіти насамперед шляхом врахування їх 
зацікавленості у підвищенні практичної складової навчання та забезпечення вибору спеціалізацій у межах блоків 
вибіркових дисциплін. Ці та інші інтереси здобувачів вищої освіти брались до уваги за результатами проведення 
зустрічей із студентами як магістерського https://cutt.ly/iVgIZg5, так і бакалаврського https://cutt.ly/yVgIMNJ рівня 
підготовки, а також аспірантами https://cutt.ly/1VgI8eb – випускниками магістерського рівня.
Враховувались зауваження та пропозиції здобувачів вищої освіти за результатами проведення та узагальнення 
студентських опитувань https://cutt.ly/jVgOu5d https://cutt.ly/YVgOfxG   https://cutt.ly/wVgOcxN 
https://cutt.ly/lVgOETG https://cutt.ly/TVgOOKI  щодо якості освітнього процесу та його удосконалення. Також 
врахуванню інтересів студентів сприяла участь представників студентів – членів Вченої ради юридичного 
факультету у її засіданнях, на яких обговорювались питання підготовки та затвердження ОП.
Варто зауважити і те, що вдосконалення цілей та програмних результатів ОП відбувалось з врахуванням пропозиції 
здобувачів вищої освіти, що відображено у відповідних змінах та доповненнях до ОП. 

- роботодавці

Інтереси роботодавців враховувались шляхом отримання відгуків та рецензій на проект ОП органів державної влади 
та місцевого самоврядування, а також професійних неурядових організацій і стосувались доцільності посилення 
практичної складової підготовки, поглиблення викладання процесуальних галузей та інститутів права, значення 
викладання іноземної мови.
Так, посилення практичної складової ОП за допомогою запровадження не лише виробничої практики, але і курсу 
«Юридична (клінічна) практика» та магістерського інноваційний проекту практичного спрямування відображає 
висловлені у відповідних рецензіях до ОП пропозиції та зауваження Державного бюро розслідувань, Західного 
апеляційного господарського суду, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, Львівської 
обласної прокуратури, Ради адвокатів Львівської області. 
Також пропозиції Верховного Суду, Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Львівської міської 
ради, Львівської обласної прокуратури щодо значимості викладання іноземної мови для сучасного ринку праці та 
покращення професійного ділового спілкування відображені у програмному результаті навчання щодо вільного 
спілкування правничою іноземною мовою (ПРН 5) та достатньо високому обсязі кредитів (3,5), відведеному для його 
досягнення.
В ОП відображені й інші інтереси роботодавців, що може бути підтверджено шляхом ознайомлення із рецензіями 
роботодавців на ОП.

- академічна спільнота

Для врахування інтересів та позицій академічної спільноти у проектуванні та удосконаленні ОП проводились 
спільні із іншими закладами вищої юридичної освіти проекти та заходи, на яких обговорювався стан та перспективи 
реформування юридичної освіти.
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Так, на юридичному факультеті у 2019 році відбулось обговорення Проекту Стандарту вищої освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право за участі представників закладів вищої освіти Львова, 
Ужгорода, Чернівців https://cutt.ly/0VgOZKf.
Брались до уваги пропозиції та рекомендації академічної спільноти у межах міжнародної співпраці, зокрема у 2018 
році на юридичному факультеті проводився міжнародний круглий стіл “Юридична освіта: сучасні виклики та 
можливості міжнародної співпраці” https://cutt.ly/zVgO7oR за участі представників Варшавського університету, за 
результатами якого були враховані інтереси щодо посилення міжнародної співпраці.
Також враховувалися інтереси та досвід академічної спільноти у 2020 році під час переходу на дистанційне 
навчання в умовах пандемії COVID-19 у межах проекту Програми USAID «Нове правосуддя» «Посилення 
викладання у правничих школах під час карантину» протягом березня-червня 2020 року.

- інші стейкхолдери

Брались до уваги інтереси інших стейкхолдерів, зокрема представницьких органів публічної влади, які зацікавлені у 
професійних компетентностях здобувачів освіти щодо проектування нормативно-правових актів, їх експертизи та 
моніторингу, що відображено у відповідному окремому програмному результаті навчання (ПРН 16).
З огляду на підвищену зацікавленість організацій громадянського суспільства в активних, громадсько-свідомих та 
відповідальних фахових правниках, у програмних результатах навчання передбачено необхідність здобуття 
компетентностей щодо оцінки природи та характеру суспільних процесів і явищ, зокрема системи взаємовідносин 
людини, суспільства і держави, заснованих на повазі до людської гідності, гарантованості основоположних прав 
людини, демократії та верховенстві права. Здобуття цих компетентностей досягається відповідними нормативними 
навчальними дисциплінами.
На юридичному факультеті функціонує Студентська Юридична клініка https://cutt.ly/uVgPiMe 
https://cutt.ly/oVgPdDW, до діяльності якої залучені здобувачі рівня магістра і послуги якої надаються насамперед 
малозабезпеченим верствам населення на безкоштовній основі. Діяльність Юридичної клініки особливо значимою 
стала і для внутрішньо переміщених осіб в умовах російської агресії проти України.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Програмні результати навчання ОП відображають тенденцій розвитку спеціальності, що простежувались у різні 
роки під час підготовки, обговорення, прийняття та реалізації Концепції розвитку юридичної освіти в Україні 
https://cutt.ly/xVgPl8h https://cutt.ly/aVgPbsz, а також Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 081 Право.
Тенденції розвитку спеціальності «Право» відслідковувались також у програмних документах відповідних науково-
дослідних установ та організацій, у Стратегії розвитку наукових досліджень НАПН України на 2016-2020 
https://cutt.ly/lVgPYUa  та 2021-2025 https://cutt.ly/EVgPSYe  роки та в Основних напрямах науково-дослідної 
діяльності Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України https://cutt.ly/tVgPJ88. Ці тенденції 
відображені та враховані у програмних документах навчальних дисциплін циклу професійної підготовки ОП.
Тенденції розвитку ринку праці вивчались та узагальнювались у дослідницьких матеріалах https://cutt.ly/8VgPNRs,у 
Звіті за результатами аналітичного дослідження «Знання та навички випускників юридичних факультетів та 
закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку праці» https://cutt.ly/1VgP6Uj. Рекомендації для 
ЗВО щодо доцільності формування практичних навичок складання юридичних документів, робота з базами даних та 
реєстрами, структурування юридичної аргументації, риторики враховані у програмних результатах ОП та 
програмних документах відповідних навчальних дисциплін.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст враховувався шляхом аналізу стану та тенденцій розвитку різних сфер юридичної діяльності, як 
публічно-правової, так і приватно-правової. Наприклад, була врахована сучасна тенденція правового розвитку, що 
пов’язана із розширенням застосування медіації та інших правових інструментів альтернативного позасудового 
розгляду та вирішення правових спорів різних юрисдикцій, і яка відображена у програмних результатах відповідних 
навчальних дисциплін. Також бралась до уваги сучасна діджиталізація різних сфер юридичної діяльності, що 
відображено у необхідності засвоєння компетентностей щодо використання сучасних інформаційний технологій та 
цифрових ресурсів. 
Враховувався під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП і регіональний контекст, що 
зумовлений особливим місцем України на європейському континенті, а також особливостями західної частини 
України. Так, європейський регіональний контекст відображено у необхідності проведення порівняльно-правового 
аналізу із врахуванням взаємозв’язку правової системи України з правовими системами Ради Європи та 
Європейського Союзу (ПРН12). Особливості західної частини України враховані у програмних результатах тих 
навчальних дисциплін, в яких висвітлюються закономірності становлення та функціонування місцевих органів 
публічної влади, зокрема Львівської обласної державної адміністрації та територіальних управлінь інших органів 
виконавчої влади, Львівської обласної ради, Львівської міської ради та інших органів місцевого самоврядування.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Аналогічні програми вивчалися та враховувалися з досвіду підготовки здобувачів магістерського рівня Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка https://cutt.ly/nVgAiSO, Національного університету «Києво-
Могилянська академія» https://cutt.ly/HVgAgtz, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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https://cutt.ly/WVgAzeT, Національного університету «Одеська юридична академія») https://cutt.ly/QVgAWaC, а 
також іноземних закладів вищої освіти, зокрема Університету імені Миколаса Ромеріса.
Цей досвід аналогічних програм був значимим та цінним насамперед для проектування та удосконалення 
збалансованого набору нормативних та вибіркових навчальних дисциплін циклу професійного підготовки, для 
належного визначення обсягу та послідовності освітніх компонентів, а також для посилення практичної складової 
підготовки.
Враховувався досвід аналогічних програм і щодо методів, методик та технологій навчання, що дозволило обрати та 
впроваджувати саме ті з них, які найбільш ефективно досягають програмних результатів навчання, зокрема методи 
дискусії та ситуативного аналізу, методики правової оцінки поведінки та діяльності суб’єктів правових відносин, 
ідентифікації правових проблем та їх вирішення, а також відповідні інформаційно-комунікативні, аудіовізуальні, 
інтерактивні, мережеві та проектні освітні технології.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

 ОП проектувалась відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 17.08.2020 року № 1053. У 2022 р. ОП корегувалась 
відповідно до вимог нового Стандарту, затвердженого Наказом МОН України від 20.07.2022 р. № 643.
Результати навчання ОП (п. 7: РН1-РН17) повністю відповідають нормативному змісту результатів навчання 
Стандарту (Розділ VI: РН1-РН20).
ОП дозволяє забезпечити та досягти нормативного змісту результатів навчання Стандарту за допомогою реалізації 
обов’язкових компонентів циклів загальної, професійної та практичної підготовки –  відповідних навчальних 
дисциплін, виробничої та юридичної (клінічної) практики, магістерського інноваційного проекту, достатнього 
обсягу відведених на них кредитів та належних форм підсумкового контролю.
Передбачені у Розділі VI Стандарту нормативні результати навчання щодо знання природи, сутності інститутів 
публічного та приватного права і кримінальної юстиції (РН 11), щодо аналізу та оцінки практики застосування 
окремих правових інститутів, прогнозування перспектив їх розвитку та шляхів удосконалення правового 
регулювання (РН 13) досягаються за допомогою реалізації навчальних програм таких нормативних дисциплін, як 
«Конституційні цінності та їх реалізація в Україні», «Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів 
громадян в умовах глобалізації ринку праці», «Механізм кримінально-правового регулювання», «Досудове 
розслідування і судовий розгляд кримінальних справ», «Правова охорона інтелектуальної власності», «Здійснення і 
захист цивільних прав» (ОК 4-5, 7-10).
Результат навчання Стандарту, що пов’язаний із необхідністю співвідношення сучасної системи цивілізаційних 
цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами із розумінням їх місця у 
формуванні ціннісних орієнтацій професійної діяльності юриста (Розділ VI: РН 2), забезпечується та досягається 
нормативною навчальною дисципліною «Правові цінності та етичні стандарти в професійній діяльності юриста» 
(ОК 3). 
Передбачений Стандартом результат навчання щодо здійснення самостійних досліджень з питань права, 
презентування і аргументування їх результатів із застосуванням доктринальних та нормативних джерел та прийомів 
правової інтерпретації складних комплексних проблем досягається шляхом викладання навчальної дисципліни 
«Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності» та підготовки і захисту магістерського інноваційного проекту.
Навчальна дисципліна «Іноземна правнича мова» дозволяє забезпечити результат навчання Стандарту (Розділ VI: 
РН 5) щодо необхідності вільного усного і письмового спілкування іноземною мовою професійного спрямування 
(однією з офіційних мов Ради Європи).
Повну достовірність можливості ОП щодо досягнення результатів навчання, передбачених Стандартом, можна 
простежити у Матриці забезпечення результатів навчання (РН) відповідним компонентам освітньої програми, що є 
додатком до ОП.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт Вищої освіти другого (магістерського) рівня був затверджений і введений в дію наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20.07.2022 р. № 643.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

67.5
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Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

22.5

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Відповідність освітньої програми предметній області спеціальності 081 Право забезпечується комплексним, 
системним та логічним поєднанням освітніх компонентів фахового спрямування, конкретизована у передбачених 
загальних та фахових компетентостях, яких набувають здобувачі освіти.
Нормативні освітні компоненти становлять злагоджену систему навчальних дисциплін та практичної підготовки 
здобувачів освіти. 
Здобувачі освіти набувають мовних компетентностей  («Іноземна правнича мова»), компетентностей щодо етичних 
стандартів та основ професійної діяльності («Правові цінності та етичні стандарти в професійній діяльності юриста», 
«Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності»), компетентностей у сфері публічного права («Реалізація та 
захист прав, свобод та інтересів особи у відносинах з публічною адміністрацією», «Конституційні цінності та їх 
реалізація в Україні», «Механізм кримінально-правового регулювання», «Досудове розслідування і судовий розгляд 
кримінальних справ»), компетентностей у сфері приватного права («Соціально-правові стандарти захисту права та 
інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці», «Правова охорона інтелектуальної власності», «Здійснення і 
захист цивільних прав»).
Одним з ключових освітніх компонентів, які забезпечують набуття здобувачами освіти практичних професійних 
навичок, є курс «Юридична клінічна практика», який забезпечує практичну підготовку та набуття компетентностей 
у правозастосовчій діяльності, зокрема, шляхом написання процесуальних документів, договорів з різних галузей 
права тощо, що забезпечує формування у здобувачів вищої освіти компетентностей та практичних навиків щодо 
надання правової допомоги та здійснення юридичної діяльності у сфері публічного та приватного права. Виробнича 
практика забезпечує можливість застосування здобутих знань на практиці та передбачає проходження практики у 
органах публічної влади, в тому числі в судах, системі прокуратури, в адвокатурі, нотаріаті, на підприємствах, в 
установах організаціях і пов’язана з безпосереднім здійсненням юридичної діяльності, під час якої здобувачі освіти 
закріплюють одержані в ході навчання теоретичні знання, а також на основі вивчення досвіду діяльності відповідної 
бази практики набувають загальних та спеціальних компетентностей. Написання інноваційного магістерського 
проекту має на меті поглиблення здобувачами вищої освіти здобутих професійних знань, їх застосування у 
практичних ситуаціях, проведення аналітичної роботи в частині аналізу проблем законодавчого регулювання та 
судової практики, систематизації вже набутих знань.
Досягнення цілей ОП забезпечується комплексом нормативних навчальних дисциплін, використанням відповідних 
інтерактивних та проблемно орієнтованих методів та технологій навчання, що дозволяють сформувати інтегральну 
компетентність: здатність розв’язувати складні та комплексні задачі та завдання, вирішувати правові ситуації 
дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері приватного та публічного права. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття вищої 
освіти, освітньої програми, навчальних дисциплін (Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ імені 
Івана Франка - п.3.5-3.8, 3.13 https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Здобувачі 
вищої освіти можуть самостійно обирати блок вибіркових дисциплін в межах ОП, а також дисципліни вільного 
вибору в межах кожного блоку (Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти 
навчальних дисциплін у ЛНУ імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-
choice.pdf), теми для магістерських інноваційних проектів, базу проходження виробничої практики, брати участь у 
конкурсах студентської мобільності (Тимчасове Положення про організацію академічної мобільності здобувачів 
вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), 
роботі студентських організацій, заходах факультету та Університету, долучатися до діяльності Психологічної 
служби, наукових досліджень, брати участь у профорієнтаційній роботі, художній самодіяльності, волонтерській 
діяльності.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі вищої освіти реалізують своє право на вибір навчальних дисциплін на підставі «Положення про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (пп.3.6, 3.7, 3.8) 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Тимчасового положення про 
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти» (п.3.12) (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), а також «Положення про порядок забезпечення вільного 
вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін» (https://www.lnu.edu.ua/wp- 
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf). Процедура вибору навчальних дисциплін детально описана у п. 2 
останнього Положення. Здобувач має право обирати дисципліни обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від 
загального обсягу ОП (22, 5 кредити). Інформація про вибіркові дисципліни є доступною і публікується на 
офіційному сайті Університету та сайті юридичного факультету: https://law.lnu.edu.ua/vybirkovi-navchalni-dystsypliny
 Здобувачі другого (магістерського) рівня освіти здійснюють вибір в два етапи: обирають блок вибіркових дисциплін 
та дисципліни в межах блоку. Блоки вибіркових дисциплін мають певний фокус (наприклад, «Нотаріат», 
«Правосуддя») та їх викладання забезпечується однією, або декількома кафедрами, що сприяє системному 
формуванню компетентностей в межах певної сфери юридичної діяльності. Окрім цього студенти обирають 
загальноуніверситетську вибіркову дисципліну незалежно від обраного блоку вибіркових дисциплін. Перелік 
пропонованих дисциплін вільного вибору формується на основі аналізу потреб ринку праці, рекомендацій 
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стейкхолдерів та пропозицій здобувачів вищої освіти. Пропоновані вибіркові дисципліни затверджуються Вченою 
радою юридичного факультету, членами якої є обрані представники студентів. Здобувачі освіти можуть 
ознайомитися з силабусами цих дисциплін перед здійсненням вибору на сайті факультету, одержати консультації 
викладачів, які забезпечують проведення цих дисциплін. 
Здобувачі вищої освіти можуть провести семестр або академічний рік в іноземних університетах з можливістю 
перезарахування частини кредитів в рамках програм Erasmus+ та інших програм академічної мобільності. Детальна 
інформація про програми академічної мобільності наявна на сторінці відділу міжнародних зв’язків Університету 
(https://international.lnu.edu.ua/outgoing- mobility/exchange-programs/). 
Одна з груп студентів бере участь у спільній програмі подвійного дипломування з Університетом Миколаса Ромеріса 
(Литва), у разі успішного завершення якої  студенти можуть одержати два дипломи.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка регулюється Положенням про проведення практик здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf) та Положенням про практику (практичну 
підготовку) здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» 
(https://law.lnu.edu.ua/academics/practice). 
Вона містить три складові: проходження виробничої практики, практичного курсу «Юридична клінічна практика» 
та написання магістерського інноваційного проекту практичного спрямування.
Студенти мають можливість вибору бази проходження практики, серед яких: органи державної влади, у тому числі 
суди, органи прокуратури, Національної поліції, СБУ, ДБР, НАБУ, органи місцевого самоврядування; адвокатура і 
нотаріат тощо на підставі широкого переліку укладених договорів.
Курс «Юридична клінічна практика» студентами практичних занять у форматі тренінгів та самостійну роботу з 
метою набуття практичних навичок щодо здійснення різних видів юридичної діяльності. Практичні заняття 
проводять виключно практикуючі юристи (судді, адвокати, прокурори  організацій тощо), які мають досвід 
педагогічної діяльності.
Інноваційний магістерський проект полягає у підготовці та презентації дослідницьких проектів, які мають 
практичне спрямування. Інноваційний магістерський проект не є науковим дослідженням, використання наукової 
літератури у ньому не є обов’язковим, теоретична складова проекту не може перевищувати 20% від його обсягу.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Структурований та логічний перелік освітніх компонентів дозволяє в повній мірі забезпечити набуття здобувачами 
освіти соціальних навичок soft skills. Такі освітні компоненти, як виробнича практика, курс «Юридична клінічна 
практика» та написання магістерського інноваційного проекту допомагають сформувати організаційні навички та 
навички тайм-менеджменту. 
Курси «Правові цінності та етичні стандарти і діяльності юриста» та «Теоретико-прикладні засади юридичної 
діяльності» спрямовані, в тому числі, на формування навичок, необхідних для професійної юридичної діяльності, 
наприклад, ефективної міжособистісної взаємодії, комунікативних навичок з додержанням етичних стандартів. 
Самостійна робота як складова освітнього процесу формує відповідальність та автономію здобувачів освіти.
Навички soft skills формуються також за допомогою використання інтерактивних методів та методик навчання, 
серед яких групова дискусія, рольові ігри, кейс-стаді, дебати, методики з правової оцінки поведінки чи діяльності 
суб’єктів правовідносин, ідентифікації правової проблеми та її вирішення.
Широкий вибір позанавчальних активностей, які пропонуються здобувачам освіти (наукові гуртки, діяльність 
студентських організацій, Шкіл іноземного права, участь у факультетських заходах тощо) також сприяють 
формування навичок soft skills.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів визначається 
Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка
(https://cutt.ly/4WOuWLb). Перелік обов’язкового компоненту ОП становить 75% від обсягу кредитів ЕКТС. 
Формування мовних компетентностей («Іноземна правнича мова») передбачає 32 год. аудиторних занять (30,5%) та 
73 год. самостійної роботи (69,5%).  Розподіл аудиторних занять по дисциплінах визначається відповідно до їх 
обсягів у навчальному плані. Навчальний час студентів, відведений на самостійну роботу, становить не менше 50% 
від загальної кількості годин, відведеної на вивчення навчальної дисципліни. Наприклад, дисципліна «Теоретико-
прикладні засади юридичної діяльності» передбачає 48 год. аудиторних занять (35,5%) та 87 год. самостійної роботи 
(64,5%).   Зміст самостійної роботи здобувача вищої освіти визначається робочою програмою дисципліни 
(силабусом). З‘ясування питань задоволеності розподілом годин у навчальних дисциплінах та між дисциплінами 
відбувається шляхом опитування студентів центром моніторінгу ЛНУ імені Івана Франка. Можна констатувати, що 
студенти задоволені організацією освітньої програми та можливостями засвоїти необхідні 
компетентності(розподілом годин між навчальними дисциплінами, які забезпечують фахові компетентності, цілком 

Сторінка 9



задоволені 55,2% студентів, радше задоволені 44,1% (https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Zovnish.-
Pravo.pdf) 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів освіти за дуальною формою не здійснюється
Разом з тим, ОП передбачає оптимальне поєднання теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти, при 
якому 60 кредитів (1 і 2 семестри) присвячено вивченню теоретичних курсів та 30 кредитів (3 семестр) присвячено 
проходженню практичної підготовки (виробничої практики, практичного курсу «Юридична клінічна практика» та 
написанню магістерського інноваційного проекту практичного спрямування). Таке співвідношення та логічна 
послідовність дозволяє в повній мірі забезпечити набуття здобувачами освіти передбачених ОП компетентностей та 
програмних результатів навчання.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://cutt.ly/RCr5n14;
https://cutt.ly/mCr5IRI;
https://cutt.ly/3Cr5Hhq ;
https://cutt.ly/5Cr5MAY;
https://cutt.ly/LCr6iEo.

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників враховують особливості Програми таким чином, що 
вступники повинні володіти відповідними теоретичними та практичними знаннями, уміннями, навичками за 
спеціальністю 081 «Право», загальними засадами професійної діяльності, іншими компетентностями, достатніми 
для ефективного виконання завдань відповідного рівня професійної діяльності. Особливості ОП також 
відображаються в переліку конкурсних предметів для вступу на навчання за спеціальністю 081 «Право», який 
передбачений Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти, що затверджуються щороку наказом МОН 
(https://cutt.ly/LCr6iEo), та Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 
відповідний рік (https://cutt.ly/RCr5n14).
Для цього Правила прийому на навчання та вимоги до вступників передбачають необхідність наявності першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». У зв’язку з цим у переліку необхідних документів, 
що подаються для вступу, передбачено копію диплома та додатка до диплома бакалавра. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

На цей час питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється: у випадку академічної 
мобільності: «Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://cutt.ly/MCeOHzF), «Положенням про 
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://cutt.ly/MCePuP5), ;
• у разі переведення з іншого закладу освіти – розділом 11 «Положення про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://cutt.ly/RCePTXP), .
• Крім того, є Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів 
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (https://cutt.ly/lCeSfXi), .
Доступність документів забезпечується шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті в рубриці «Документи 
Університету / Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу» 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/).
Інформацію про можливості та процедури визнання результатів навчання в інших закладах вищої освіти, здобувачі 
отримують у Відділі міжнародних зв’язків, у деканаті факультету, на сайті університету та факультету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Студенту 1-го курсу магістратури денної форми навчання Віталію Косовичу, який протягом лютого-червня 2022р. за 
програмою Еrasmus+ навчається на юридичному факультеті Віденського університету за 2 семестр 21-22н.р. 
рішенням Вченої ради юридичного факультету було перезараховано кредити за вибіркові дисципліни. Студенту 2-го 
курсу магістратури денної форми навчання Миколі Бабію, який в період з 15 січня по 6 червня 2021р. за програмою 
Еrasmus+ навчався в Уппсальському університеті (Швеція) рішенням Вченої ради юридичного факультету було 
перезараховано кредити за вибіркові дисципліни.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

На цей час питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Порядком 
визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у 
неформальній та інформальній освіті від 30 січня 2020 року ( https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf ). Він визначає можливість перезарахування не більше 6 
кредитів на бакалаврському рівні у межах навчального року (п.2.4.). Визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, дозволено лише для нормативних дисциплін, які викладатимуть у наступному семестрі (п.2.2.). 
Для цього студентові необхідно звернутися з відповідною заявою, а Предметна комісія на факультеті визначає види 
та обсяги виконання письмових завдань, які передбачені силабусом (п.2.5.-2.8.). У разі успішного перезарахування 
балів і кредитів, студента звільняють від прослуховування дисципліни у наступному семестрі (п.2.11- 2.13). 
Доступність визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, забезпечується шляхом розміщення 
інформації про неї на офіційному сайті університету в рубриці «Документи Університету/Документи про 
організацію та забезпечення якості навчального процесу» https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/ ).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Приклади застосування вказаних правил були час виставлення іспитової оцінки з англійської мови шляхом 
часткового врахування рівня знання загальної англійської мови на підставі сертифікату володіння іноземною мовою 
FCI. Зокрема, таким студентам магістратури юридичного факультету: Віталій Косович (С.1), Микола Бабій 
(сертифікат TOEFL C1).

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Освітній процес здійснюється у формі навчальних занять (лекції; лабораторного, практичного, семінарського, 
індивідуального заняття або консультації), самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів 
(Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка: 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Тематика навчальних дисциплін, 
методи навчання і викладання визначаються робочій програмі та силабусі навчальної дисципліни. Так в силабусі 
курсу «Юридична клінічна практика» (URL: https://law.lnu.edu.ua/academics/master) передбачається можливість 
використання таких методів як: групова дискусія, опрацювання аналітичних завдань, підготовка експертних 
висновків, рольові ігри, кейс-стаді, дебати, самонавчання, методики з правової оцінки поведінки чи діяльності 
суб’єктів правовідносин, ідентифікації правової проблеми та її вирішення. Це дозволяє досягнути програмних 
результатів повʼязаних з формулюванням правової позиції, вирішенням складних правових проблем, оцінюванням 
доказів, розв’язуванням складних задач правозастосування у різних сферах професійної діяльності та ін.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студенти навчаються за індивідуальним навчальним планом, який складається з усіх нормативних та обраних 
студентом дисциплін (Положення про організацію освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Навчання на програмі відповідає студентоцентрованому 
підходу, адже студенти мають право: обирати навчальні дисциплін (Положення про порядок забезпечення вільного 
вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін - URL: https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf); брати участь в робочій групі з оновлення освітньої програми; 
впливати на навчальний процес завдяки участі у студентському самоврядуванні (URL: 
https://law.lnu.edu.ua/students/government) та Вченій Раді факультету (URL: 
https://law.lnu.edu.ua/about/administration); самостійно за формальної згоди адміністрації факультету обрати місце 
проходження навчальної практики (Положення про практику магістрів: https://law.lnu.edu.ua/academics/practice).
За результатами опитування щодо рівня задоволеності програмою серед здобувачів ступеня магістра 
(https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Zovnish.-Pravo.pdf) встановлено, що:
- розподілом годин між навчальними дисциплінами, які забезпечують фахові компетентності в межах ОП – цілком 
задоволені – 55,2%, радше задоволені – 41,4%;
- формами (методами) проведення лекцій цілком задоволені 72,4 %, радше задоволені 20,7 %, практичних занять – 
відповідно 69,0% і 27,6%.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Методи навчання і викладання базуються на принципах академічної свободи. Викладач самостійно визначає, як 
саме читати лекцію, проводити практичне чи інше заняття, обирає навчальні матеріали, методи викладання 
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(свобода викладання). Студенти можуть вільно висловлювати та відстоювати власну думку на заняттях, вивчати 
дисципліни за вибором згідно Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти 
навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка (URL: https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf), реалізовувати право на академічну мобільність (URL: 
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), обирати програми обміну за 
кордоном (URL: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-programs), навчатися за своїм вибором в 
університетах світу з перезарахуванням частини кредитів (URL: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-
mobility/exchange-programs/) (свобода отримання знань). Реалізовуючи свободу досліджень викладачі і студенти 
можуть вільно обирати напрями і методологію власних наукових пошуків, порушувати будь-які проблеми. Студенти 
можуть здійснювати широку апробацію результатів своїх наукових досліджень, зокрема за допомогою участі в 
щорічній студентсько-аспірантській конференції (URL: https://law.lnu.edu.ua/students/studentska-konferentsiya).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

На сайті факультету розміщена ОП, робочі навчальні плани (URL: https://law.lnu.edu.ua/academics/master) та 
нормативні документи з окремою інформацією щодо цілей, змісту , очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів розміщені на сайті Університету та факультету. 
Інформація щодо змісту навчання відображена у Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.Франка 
(URL: https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а форми і критерії 
оцінювання визначено у Положенні «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
ЛНУ імені Івана Франка» (URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). На 
сайті містяться сторінки окремих освітніх компонент, де містяться їхній опис, силабуси, робочі програми інформація 
про викладачів та ін. У робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін описані форми і методи контролю, 
чіткі критерії оцінювання. Розробник курсу зобов’язаний проінформувати про них студентів на першому ж занятті 
(абз. 2.2.Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана 
Франка - URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
До початку кожного семестру на сайті оновлюються навчально-методичні матеріали, графік організації освітнього 
процесу, розклади сесій і навчання (URL: https://law.lnu.edu.ua/students/schedule).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень студентів відбувається у формі участі у наукових гуртках, участі конкурсах 
студентських наукових робіт, олімпіадах, публікації результатів досліджень у матеріалах наукових конференцій, у 
тому числі в щорічній студентсько-аспірантській конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та 
правової системи»  (URL: https://law.lnu.edu.ua/students/studentska-konferentsiya); публікації результатів 
досліджень студентів у наукових виданнях (самостійно або у співавторстві).
Студенти залучаються до наукової роботи добровільно та відповідно до принципів академічної свободи. Для того, 
щоб стимулювати зацікавленість студентів у науковій роботі їхні здобутки враховуються при формуванні 
стипендіального рейтингу (згідно з Правилами призначення академічних стипендій (розділ IV та дод.2) - URL: 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_grants.pdf) або у поточній успішності (згідно з 
Положенням про додаткові бали за активну участь у науковій роботі - URL: https://law.lnu.edu.ua/about/rishennya-
vchenoji-rady-fakultetu).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Навчально-методичні матеріали для курсів періодично оновлюється. Відповіно до п. 3.11 Положення про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ) робочі навчальні програми 
нормативних дисциплін оновлюються і затверджуються не рідше, ніж раз на 5 років, а вибіркових – раз на 3 роки.
Викладачі факультету проводять наукові дослідження, які знаходять відображення в наукових статтях і 
монографіях, але й підручниках та навчальних посібниках. Результати останніх наукових досліджень вітчизняних та 
зарубіжних вчених використовуються для викладання магістерських курсів. Так, у робочій програмі курсу 
«Патентне право» (URL: https://law.lnu.edu.ua/course/patentne-pravo) рекомендовані наукові праці видані у 2020-
2022 рр.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності у навчання, викладанні та наукових дослідженнях реалізується за допомогою 
академічної мобільності викладачів та студентів відповідно до договорів про співпрацю з іноземними 
університетами (URL: https://international.lnu.edu.ua/international-partners-and-agreements/), а також можливості 
використовувати у навчальній та науковій роботі доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science (URL: 
https://www.lnulibrary.lviv.ua/recommended-resources/databases/) та інших зарубіжних електронних ресурсів (URL: 
https://www.lnulibrary.lviv.ua/recommended-resources/recommended_ressources/). Питання інтернаціоналізації 
регулюється також Положенням про порядок реалізації міжнародних проектів, ґрантів і договорів 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf). Окрім цього, на базі факультету діють три 
школи іноземного права: Центр німецького права, Центр американського права, Школа польського та 
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Європейського права приймаючи участь у яких студенти можуть не лише вивчати іноземне право, але й відвідати 
іноземні виші (URL: https://law.lnu.edu.ua/about/divisions).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Проведення контрольних заходів у ЛНУ імені Івана Франка регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/7WOuZ65) , 
Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) , 
Тимчасовим порядком організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf) 
 Форми контрольних заходів дозволяють перевірити зміст та обсяг (якість та рівень)
набутих та засвоєних компетентностей, що передбачені програмними результатами
відповідних навчальних дисциплін. Різновидами контрольних заходів у межах навчальних дисциплін є поточний та 
підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять та має на меті перевірку 
рівня підготовленості студентів з певних розділів навчальної програми, а також виконання індивідуальних завдань. 
Під час практичних та семінарських занять підготовленість здобувачів освіти оцінюється за 50-бальною шкалою. 
Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робою 
програмою дисципліни. Однією з форм поточного контролю є модульний контроль – оцінка результатів знань 
здобувачів освіти після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни (змістового модуля).
Підсумковий контроль за цією ОП  проводиться у формі заліку, або екзамену. Залік оформляється за результатами 
поточної успішності студента впродовж семестру та не вимагає виконання додаткових завдань. 
Форма проведення екзамену визначається відповідною кафедрою та може відбуватися в різних форматах (усно, у 
формі тестів, написання процесуальних документів, розв’язання кейсів тощо), кафедра також затверджує зміст 
білетів, тестових та інших завдань. Про форму проведення екзамену та критерії оцінювання здобувачі освіти 
повідомляються протягом двох тижнів з початку вивчення дисципліни. Окрім цього форми і методи контролю, 
критерії оцінювання відображені в силабусах та робочих програмах освітніх компонентів. Перед проведенням 
екзамену проводиться групова консультація здобувачів освіти.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечуються їх відображенням у силабусах та робочих 
програмах освітніх компонентів, які розміщені на сайті факультету. Наприклад, у робочій програмі дисципліни 
«Здійснення і захист цивільних прав» визначено, що «71-80 балів (зараховано) - виставляється магістру, який дав 
повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. 
Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній 
літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не 
менше ніж на двох базових джерелах.» 
 Викладач впродовж перших двох тижнів з початку вивчення дисципліни, чи початку практики, доводить до відома 
здобувачів освіти та роз’яснює форми контролю, критерії оцінювання. Перед проведення семестрового екзамену 
проводиться групова консультація, під час якої викладач додатково роз’яснює особливості проведення екзамену. 
Здобувачі освіти можуть одержати індивідуальну консультацію з цього приводу у викладача впродовж часу 
вивчення дисципліни. Нормативні документи, які регламентують проведення контрольних заходів, є у відкритому 
доступі на сайті Університету. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів освіти у різний спосіб, 
в повному обсязі та заздалегідь. Загальні засади проведення контролю в межах ОП повідомляються здобувачам 
освіти під час організаційної зустрічі з представниками адміністрації факультету на початку навчання за цією ОП.
Відповідно до п. 7.10-7.11 Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка викладачі впродовж перших двох тижнів навчання ознайомлюють здобувачів освіти з формами 
контролю в межах дисципліни та критеріями оцінювання. Силабуси та робочі програми дисциплін розміщуються на 
сайті факультету перед початком навчання, про що здобувачі освіти одержують інформацію та можуть самостійно 
ознайомитися з цими документами. Здобувачі освіти можуть безпосередньо звертатися до викладачів за 
індивідуальними консультаціями з приводу контролю та критеріїв оцінювання, перед проведенням екзамену 
проводиться групова консультація.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?
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Згідно Стандарту атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 Право 
здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, що відображено в освітній програмі. На даний час ЄДКІ не проводився.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Проведення контрольних заходів у Львівському Університеті регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/7WOuZ65) , 
Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) , 
Тимчасовим порядком організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf).
Зазначені документи розміщені у відкритому доступі на сайті Університету, їх зміст повідомляється здобувачам 
освіти на початку навчання.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується обов’язковим затвердженням екзаменаційних білетів та інших завдань 
на засіданні кафедри, проведенням комплексного підсумкового іспиту комісією у складі трьох екзаменаторів, 
захистом виробничої практики перед комісією, до складу якої входять представники різних кафедр, презентацією 
(захистом) магістерського інноваційного проекту перед комісією в межах кафедри. Контроль у формі тестів 
проводиться у комп’ютерному класі без безпосереднього оцінювання рівня підготовки студентів викладачем.
Додатковою передумовою забезпечення об’єктивності екзаменаторів є можливість оскарження результатів 
контрольних заходів шляхом звернення до Апеляційної комісії юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, 
Апеляційної комісії Львівського Університету та звернення до Комісії етики та академічної доброчесності 
юридичного факультету з відповідною скаргою.
Конфлікти інтересів врегульовуються через можливість заміни екзаменатора, створення екзаменаційної комісії для 
максимальної об’єктивності, що відображено в Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/7WOuZ65) . Вирішення конфліктних ситуацій також 
регулюється Положенням про комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка 
(https://cutt.ly/tWOpKAI), Кодексом етики та академічної доброчесності юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка 
(https://law.lnu.edu.ua/academics/akademichna-dobrochesnist).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедура повторного вивчення окремих дисциплін регламентована Порядком повторного вивчення окремих 
дисциплін (https://cutt.ly/aWOapMc ). У відповідності до Тимчасового порядку організації та проведення заліково-
екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка від 20.05.2020 врегульовано порядок повторного проходження 
контрольних заходів (https://cutt.ly/ZWOaFWS ). Наприклад, у разі обставин непереборної сили під час іспиту 
(заліку) здобувач освіти невідкладно повідомляє екзаменатора про ці обставини з обов'язковою фото- або 
відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. 
Екзаменатор (деканат) в індивідуальному порядку надає час перездачі іспиту. Розклад повторного проходження 
контрольних заходів (додаткової сесії) розміщується на сайті факультету (https://law.lnu.edu.ua/students/schedule ).
Прикладами повторного вивчення окремих дисциплін на цій ОП є: студент Вовчак Д. І.- повторне вивчення курсів у 
2 семестрі 2020/21 н.р. з дисциплін «Договірні зобов'язання у сфері інтелектуального права», «Правова охорона 
інтелектуальної власності у мережі Інтернет», «Авторське право та суміжні права» (наказ № 697 від 05.03.2021)  - 
успішно складені; Зейналов Парвіз Хагані огли проходить повторне вивчення курсу у 1 семестрі 2022/23 н.р. з 
дисципліни «Правова охорона інтелектуальної власності» (наказ № 2013 від 15.07.2022).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів передбачено у Положенні про 
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ імені І. Франка (https://cutt.ly/SW9OU0S) .
Склади апеляційних комісій для апеляції результатів контрольних заходів відображено на сайті Університету 
(https://cutt.ly/LW9OHDO) . За наслідками розгляду апеляції комісія приймає одне з наступних рішень: 
«Попередньо виставлена оцінка з дисципліни відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»; 
«Попередньо виставлена оцінка з дисципліни не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується на ... 
балів». За бажанням студент може бути присутнім під час розгляду своєї заяви Апеляційною комісією. Додаткове 
опитування здобувача вищої освіти під час розгляду апеляції не допускається.
Процедура оскарження результатів проведення контрольних заходів регулюється також п.6 Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://cutt.ly/GWOsnNZ) . Відповідно до положень Кодексу етики та академічної доброчесності юридичного 
факультету (https://law.lnu.edu.ua/academics/akademichna-dobrochesnist) порушенням етики та академічної 
доброчесності вважається необ’єктивне оцінювання, що є підставою для розгляду цієї заяви Комісією етики та 
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академічної доброчесності юридичного факультету. Випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів на цій ОП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Документами, які регулюють питання дотримання академічної доброчесності є Положення про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/GWOsnNZ ). 
Кодекс академічної доброчесності (https://cutt.ly/RWOdxMj), Кодекс етики та академічної доброчесності 
юридичного факультету (https://law.lnu.edu.ua/academics/akademichna-dobrochesnist). Підписання «Декларації про 
дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://cutt.ly/gWOdP0w ) та «Декларації про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://cutt.ly/WWOdKll ). Декларації підписані 
викладачами та здобувачами магістерського рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

З метою перевірки робіт учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до 
платформ з наданням відповідних сервісів. Для технічного забезпечення діяльності вищезгаданої платформи 
призначено відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем вищезазначених послуг, 
створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації.
За поданням декана юридичного факультету призначено відповідальну особу на
юридичному факультеті, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату.
З 2019-2020 навчального року в Університеті та на юридичному факультеті функціонує платформа «Unicheck», 
сервіси якої дозволяють перевіряти роботи  юридичного факультету на наявність плагіату.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти на юридичному факультеті проводяться 
заходи з питань професійної етики та недопущення порушень академічної доброчесності. Наприклад, в грудні 2019 
року відбулась зустріч «Академічна доброчесність перед викликом антиплагіату», 31 травня 2021 року відбулась 
зустріч-семінар з членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Артемом Артюховим 
(https://cutt.ly/7W9PIxO).  Також студенти юридичного факультету денної та заочної форм навчання на початку 
навчання за цією ОП підписують Декларацію академічної доброчесності, перед підписанням якої їх ознайомлюють 
зі змістом документів, що регулюють політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. В ході 
вивчення дисципліни «Правові цінності та етичні стандарти в професійній діяльності юриста» окрема увага 
приділяється питанню додержання правил академічної доброчесності, роз’ясненню наслідків їх порушення, 
формується нетерпиме ставлення до випадків порушення професійної етики та академічної доброчесності в ході 
навчання та професійної діяльності. Під час консультацій з написання магістерських інноваційних проектів 
студентам додатково роз’яснюються правила академічної доброчесності та важливість їх дотримання.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

В Університеті діє Комісія з питань етики та професійної діяльності для забезпечення дотримання принципів і 
стандартів академічної доброчесності (https://cutt.ly/NWOhCBO), яка надає консультації з питань академічної 
доброчесності, розглядає заяви стосовно вирішення конфліктів, до її складу долучають представників здобувачів 
освіти. У пункті 7 Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені І. Франка 
(https://cutt.ly/OWOh51e) відображено основні форми академічної відповідальності за порушення академічної 
доброчесності.
До видів академічної відповідальності працівників належать: позбавлення права брати участь у роботі визначених 
законом органів чи займати визначені законом посади; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності. 
До видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать: повторне проходження оцінювання; 
повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП; відрахування із ЗВО; позбавлення академічної 
стипендії; позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; призначення додаткових 
контрольних заходів; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності. 
На юридичному факультеті діє Кодекс етики та академічної доброчесності юридичного факультету 
(https://law.lnu.edu.ua/academics/akademichna-dobrochesnist) та створена Комісія етики та академічної 
доброчесності юридичного факультету.
Звернень щодо порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу за ОП не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Відповідно до п.10.8 Статуту університету ( https://cutt.ly/8X53PHd ) заміщенню вакантних посад науково-
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педагогічних працівників передує конкурсний відбір, який регламентується відповідним Порядком ( 
https://cutt.ly/7X53NIS ) та іншими документами:(https://cutt.ly/QX58zeV ), (п.3.2.6); ( https://cutt.ly/hX58F6l ), 
(https://cutt.ly/LX58MdL ). Попереднє обговорення претендентів на заміщення вакантних посад здійснюється 
трудовим колективом відповідних кафедр в присутності претендента. Предметом обговорення має бути звіт про
роботу, який повинен включати відомості про виконання педагогічного навантаження, наукову роботу, навчально-
методичну роботу, виховну роботу зі студентами, інші види робіт, а також проведення кандидатами відкритих 
лекцій чи практичних занять. Висновок кафедри про рівень професійної придатності кандидата на посаду та їхні 
особисті якості
затверджуються таємним голосуванням та передаються відповідним комісіям. Професора кафедри обирає за 
конкурсом Вчена рада університету, а доцентів та асистентів Вчена рада факультету таємним голосування строком 
до 5 років. Рішення вчених рад вводиться в дію наказом ректора.
Така процедура дозволяє залучати до освітнього процесу на магістратурі професіоналів найвищого класу. 
Реалізацію освітнього компоненту програми забезпечували 113 науково- педагогічних працівників (з них 28 – д.ю.н. 
та 85 – к.ю.н.).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці залучались до організації та реалізації освітнього процесу шляхом
врахування їхніх пропозицій та рекомендацій. За результатами проведеного у грудні 2019- січні 2020 року 
анкетування серед роботодавців їхні пропозиції були враховані під час обговорення та затвердження змін до 
Програми та Навчального плану, що будуть реалізовуватись з 22-23 н.р.. Перед внесенням змін до ОП були 
проведені консультації з роботодавцями, результати яких відобразились у змінах до ОП.
Також протягом реалізації Програми було організовано та проведено низку науково-практичних заходів, в яких 
співорганізаторами та учасниками були потенційні роботодавці –органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, приватні компанії та громадські організації. Так, 22.06.21р відбулась Міжнародна конференція 
«Конституційна демократія в умовах загроз територіальній цілісності та національній безпеці». Участь у 
конференції
взяли провідні вчені-конституціоналісти, судді Конституційного суду, Верховного Суду, вчені та практики. ( 
https://cutt.ly/HX55wkU / ); 17.06.22 року у ЛНУ Франка відбулась Міжнародна конференція «Децентралізація 
публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи» у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з 
питань організації державної влади та ін. органами влади (https://cutt.ly/FX55uT8), результати яких також 
відобразилися в у відповідних програмах навчальних дисциплін .

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До аудиторних занять за Програмою залучаються професіонали-практики, експерти у відповідній галузі, 
представники роботодавців. Так, такі дисципліни, як «Правове регулювання діяльності нотаріату», «Охорона і 
захист прав та інтересів осіб нотаріусом» викладає проф. Дякович М. М., яка водночас здійснює приватну 
нотаріальну практику. До занять з вибіркового блоку «Інтелектуальна власність» запрошувались – патентний 
повірений Ривюк Маряна Іванівна; суддя Західного апеляційного господарського суду Давид Леся. 22 листопада 
2019 року. Антонюк Н.О., суддя Верховного Суду України по дисципліні «Кримінально-правова охорона власності», 
провела заняття на тему: «Шляхи вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за злочини 
проти власності».
9 листопада 2020 року. Кіт Х.І., адвокатка, голова асоціації жінок-юристок України «ЮРФЕМ», по дисципліні 
«Проблеми кримінально-правової охорони особи», провела заняття на тему: «Домашнє насильство в Україні у світлі 
судової практики». 25 листопада 2021 року заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи 
Верховного Суду д.ю.н. М.Шумило прочитав лекцію «Практика ЄСПЛ та конвенційні права у сфері праці» магістрам 
першого року навчання на запрошення кафедри соціального права ( https://cutt.ly/eCxXHXu).18.05.2022 р. 
відбулася он-лайн зустріч студентів факультету з практикуючим американським адвокатом Jeffrey Lovitky. Темою 
зустрічі було визначено «Адміністративне право у Сполучених Штатах Америки» (https://cutt.ly/CX566oG).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

В університеті функціонує дієва система сприяння професійному розвитку викладачів ОП. В університеті діє 
«Положення про підвищення кваліфікації та стажування…»(https://cutt.ly/vX6xRe8 ). Згідно з ним підвищення 
кваліфікації є обов’язковою умовою проходження чергової атестації педагогічних працівників та обрання на посаду 
за конкурсом. За останні роки всі викладачі підвищили свою кваліфікацію у ЗВО України, та закордоном 
(д.ю.н.КвітН.М. пройшла наукове стажування у Мюнхенському Університеті Людвіга-Максиміліана).
Професійному розвитку викладачів сприяє Тимчасове положенням ЛНУ про
дистанційне стажування здобувачів вчених звань… у країнах, що входять до ОЕСР, ЄС (https://cutt.ly/vX6x0JM ). 
Правила внутрішнього трудового розпорядку (https://cutt.ly/0X6cu6c ), передбачають, що за зразкове виконання 
службових обов»язків, новаторство застосовують такі заохочення до працівників: подяка; грамота; премія. Крім 
того, в університеті діють: Положення про мотиваційний фонд ( https://cutt.ly/qX6cFut ); Положення про 
преміювання працівників… за наукові здобутки ( https://cutt.ly/AX6c2oX ); Положення про почесне звання 
«Заслужений професор» ( https://cutt.ly/8X6vtVo ), якими також передбачено відповідні форми стимулювання 
викладачів за певні досягнення. Кожного року викладачі отримують різні нагороди. Так В.Нора нагородили 
орденом «За заслуги» І ступеня https://cutt.ly/7X6v0qa ); С.Різник отримав нагороду Верховної Ради України за 
заслуги перед Українським народом (https://cutt.ly/BX6bhOE ).
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В університеті функціонує система заходів, спрямованих на стимулювання розвитку викладацької майстерності. 
Зокрема, однією з умов проходження конкурсного відбору на заміщення вакантних посад є проведення відкритих 
лекцій та практичних занять та їх обговорення на відповідних кафедрах та вчених радах, оцінка яких відіграє вагому 
роль під час прийняття рішення про обрання на посаду (https://cutt.ly/7X53NIS) (п.п. 4.5-4.7.). В Університеті 
розроблено ряд курсів, які сприяють розвиткові викладацької майстерності та ІТ грамотності 
(https://cutt.ly/zCmLxlW), з вивчення іноземних мов. Стимулювання розвитку викладацької майстерності також 
забезпечується «Положенням про преміювання … працівників за використання інноваційних технологій в 
навчальному процесі» (https://cutt.ly/SCeodhH), «Положенням про мотиваційний фонд (https://cutt.ly/qX6cFut); 
Положенням про преміювання працівників…(https://cutt.ly/AX6c2oX). Окрім того, на факультеті відбувся Тренінг з 
інтерактивних методик викладання (https://cutt.ly/MCesQfr), ; методичний семінар щодо підвищення якості 
викладання юридичних дисциплін (https://cutt.ly/UCesKrK),; проведено курс занять «Legal English», який читався 
професорами Вюрцбурзського університету (https://cutt.ly/ICedqbI, ; https://cutt.ly/zCedsU9; 
https://cutt.ly/dCedTOe). У квітні-червні 2022 року відбулась програма підвищення кваліфікації “English language 
academic communication”(6 кредитів ECTS), яку пройшли проф. В.Решота, доц. М. Мочульска та доц. О.Денькович 
(https://cutt.ly/2CmB8O2).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Заняття для здобувачів освіти проводяться, як правило, у навчальних приміщеннях юридичного факультету (вул. 
Січових Стрільців, 14 та вул. Дорошенка, 33). Загальна кількість аудиторій на факультеті – 40 (100% аудиторій 
відремонтовані та придатні для безпечного проведення освітнього процесу). В освітньому процесі задіяні 13 – 
лекційних аудиторій, 27 – аудиторій для проведення практичних та семінарських занять. Крім того, 
використовуються аудиторії центрального корпусу Університету. Всі лекційні аудиторії забезпечені доступом до 
Інтернет, а також мультимедійним обладнанням. Обладнана спеціальна зала судових засідань. Діє Криміналістична 
лабораторія. Функціонують два комп’ютерних класи (загальна кількість комп’ютерів – 65 шт.). Зала для проведення 
конференцій юридичного факультету (ауд. № 409) оснащена Стаціонарним комплексом візуалізації TDBVI DEO IS. 
Всі кафедри юридичного факультету (9 кафедр) забезпечені окремими приміщеннями та відповідною оргтехнікою 
(загальна кількість комп’ютерів – 45 шт.), а також підключенням до мережі Інтернет. В Університеті функціонує 
Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (https://lnulibrary.lviv.ua). Серед 
іншого, бібліотека надає також доступ до науковометричних баз даних – SCOPUS, Web of Science, фонди якої 
включають найновішу спеціалізовану юридичну літературу (https://law.lnu.edu.ua/academics/library).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

На факультеті створено якісне освітнє середовище, що задовольняє потреби та інтереси здобувачів освіти. Більшість 
аудиторій забезпечені мультимедійним обладнанням. Є вільний доступ до мережі Інтернет через WI-FI. Здобувачі 
мають змогу використовувати аудиторії та приміщення актових залів Університету. Студенти мають доступ до 
Навчальних центрів іноземних мов ( https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-studios-complexes/). 
Спортивний комплекс надає можливості для тренувань (https://lnu.edu.ua/academics/leisure/sports-groups-
swimming-pool). Для сприяння естетичному розвитку функціонує Центр культури та дозвілля 
(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure). В Університеті працює 3 їдальні та 9 буфетів 
(https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/canteens). На розвиток умінь будувати кар’єру спрямовані заходи Відділу 
розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua). З метою формування вмінь вести наукову 
дискусію в Університеті проходить щорічна Всеукраїнська наукова конференція для студентів, аспірантів та молодих 
вчених. Інформацію про свої потреби здобувачі надають в бесідах та опитуваннях Центру моніторингу 
(https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/). Після організаційних 
зустрічей зі студентами на факультеті відкрито приміщення «Студентського простору», у межах якого студенти 
можуть самостійно організовувати та проводити свій час. Закуплено тенісний стіл для рухової активності студентів.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

На юридичному факультеті повною мірою реалізуються права здобувачів освіти на безпечні і нешкідливі умови 
навчання, праці та побуту. Дотримуються вимоги нормативних документів щодо пожежної безпеки та цивільного 
захисту, зокрема Наказ Ректора «Про порядок проходження учасниками освітнього процесу навчання, інструктажів 
та перевірку знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки» від 19.11.2018 р. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf), Інструкції щодо порядку 
проведення первинного, повторного та позапланового інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки 
та дій у надзвичайних ситуаціях у ЛНУ ім. І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-pro-
instruktazhi-z-PB-min.pdf). Введено карантин у зв’язку із запобіганням поширенню коронавірусу COVID- 19 
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(https://lnu.edu.ua/v-universyteti-vvedeno-karantyn-iz-12-bereznia-do-3-kvitnia/). Є можливість безкоштовно отримати 
фахову психологічну допомогу у Психологічній службі Університету (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-
university-units/psychological-service/). Проводився психологічний тренінг (https://law.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-
psykholohichnyy-treninh-dlia-studentiv-ta-aspirantiv-iurydychnoho-fakul-tetu), на якому засвоювались вміння та 
навики щодо підвищення своєї продуктивності та боротьби з прокрастинацією. З метою забезпечення безпеки 
здобувачів та працівників в умовах воєнного стану на юридичному факультеті та в головному корпусі університету 
облаштовані укриття.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки студентів налагоджені 
та функціонують як система заходів, яка здійснюється адміністрацією юридичного факультету, кафедрами та 
іншими структурними підрозділами Університету. Інформаційна підтримка студентів забезпечується через офіційну 
сторінку на Facebook, ЧАТ Бот, Іnstagram, електронної розсилки повідомлень через Telegram канал про проведення 
навчальних занять (розкладів), наукових семінарів, про підготовку та проведення заходів, про зміст та строки 
звітування (атестації), про можливості академічної мобільності і стажувань та ін. Запроваджена система 
корпоративної пошти також забезпечує швидке отримання інформації про рішення адміністрації і дозволяє 
проводити заняття в режимі on-line на безоплатній платформі Teams. Спеціальні відділи та центри Університету 
функціонують з метою сприяння професійному зростанню здобувачів освіти, створення умов для їх самореалізації у 
науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, для спілкування випускників, студентів, аспірантів і 
викладачів університету, забезпечення інформаційного обміну. Перелік відділів та центрів Університету доступний 
за посиланням: http://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions. Комунікація викладачів із здобувачами здійснюється 
безпосередньо під час занять, консультацій. Здобувачі мають можливість контактувати з потенційними 
роботодавцями (http://www.lnu.edu.ua/forumkarjery/). Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається 
студентським відділом Університету (https://studviddil.lnu.edu.ua/pronas/)  діяльність якого врегульована 
положенням (https://studviddil.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf) .Особливу соціальну 
підтримку отримують діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також здобувачі, 
які в період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет 
звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії 
(http://studviddil.lnu.edu.ua/). Для студентів доступний юридичний відділ. Здобувачі вищої освіти мають можливість 
комунікувати із студентським самоврядуванням, яке діє відповідно до положення (https://students.lnu.edu.ua/self- 
government/regulation/), приймати участь у їх засіданнях, висувати пропозиції та ідеї на розгляд. 
Рівень задоволеності забезпеченням теоретичної підготовки становить 72,4%, практичної підготовки - 69%, 
можливості добровільного / незалежного вибору вибіркових дисциплін- 58,2%, формами  проведення занять - 69%, 
доведення до відома критеріїв оцінювання знань - 65,5%, забезпечення об’єктивного оцінювання- 65,5%, 
забезпечення зручності розкладу занять -62,1%, забезпечення вчасного інформування про навчальні, наукові та 
позанавчальні  заходи-58,6%

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Права осіб з особливими освітніми потребами реалізуються шляхом виконання та дотримання приписів Статуту 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), зокрема прав осіб на академічну відпустку або на перерву в навчанні зі 
збереженням окремих прав здобувача вищої освіти; на спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний 
доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень 
життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. Також відповідно до п. 11.6 Положення про організацію освітнього 
процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) здобувач вищої освіти має 
право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми. 
Університет сприяє реалізації права на освіту особами з особливими потребами, зокрема проведено заходи та 
заплановано проекти щодо супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-
hrup-naselennia-do-prymishchen/). Головний корпус Університету за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1, 
обладнаний пандусами та спеціальними вбиральнями. На юридичному факультеті за адресою: вул. Січових 
Стрільців, 14, функціонує спеціально обладнаний ліфт. Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний 
сходовий підйомник PTR-130.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Освітня діяльність Університету базується на засадах дотримання цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та прозорості. Для повідомлення про 
вчинення корупційних або пов’язаних з ними правопорушень на сайті Університету розміщено відповідну 
інформацію та призначена уповноважена особа із питань запобігання і протидії корупції 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/fighting-corruption)/. Розгляд скарг і звернень в 
Університеті відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом відповідно до графіку прийому, який 
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розміщено на офіційному веб-сайті. Доступність політики та процедур врегулювання конфліктних ситуацій 
забезпечується відкритим доступом до інформації у рубриці «Врегулювання конфліктних ситуацій» на сайті 
юридичного факультету В Університеті діє Комісія з питань етики та професійної діяльності, 
(https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка покликана вирішувати конфліктні ситуації, надавати 
експертні оцінки неетичних дій, розробляти рекомендації щодо підвищення етичності членів університетської 
спільноти, сприяти формуванню етичного організаційного клімату. Порядок подання та розгляду заяв передбачено 
п.5 Положення про Комісію з питань етики і професійної діяльності Львівського національного університету імені 
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Порядок вирішення 
конфліктних ситуацій в Університеті вирішується на декількох рівнях: університетський (на рівні ректора, 
проректорів (відповідно до розподілу функціональних обов’язків) Комісією з питань етики та професійної діяльності 
Університету; факультетський (на рівні декана та заступників та кафедральний (на рівні завідувача кафедри) (п.5.4 
Положення про Комісію з питань етики і професійної діяльності Університету). Забезпечення академічної 
доброчесності здійснюється згідно відповідного до Кодексу академічної доброчесності Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Учасники 
освітнього процесу підписують декларації академічної доброчесності. Декларація про дотримання академічної 
доброчесності працівником у Львівському університеті (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/). Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у 
Львівському університеті (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Про етичні 
порушення здобувачі можуть повідомити через звернення на телефон довіри чи написати на адресу 
(dovira_lnu@ukr.net) (https://www.lnu.edu.ua/telefon-doviry/). Уповноважена особа з питань запобігання та протидії 
корупції – Ірина Іваночко. Крім того, в Університету затверджено Положення про Апеляційну комісію, що дає 
можливість студенту переглянути будь-яку кінцеву оцінку (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_app_comission-2021.pdf).

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності перегляду ОП регулюються Методичними 
рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf) та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf);
Координацію дій щодо забезпечення якості освіти здійснює спеціальний Центр забезпечення якості освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до Положення – URL: 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд та оновлення ОПП проводиться щороку. Підставами для оновлення ОП можуть бути пропозиції гаранта 
ОП, адміністрації факультету, кафедр чи стейкхолдерів, результати оцінювання якості ОП та щорічне оновлення 
вибіркових компонент. Для перегляду та оновлення ОП утворюється проектна група, до якої окрім викладачів 
залучаються також студенти, випускники та роботодавці. Зміни спочатку виносяться на обговорення Вченої ради 
факультету, членами якої є також і студенти. Рішення Вченої ради факультету подається на розгляд навчально-
методичної комісії при Вченій раді університету та Вченій раді університету.
Останній перегляд відбувся у 2022 року у звʼязку з оновленням вибіркових компонент та внесенням змін до 
стандарту вищої освіти зі спеціальності «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Відповідно ОП 
була оновлена, зокрема, передбачено, що заочна форма забезпечується в обсязі не менше ніж 1/6 годин аудиторного 
(контактного) навантаження з навчальних дисциплін від запланованих кредитів ЄКТС.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Студенти залучені до процесу періодично перегляду ОП та інших процедур її якості за допомогою наступних 
механізмів:
• представництво в органах Університету, які уповноважені переглядати ОП та затверджувати зміни до неї – Вченій 
Раді факультету та Вченій Раді Університету (Положення «Про Вчену раду Львівського національного університету 
імені Івана Франка» URL: https://council.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/council_regulations.pdf);
• участь у проектній групі, яка переглядає ОП;
• участь в опитуваннях щодо визначення рівня задоволеності студентів на ОП;
• розгляд питань щодо якості ОПП на засіданні органів студентського самоврядування;
• усні та письмові звернення до гаранта, викладачів, представників адміністрації з пропозиціями щодо 
удосконалення ОП.
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП через Конференцію 
студентів Університету, Студентський уряд Університету, Студентську раду факультету. Згідно з Положенням «Про 
Вчену раду Львівського національного університету імені Івана Франка» (URL: https://council.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/04/council_regulations.pdf)) студенти мають представників у складі Вченої ради факультету та 
Університету. Також органи студентського самоврядування розглядають зауваження та пропозиції студентів щодо 
організації освітнього процесу і звертаються до адміністрації Університету з пропозиціями щодо їх вирішення.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці залучаються до перегляду ОП відповідно до пп 3.1 і 3.2 Положення «Про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (URL: 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Представники роботодавців виступають 
рецензентами. Рецензії-відгуки на ОП підготували Рада адвокатів Львівської області, Львівська міська рада, 
Львівська обласна державна адміністрація, Восьмий апеляційний адміністративний суд, Верховний суд та ін. 
(загалом 9 представників роботодавців). Їхні зауваження були враховані до затвердження ОП. До забезпечення 
практичної підготовки здобувачів освіти залучаються практикуючі юристи, представники роботодавців (наприклад 
проф.Решота В. В.: https://law.lnu.edu.ua/employee/reshota-volodymyr-volodymyrovych, проф.Дякович М.М.: 
https://law.lnu.edu.ua/employee/dyakovych-myroslava-myhajlivna). Як члени кафедр вони беруть участь в освітньому 
процесі і залучаються до перегляду ОП, дають практичні рекомендації щодо вдосконалення ОП, навчальних планів 
в контексті практичної підготовки студентів. Також студенти відповідну до угод укладених університетом проходять 
практику в виробничу практику в органах держави, юридичних відділах державних установ, юридичних службах 
підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності (https://law.lnu.edu.ua/academics/practice), що забезпечує 
якість їхньої підготовки як майбутніх правників.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В Університеті діє Центр маркетингу та розвитку (URL: http://marketingcenter.lnu.edu.ua/), а також відділ кар'єрного 
розвитку та співпраці з бізнесом (URL: http://work.lnu.edu.ua/), які проводять спільні заходи з потенційними 
роботодавцями, такі як Дні кар’єри ЄС, Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони. Також в університеті діє Асоціація 
випускників ЛНУ ім. Івана Франка https://alumni.lviv.university/, яка сприяє випускникам у працевлаштуванні, 
розвитку професійної діяльності та підвищенню їх конкурентності на ринку праці. На сайті факультету створено 
сторінку (URL: https://law.lnu.edu.ua/about/alumni) з інформацією про відомих випускників, а також розміщена 
«форма випускника», де можна залишити інформацію про себе та відгук про факультет (URL: 
https://law.lnu.edu.ua/about/alumni/questionnaire).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Внутрішнє забезпечення якості ОП в Університеті має на меті підвищення якості освітньої діяльності, забезпечення 
її відповідності міжнародним стандартам, забезпечення конкурентоспроможності випускників за допомогою 
формування культури якості освіти (згідно з Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf). Завдяки системі внутрішнього 
забезпечення якості освіти, опитуванням та консультаціям зі студентами та роботодавцями виявлено потребу 
підвищення практичної підготовки студентів магістратури. З цією метою розроблено інноваційний курс «Юридична 
клінічна практика», який передбачає відвідування здобувачами освіти виключно практичних занять у форматі 
тренінгів в малокомплектних групах. Його метою є набуття практичних навичок щодо здійснення різних видів 
юридичної діяльності, виконання практичних завдань з різних галузей права, складення процесуальних та інших 
документів, набуття навиків юридичного консультування з різних питань (URL: 
https://law.lnu.edu.ua/academics/master). Постійно оновлюються нормативні та вибіркові навчальні курси з огляду 
на їхню актуальність, практичну цінність, відгуки студентів та роботодавців.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Усунення зауважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за результатами проведених 
акредитацій освітніх програм у 2021-2022 н/р. на другому (магістерському) рівні вищої освіти враховано наступним 
чином:
1. Започатковано викладання окремих професійно орієнтованих дисциплін англійською мовою (особливо на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти);
2. Посилено практику реалізації заходів з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів усіх рівнів 
вищої освіти;
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3. Впроваджено заходи популяризації неформальної та інформальної освіти;
4. Відбувається активна оптимізація та розширення академічної мобільності здобувачів (особливо міжнародної 
академічної мобільності);
5. Спільно створюється та вдосконалюється електронний репозитарій дипломних робіт здобувачів усіх факультетів;
6. Ведеться активна робота щодо інформування здобувачів про їх залучення до розгляду, вдосконалення та 
оновлення освітніх програм;
7. Створено та розміщено у відкритому доступі на сайті Університету єдиний перелік (каталог) вибіркових 
дисциплін, що регулярно переглядається та оновлюється згідно освітніх програм;
8. За аналогією опитування здобувачів вищої освіти запроваджується практика анкетування роботодавців з метою 
вдосконалення якості освітнього процесу;
9. Студентське самоврядування спільно з адміністративними та науково-педагогічними працівниками активно 
сприяє втіленню нових перспективних напрямів покращення якості вищої освіти та сприяє усуненню вищевказаних 
зауважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП відповідно до 
(Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка від 01.02.2019 р. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Декан та заступники декана 
здійснюють загальну організацію освітнього процесу, планування та реалізацію заходів внутрішнього контролю, 
контроль за організацією освітнього процесу кафедрами відповідно до ОП, контроль за дотриманням графіків 
освітнього процесу та ін. Завідувачі кафедр забезпечують реалізацію ОП членами кафедри, контролюють виконання 
навчальних планів і програм, забезпечують формування і реалізацію ОП, зокрема за допомогою методичного 
забезпечення та ін. Науково-педагогічні працівники здійснюють поточний контроль студентів, взаємовідвідування 
відкритих занять, беруть участь у розробці та перегляді ОП, навчальних планів, розробляють навчально-методичні 
матеріали та ін.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Контроль за якістю освіти здійснюється на двох рівнях – університетському та факультетському. На 
університетському рівні контроль здійснюють ректор Університету, проректори, Вчена рада Університету та Центр 
забезпечення якості освіти. Факультетський рівень реалізується Вченою радою факультету, деканом, його 
заступниками, завідувачами кафедри та науково-педагогічними працівниками (Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка від 01.02.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Окрім Центру забезпечення якості освіти на університетському 
рівні діють, навчально-методичний відділ, центр моніторингу, відділ сприяння працевлаштуванню студентів та 
випускників, відділ АСУ «Сигма», відділ по роботі з ЄДЕБО та ін. Розподіл відповідальності між даними 
підрозділами здійснюється відповідно до Моделі системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти (URL: https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa-model.pdf).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов'язки усіх учасників освітнього процесу регулюються приписами таких документів Університету, як 
Статут Львівського національного університету імені Івана Франка від 11.10.2018 року (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка від 31.05.2018 (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), Освітньо-професійна програма «ПРАВО» Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
(https://law.lnu.edu.ua/academics/master), Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного 
університету імені Івана Франка, затверджені Конференцією трудового колективу Львівського національного 
університету імені Івана Франка Протокол No 1 від 10 грудня 2020 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Положення про юридичний факультет Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_law.pdf).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://law.lnu.edu.ua/academics/master

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://law.lnu.edu.ua/academics/master
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є:
-формування у здобувачів освіти високих стандартів щодо додержання професійної етики та академічної 
доброчесності в ході практичної діяльності;
-компетентнійсно орієнтоване навчання, яке полягає в збалансованому та логічному поєднанні освітніх 
компонентів, теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти;
-поглиблена практична підготовка здобувачів освіти у різних формах, яка містить три складові: проходження 
виробничої практики студентами на базі практики, проходження практичного курсу «Юридична клінічна 
практика», викладачами якого є практикуючі юристи (судді, прокурори, адвокати, нотаріуси тощо) та який полягає 
у проведенні  практичних занять у форматі тренінгів в малокомплектних групах, в результаті чого здобувачі освіти 
набудуть практичних навиків провадження різних видів юридичної діяльності; розробка та презентація 
здобувачами освіти магістерських інноваційних проєктів практичного спрямування;
 - високий професійний рівень науково-педагогічних працівників за цією ОП, які  є відомими фахівцями у сфері 
права, систематично підвищують свою кваліфікацію та викладацьку майстерність, більшість з яких здійснює 
практичну юридичну діяльність та вміло поєднує в  ході освітнього процесу теоретичну та практичну складову 
освітніх компонентів;
- студентоорієнтоване навчання, яке полягає в наданні студентам можливостей щодо формування індивідуальної 
освітньої траєкторії шляхом вибору форми навчання, вибіркових дисциплін, тем магістерських інноваційних 
проектів, бази практики, можливості участі в академічній мобільності, перерви у навчання тощо; систематичне 
вивчення та врахування думки здобувачів освіти в ході моніторингу та вдосконалення освітньої програми;
-створення додаткових механізмів для формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом надання можливості 
здобувачам не лише обирати блок вибіркових дисциплін, що стосується окремої сфери юридичної діяльності, а й 
здійснювати вибір дисциплін в межах цього блоку, що дозволяє максимально врахувати інтереси здобувачів освіти;
-інтернаціоналізація освітньої діяльності за цією освітньої програмою шляхом популяризації академічної 
мобільності, залучення здобувачів освіти до наукових, науково-практичних та інформаційних заходів за участю 
іноземних науковців та практикуючих юристів, роботи шкіл іноземного права; можливість участі у програмі 
подвійного дипломування з Університетом Миколаса Ромеріса (Литва) та одержання двох дипломів; систематично 
стажування науково-педагогічних працівників за кордоном тощо.
Слабкими сторонами ОП є:
-недостатня практика викладання навчальних дисциплін іноземними мовами (лише в межах блоку «Юридичне 
забезпечення європейської інтеграції України»);
- потребує вдосконалення практика взаємодії з випускниками цієї ОП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП впродовж наступних 3 років є:
- Поглиблення взаємодії із закладами вищої освіти України, які реалізують ОП другого (магістерського) рівня освіти 
за спеціальністю 081 «Право» шляхом проведення спільних заходів, вивчення досвіду аналогічних вітчизняних ОП, 
обміну досвідом провадження освітньої діяльності;
- Розширення практики залучення роботодавців до освітнього процесу та реалізації ОП, збільшення кола 
роботодавців, зокрема, залучення представників центральних органів державної влади;
- Продовження практики формування культури академічної доброчесності шляхом інтенсифікації проведення 
інформаційних та комунікативних заходів з цього питання;
-  Удосконалення освітньої діяльності шляхом впровадження більшої кількості курсів, які викладаються іноземними 
мовами, та посилення освітньої складової в контексті європейської інтеграції України, що сприятиме залученню 
студентів до світової освітньої спільноти;
- Систематичне уточнення та доповнення освітніх компонентів для набуття студентами фахових компетентностей і 
відповідних програмних результатів навчання з урахуванням запитів ринку праці, пропозицій стейкхолдерів;
- розвиток диджіталізації у сфері адміністрування факультету та комунікації з викладачами і здобувачами освіти;
- Підвищення якості, значимості та популярності наукових юридичних
досліджень, як серед здобувачів вищої освіти, так і наукових та науково-педагогічних працівників юридичного 
факультету;
- Розвиток діяльності Лабораторії практичного права (Юридичної клініки) Університету шляхом її популяризації та 
розширення сфер функціонування, укладення договорів, залучення більшої кількості консультантів та студентів;
- Зміцнення матеріальних ресурсів, зокрема, покращення матеріально-технічного забезпечення факультету, в тому 
числі, оргтехнікою та іншим обладнанням.
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 21.09.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

навчальна 
дисципліна

Програма 
комплексного 
іспиту.pdf.pdf

roHmybnoN36WVR
DjbVsrv9/GDzKtn7x
bqW2T9U8hUWU=

Ноутбук, інтернет

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

навчальна 
дисципліна

Робоча 
програма_Магісте
рський проект.pdf

mo8i7KFBIFw0kodz
F8BdQQvXvLW5zM

HtFn7f40v+RhI=

Ноутбук, інтернет

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

навчальна 
дисципліна

Робоча програма 
практичного курсу 
юридичної клінічної 

практики 
2021р..pdf

i+KSUPcAfMuQDCn
ZkS268VZd6sAkNU1

Hep+ees1TU2Y=

Ноутбук, інтернет

ОК.11.Виробнича 
практика 

навчальна 
дисципліна

програма 
проходження 

виробничої 
практики.pdf

1/B8M3yf/uleilDY/l3
0k5CgPpfkZYXIGc/

QGI/Z3A0=

Ноутбук, інтернет

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

навчальна 
дисципліна

Здійснення і 
захист цивільних 

прав.pdf

5YywbJezqGcBQeZ/7
R8VAWA5YN9Au8L
mRIs4RCAZWxE=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, інтернет

ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності

навчальна 
дисципліна

Правова охорона 
ів.pdf

nM2sK5L7ERw3Nuc
xJtuwuDBXjTY/ZIC
TYuDehVnMQQE=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, інтернет

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

навчальна 
дисципліна

Досудове 
розслідування і 

судовий 
розгляд_Силабус_2
022_Бобечко і ін.pdf

bYsaKvTtMLfbZMM
8Tj5juf39oExFu8ox1

x4MMXQodtg=

Ноутбук, медійний проектор, 
екран, інтернет

ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

навчальна 
дисципліна

Механізм 
кримінально-

правового 
регулювання_Сила

бус.pdf

GOVeb+teJoV289C3
ZefjSjj27JupdcvLxHk

IS7NaD/0=

Проектор, екран, комп’ютер 

ОК.6. Теоретико-
прикладні засади 
юридичної діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус_Теоретик
о-прикладні засади 

юридичної 
діяльності.pdf

XBKUy0jp7so2sFZlJ
vRBKU0b0+b5I4eac

UXdG2xZiXI=

Ноутбук, мультимедійний 
проект, екран, інтернет

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

навчальна 
дисципліна

Конституційні 
цінності та їх 

реалізація в 
Україні.pdf

aGzP+CFiFrR6g8MU
L5zi5eRtcog6zG85R

Q/ehsqHU34=

Комп’ютер та мультимедійний 
проектор, загальновживані 
комп’ютерні програми і 
операційні системи 

ОК.3. Правові цінності 
та етичні стандарти в 
професійній 
діяльності юриста

навчальна 
дисципліна

Силабус_Правові 
цінності та етичні 

стандарти у 
професійній 
діяльності 
юриста.pdf

EyV75yyqVr1QtBGdt
4h/UTzrg8hQuJAwl

2YUtvDmbYE=

Мультимедійний проектор , 
інтернет, пакет Microsoft Office 
із доступом до платформи Teams          

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (фр.)

навчальна 
дисципліна

Французька 
мова_юридичний1 

силабус.pdf

KkGLTjj4tSEXdS0sh
p7do2+3gLoFrSRyQ

9yRZKLM5nI=

Підручники, роздатковий 
матеріал, мультимедійний 
проектор, персональний 
комп’ютер, смартфон. 

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (англ.)

навчальна 
дисципліна

Іноземні правнича 
мова (англ).pdf

3NHUdxMB6sjCKjR
FwCfnCs/XFffFOGS
BnXZPh4oXYSQ=

Мультимедійний пристрій, 
комп’ютер, фліпчарт, папір, 
маркери. 

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 

навчальна 
дисципліна

Силабус Соціально-
правові стандарти 

VorP4MHZAxUgXG2
rZgfWFpj9PnxFrmF

Мультимедійний проектор, 
фліпчарт, маркери



захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

захисту прав та 
інтересів громадян 

в умовах 
глобалізації ринку 

праці.pdf

njXodHjlyUwQ=

ОК.2. Реалізація і 
захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 
адміністрацією

навчальна 
дисципліна

Реалізація і захист 
прав свобод та 

інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 

адміністрацією.pdf

Jy/pWWH1Th7cOxS
3NIcSP0uSOrWmmk

dfmo1CoO7qqSY=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, wi-fi

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

170537 Кобрин 
Володимир 
Степанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 28781, 
виданий 

30.06.2015

15 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації :Гураль 
П.Ф., Бедрій Р.Б., 
Кобрин В.С. 
Муніципальне право 
України: Плани 
практичних занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 44 
с.;  
Кобрин В. С. Окремі 
проблеми політичної 
корупції на місцевому 
рівні організації та 
діяльності публічної 
влади. Актуальні 
проблеми запобігання 
корупції в органах 
публічної влади в 
Україні в умовах 
євроінтеграції: тези 
доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 10–11 
квітня 2018 року / За 
заг. ред. Т.О. 
Коломоєць. 
Запоріжжя : ЗНУ, 
2018. С. 88–90; 4. 
Кобрин В. Рада 
прем’єр–міністрів 
України як 
консультативний 
орган Кабінету 
Міністрів України: 
доцільність створення 
та функціонування. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХІV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 



лютого 2018 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 122 – 124; 5. Кобрин 
В. Формування 
міських, районних та 
обласних рад: 
пропозиції щодо 
зміни виборчої 
системи // Реформа 
місцевого 
самоврядування в 
Україні: сучасні 
тенденції та виклики: 
матеріали круглого 
столу (18 травня 2018 
р., м. Львів) / за наук. 
ред. проф. П. Гураля, 
проф. О. 
Сушинського. Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 
60-64; 6. Кобрин В.С. 
Вибори у об’єднаних 
територіальних 
громадах: проблеми 
та перспективи / В. С. 
Кобрин // 
Децентралізація 
влади в Україні: перші 
кроки і перспективи 
подальшого 
конституційного 
забезпечення : тези 
доповідей 
міжнародного 
круглого столу(м. 
Київ, 04 червня 2019 
р.) / Кафедра 
конституційного 
права юридичного 
факультету Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. – 
Київ: КНУ імені 
Тараса Шевченка, 
2019. – С. 66-70.; 7. 
Кобрин В. С. 
Незалежність 
Української держави 
як конституційна 
цінність / В. С. Кобрин 
// Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації : збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації» (м. 
Хмельницький, 17 
травня 2019 року). у 2-
х част. – Частина 1. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 217-
220.;
Кобрин В. С. Спроби 
внесення змін до 
Конституції України в 
2014-2020 роках у 



контексті 
децентралізації влади 
/ В. С. Кобрин, О. Є. 
Голєв // 
Децентралізація 
публічної влади в 
Україні: здобутки, 
проблеми та 
перспективи: 
матеріали третьої 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (21 
травня 2021., м. Львів) 
/ за наук. ред. проф. 
О. В. Батанова, доц. Р. 
Б. Бедрія. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – C. 111 – 117.; 11. 
Кобрин В. С. 
Конституційна 
просвіта як спосіб 
консолідації 
української нації / В. 
С. Кобрин // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІI звітної науково-
практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.). : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – Ч. 1. – C. 110 – 
112.; 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: 
Індивідуальна 
адвокатська практика, 
Свідоцтво про право 
на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 2132 
(видане рішенням 
Львівської обласної 
кваліфікаційно-
дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
04.10.2012 р. № 18).;  

367747 Дубас 
Вікторія 
Василівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство
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Публікації: Дубас В.В. 
Співробітництво 
України та 
Європейської комісії 
«За демократію через 
право»: сфери, форми 
та види // Проблеми 
державотворення і 
захист прав людини в 
Україні: матеріали 
ХХVІ звітної науково-
практичної 
конференції (6-7 
лютого 2020 р.). – 



Львів: Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 89-91 
(https://law.lnu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2020/
01/chast_1_final.pdf)  
6. Дубас В.В. Усталена 
практика 
Венеціанської комісії 
в актах 
Конституційного суду 
України // Проблеми 
державотворення і 
захист прав людини в 
Україні: матеріали 
ХХVІ звітної науково-
практичної 
конференції (5-6 
лютого 2021 р.). – 
Львів: Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. – 
С. 105-108 
(https://law.lnu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2021/
02/chast_1.pdf);  Дубас 
В. В. Опосередкований 
вплив практики 
Європейської комісії 
«За демократію через 
право» на розвиток 
конституціоналізму в 
Україні. Visegrad 
Journal on Human 
Rights. 2020. No. 6, vol. 
1. С. 71–80;  Дубас В. В. 
Європейські 
стандарти 
конституційної скарги 
(за позиціями 
Венеціанської комісії). 
Часопис Київського 
університету права. 
2017. № 1. С. 67–71; 
Дубас В. В. Сучасна 
кодифікація 
виборчого 
законодавства в 
Україні: 
венеціанський вимір. 
Часопис 
конституційного 
права. 2018. № 2. С. 
60–65; Дубас В. В. 
Європейські 
стандарти сучасного 
парламентаризму (за 
позиціями 
Європейської комісії 
«За демократію через 
право»). Часопис 
конституційного 
права. 2019. № 2. С. 
60–73;; 19) діяльність 
за спеціальністю у 
формі участі у 
професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях: 
Співзасновник ГО 
«Наукова асоціація», 
участь у складі 
авторського колективу 
з підготовки проєктів 



Постанов та 
законопроєктів; У 
2014 – 2019 роках – 
помічник-консультант 
народного депутата 
України У 2018 році 
отримала Свідоцтво 
про право на заняття 
адвокатською 
діяльністю

99383 Бориславськ
а Олена 
Марківна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДД 8656, 
виданий 

20.06.2019, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024827, 

виданий 
30.06.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

26167, виданий 
20.01.2011
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Публікації:  1. 
Boryslavska O. Judicial 
Reforms in Eastern 
Europe: Ensuring the 
Right to a Fair Trial or 
an Attack on the 
Independence of the 
Judiciary? / O. M. 
Boryslavska // Access 
to Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 1(9) . 
P. 0. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.1-
a000049). 2. 
Boryslavska O. 
Independence of 
Constitutional Justices: 
Stumbling Blocks in 
Ukraine and Poland / 
O. M. Boryslavska, M. 
Granat // Access to 
Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 
2(10) . P. 8-24. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.2- 
a000057).  3. 
Бориславська О. 
Парламентаризм в 
умовах європейської 
моделі 
конституціоналізму: 
доктринальні основи 
та сучасні виклики. 
Правова держава. – 
2018. - №30. – С. 51-
57. 4. Бориславська О. 
Вибори – 
[без]альтернативна 
основа демократії? // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2018. - №2. – 
С.12-19. 5. 
Бориславська О. Роль 
президента в змішаній 
республіці 
парламентсько-
президентського типу: 
конституційна 
доктрина і політична 
дійсність // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2019. - №1. – 
С. 4-12 : 1. 
Бориславська О. 
Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
“Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики” для 
студентів за галуззю 
знань 08 «Право», 



спеціальністю 081 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
2018 р. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2018. 
– 29 с. 2. Boryslavska 
O. European 
Constitutional 
Heritage: doctrinal and 
practical aspects. 
Working program of 
educational discipline 
«European 
constitutional heritage: 
Doctrinal and Practical 
Aspects» for students of 
the branch of 
knowledge 08 «Law», 
specialty 081 «Law» 
within the framework 
of the educational and 
professional program of 
master's degree, 2018. 
Lviv: the Law Faculty of 
the Ivan Franko 
National University of 
Lviv. – 2018. – 26 p. 3. 
Структура, організація 
та порядок діяльності 
КСУ.   ня обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 1. Участь у 
разовій разі в якості 
офіційного опонента 
на захисті дисертації 
Констанкевича Юрія 
Зіновійовича на тему 
«Морально- етичні 
критерії як 
конституційна умова 
формування органів 
публічної влади в 
Україні», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 081 – 
Право. (2021 р.) 2. 
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Стецюк Христини 
Петрівни на тему 



“Конституційно-
правове регулювання 
офіційної назви 
держави: 
європейський та 
вітчизняний досвід”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право 
(2017 р.) 3. Офіційний 
опонент на захисті 
дисертації Салей 
Марини Іванівни на 
тему «Конституційна 
аксіологія в сучасній 
Україні: науково-
практична 
парадигма», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право 
(2017 р.); 9) робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 1. 
Член Науково-
консультативної ради 
Конституційного Суду 
України; 2. Член 
комісії з правової 
реформи при 
Президентові 
України; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 



(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Адвокат (з 
2006 р.), партнер АО 
Jus-collegium.; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Головний 
редактор наукового 
фахового журналу 
“Український часопис 
конституційного 
права”

8647 Чорненький 
Віталій 
Ігорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 23534, 
виданий 

23.09.2014
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Публікації: 1. 
Nalutsyshyn V., Burdin 
V., Mochulska M., 
Chornenkyi V., Owerko 
H. Features of the 
Impact of Cooperation 
Between the Council of 
Europe and the 
European Union on the 
Development of 
Modern International 
Law. International 
Journal of 
Management, 11 (6), 
2020, pp. 180-190. 2. 
Чорненький В. І. 
Конституційно-
правові стандарти 
захисту 
конфіденційної 
інформації про 
людину в умовах 
сучасного 
технологічного 
розвитку / В. І. 
Чорненький // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2020. –
№1/2020 (14). – C. 16-
25. 3. Чорненький В. І. 
Конституційно-
правові особливості 
застосування 
люстраційних заходів 
в Україні / В. 
І.Чорненький // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2020. – №11/2020. – 
C. 179-185. 4. 
Чорненький В. І. Деякі 
аспекти застосування 



судами загальної 
юрисдикції Закону 
України «Про 
очищення влади» / В. 
І. Чорненький // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету: Серія 
Право. – 2020. – вип. 
62. – C. 332-338. 5. 
Чорненький В. І. 
Позитивна 
дискримінація в 
Україні / В. І. 
Чорненький, М. Є. 
Мочульська, В. М. 
Бурдін // Український 
часопис 
конституційного 
права. – 2021. – 
№2/2021 (19). – C. 3-
14.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Конституційно-
правовий статус осіб з 
інвалідністю в Україні 
: монографія / В.І. 
Чорненький. – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2017. – 232 с. 2. 
Правниче ЗНО 2020.: 
навч. посіб. / Верес 
І.Я., Жолнович І.В., 
Лисик В.М., Мостовий 
А.С., Ничка Ю.В., 
Чорненький В.І., 
Шандра Р.С., за заг. 
ред. Бурдіна В.М. К.: 
Конві Прінт, 2020, 
528 с.; 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Був 
офіційним опонентом 
при захисті дисертації 
Васильчук Л.Б. 
«Реалізація права на 
безпечне для життя та 
здоров’я довкілля» 
(спеціальність 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право), 
який відбувався на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 61.051.07 
ДВНЗ «Ужгородський 
національний 
університет»; 19) 
діяльність за 



спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: З 2012 – 
член професійного 
громадського 
об’єднання – 
Національна асоціація 
адвокатів України; 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років  
У 2012 році отримав 
Свідоцтво про право 
на заняття 
адвокатською 
діяльністю (№1955 від 
08.09.2012 видане 
Радою адвокатів 
Львівської області). 
Практичну 
адвокатську 
діяльність здійснюю 
безперервно з часу 
видачі свідоцтва.; 

185300 Крикливець 
Дмитро 
Євгенович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039348, 
виданий 

13.12.2016

6 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації: : 1. 
Крикливець Д.Є. 
Обмежувальні заходи 
за Кримінальним 
кодексом України: 
перспективи 
застосування. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
2018. № 2. С. 298–301. 
URL: http://pap-
journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/2_2018.pdf  2. 
Денькович О.І., 
Крикливець Д.Є. 
Спеціальна 
конфіскація як інший 
захід кримінально-
правового характеру: 
до питання про 
конституційність 
статей 96-1, 96-2 
Кримінального 
кодексу України. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». 2020. 
Випуск 62. С. 263–270. 
URL: http://visnyk-
juris-uzhnu-
uz.com/wp-
content/uploads/2021/
03/48.pdf  3. 
Крикливець Д.Є. 
Система покарань для 
неповнолітніх: шляхи 
удосконалення. 
Вісник національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут». 
Політологія. 
Соціологія. Право. 
2020. № 4 (48). С. 94–
98.  4. Kryklyvets D. 
Granting Clemency to 
Convicts Imprisoned 



for Life in Ukraine: 
Certain Remarks. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2021. № 2. С. 232–234. 
URL: 
http://www.lsej.org.ua/
2_2021/58.pdf  5. 
Dmytro Ye. Kryklyvets, 
Yuliia V. Kerniakevych-
Tanasiichuk, Yuliia O. 
Fidria, Kateryna S. 
Muzychuk, Olena I. 
Sasko. The Process of 
Pardoning Those 
Sentenced to Life 
Sentences and Long 
Terms of Imprisonment 
as a Criterion for 
Increasing the 
Liberality of the 
Judicial System. Вісник 
Національної академії 
правових наук 
України. 2021. Том 28, 
№ 2. С. 277–287. URL: 
http://visnyk.kh.ua/uk
/journals/visnik-
naprnu-2-2021-r; 15) 
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня): В 
складі журі взяв 
участь у проведенні III 
обласного етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
правознавства на базі 
юридичного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (25 
січня 2020 року); 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 



(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Нор В. Т. Реалізація 
засади змагальності 
під час розгляду скарг 
слідчим суддею / Нор 
В. Т., Крикливець Д. Є. 
– Львів : Видавництво 
ТзОВ «Колір ПРО», 
2017. – 376 с.; 10) 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: Проєкт ЄС 
Erasmus+ 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини» 
(CRIMHUM); 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
Тема дисертації 
«Реалізація засади 
змагальності під час 
розгляду скарг 
слідчим суддею».

185124 Денькович 
Ольга 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028755, 
виданий 

30.06.2015

10 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації:  1. 
Denkovych O., Markin 
V., Shevchenko S. 
Penalization of non-
compliance with the 
Covid-19 vaccination: to 
be or not to be? 
Wiadomosci Lekarskie. 
2021. # 11. Part 2/ URL: 
https://wiadlek.pl/11-
2021/  2.. Денькович 
О.І., Крикливець Д.Є. 
Спеціальна 
конфіскація як інший 
захід кримінально-
правового характеру: 
до питання про 
конституційність 
статей 96-1, 96-2 
Кримінального 
кодексу України / О.І. 
Денькович, Д.Є. 
Крикливець // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». Випуск 62. - 
С. 265-272;  3. 
Денькович О. І. 
Стандарти 
призначення 
покарання за 
Конвенцією про 
захист прав людини та 
основоположних 
свобод [Електронний 
ресурс] / О. 



Денькович // 
Міжнародний 
науковий журнал 
“Інтернаука”. Серія: 
“Юридичні 
науки”Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
– 2019. – № 6. – 
Режим доступу : 
https://www.inter-
nauka.com/issues/law2
019/6/5233.  4. 
Денькович О. І. 
Методологія 
визначення змісту 
кримінально-правової 
норми 
Конституційним 
Судом України 
[Електронний ресурс] 
/ О. Денькович // 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
– 2016. – № 4. – С. 
157-160. – Режим 
доступу : 
http://www.lsej.org.ua/
4_2016/44.pdf .  5. 
Денькович О.І. 
Злочинність 
професійна / О. І. 
Денькович // Велика 
українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
Т. 18 : Кримінологія. 
Кримінально-
виконавче право / 
редкол.: В. І. Шакун 
(голова), В.І. 
Тимошенко (заст. 
голови) та ін.; Нац. 
акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького, НАН 
України ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого; редкол. В. Я. 
Тацій [та ін.]. Харків : 
Право, 2019. - С. 179 – 
181.  6. Volodymyr 
Burdin, Olga 
Denkovych, Senko М. 
М. Odpowiedzialnosc za 
znecanie sie nad osoba 
w prawie karnym 
Ukrainy / Volodymyr 
Burdin, Olga 
Denkovych, Senko 
Mikolaj // Znecanie sie. 
- Warszawa : Lex a 
Wolters Kluwer 
business, 2020. - S. 
365-390.;; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Питання 
кримінального права 
у рішеннях 



Конституційного Суду 
України: навч. посібн. 
/ упоряд. Л. П. Брич, 
О. І. Денькович, Л. В. 
Курило, В. Є. 
Ясеницький; вид. 
друге, доп. – Львів : 
ЛьвДУВС, 2015. – 264 
с
Стажування: 1) курс 
підвищення 
кваліфікації з теми 
“Методика 
викладання 
кримінального права 
та процесу та основні 
проблеми 
співвідношення 
кримінального та 
кримінального 
процесуального 
права”, 
організованого та 
проведеного Центром 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
кримінального права 
Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого та 
Організацією з 
безпеки та 
співробітництва в 
Європі (м. Харків, 
жовтень-листопад 
2016 р.). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом № 4. 2) 
Програма 
"Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" 
(1.10.2020-
23.011.2021), Модуль 
1. Основні засади 
сучасної системи 
вищої освіти. 
Сертифікат № 
02070987/000152-21. 1 
кредит ECTS). 3) 
Вебінар 
“Впровадження 
дистанційної 
юридичної освіти”, 
який проводився у 
березні-червні 2020 
року в межах Проекту 
Програми USAID 
“Нове правосуддя”. 
Участь засвідчується 
сертифікатом. 4) 
Пройшла міжнардне 
наукове стажування 
на юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 
15-21 жовтня 2018 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом. 5) 
підвищення 
кваліфікації в 
Міністерстві освіти і 
науки України за 
спільною програмою з 



Міжнародною 
громадською 
організацією 
«Універсальна 
екзаменаційна 
мережа» за темою 
“Основи тестології та 
розробки тестових 
завдань”, 19-20 квітня 
2019 року. Участь 
засвідчується 
Свідоцтвом про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
3.2/14/6/18-19 від 
20.04.2019 року

148728 Оприско 
Микола 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021590, 
виданий 

16.05.2014

15 ОК.11.Виробни
ча практика 

Адвокат, свідоцтво 
про право на заняття 
адвокатською 
діяльністю № 1112 від 
21.09.2005 року.
Публікації: Науково-
практичний коментар 
/ М.М.Ясинок, 
О.І.Угриновська, М.В. 
Оприско та інші / за 
заг. ред. д. ю.н, 
професора, академіка 
Академії наук вищої 
школи України М. М. 
Ясинка. К.: Алерта, 
2019. 504 с., Оприско 
М.В. Проблеми 
захисту прав сторін 
договору позики, 
пов’язані з 
недоліками його 
оформлення / Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. Випуск 70. 
2020. С. 160–169. 
(видання категорії Б), 
V. Kossak, I. 
Yakubivskyi, V. Tsikalo, 
Y. Bek, M. Oprysko. 
Legal Consequences of 
Mock Transactions / 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. – 2020. – 
Vol. 9. P. 1600-1607. 
(фахове видання, 
внесене до міжнар. 
наукометр. бази даних 
Scopus), Volodymyr M. 
Kossak, Ihor Ye. 
Yakubivskyi, Mykola V. 
Oprysko. Protection of 
Intellectual Property 
Rights: Towards 
Harmonisation of 
Ukrainian and EU Law 
/ Global Journal of 
Comparative Law. 
Volume 10 (2021): Issue 
1-2 (Jun 2021): Special 
Issue: Re-codification 
of the Civil Law of 
Ukraine, by Vasyl Tatsiy 
(фахове видання, 
внесене до міжнар. 
наукометр. бази даних 
Scopus);

325807 Рим Тарас 
Ярославович

Доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 

1 ОК.11.Виробни
ча практика 

Суддя Господарського 
Суду Львівської 
області



імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 

ДД 011295, 
виданий 

29.06.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002652, 

виданий 
17.02.2012

49064 Дякович 
Мирослава 
Михайлівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 004603, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022429, 
виданий 

10.03.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026435, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 
001579, 
виданий 

26.02.2020

18 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації:  1. 
Diakovych M. M. Legal 
status of electronic 
money in Ukraine / M. 
M. Diakovych, M. O. 
Mykhayliv // 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. – 2020. – 9. 
– P. 3082-3088. 
(https://doi.org10.6000
/1929-
4409.2020.09.374);  2. 
Diakovych M. M. 
Features of the 
inheritance rights of 
children born as a 
result of artificial 
insemination / M. M. 
Diakovych, M. O. 
Mykhayliv, V. M. 
Kossak // Journal of 
the National Academy 
of Legal Sciences of 
Ukraine. – 2020. – 
27(4). – P. 214- 230. 
(https://doi.org10.3763
5/jnalsu.27(4).2020 ); 
3. Diakovych M. M. 
Legal mechanism of 
regulation of the status 
of donor bodies as an 
object of civil law / M. 
M. Diakovych, M. O. 
Mykhayliv // Journal of 
the National Academy 
of Legal Sciences of 
Ukraine. – 2021. – 28 
(1). – P. 128-136. 
(https://doi.org10.3763
5/jnalsu.28(1).2021.128
-136); Дякович М. М. 
Нотаріальне 
посвідчення 
правочинів за 
законодавством 
України / М. М. 
Дякович. - Lambert 
Academic Publishing, 
2018. 70 с.;
Практика: 38 років 
досвіду роботи в 
органах нотаріату
Стажування: 
Міжнародний 
інститут інновацій в м. 
Варшаві, Польща 
(сертифікат №068 від 
11 грудня 2017 року).

28820 Цікало 
Володимир 
Ігорович

Доцент, 
Основне 
місце 

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

25 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації:  Volodymyr 
Kossak, Ihor 
Yakubivskyi, Mykola 



роботи національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 024140, 
виданий 

09.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021997, 
виданий 

23.12.2008

Oprysko, Volodymyr 
Tsikalo and Yulian Bek. 
Legal Consequences of 
Mock Transactions // 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. – 2020. – № 
9. – P. 1600-1607. 
Цікало Володимир. 
Засади здійснення та 
захисту 
корпоративних прав: 
поняття і види // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2020. - № 6. – С. 61-
65. Цікало 
Володимир. Засади 
здійснення прав 
учасників за Законом 
України «Про 
товариства з 
обмеженою та 
додатковою 
відповідальністю» // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2019. - № 12. – С. 79-
84. Цікало 
Володимир. Умови 
здійснення права 
акціонерів на викуп 
акцій з ініціативи 
товариства // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2018. ? № 3. – С. 25-
30.  
Адвокатська 
діяльність (Свідоцтво 
про право на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 261, 
видане 
Тернопільською 
обласною КДКА 
08.11.2002) Член Ради 
адвокатів Львівської 
області.

21569 Мочульська 
Марта 
Євгенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 16578, 
виданий 

10.10.2013
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Публікації: Mochulska 
M. Comparative study 
of the constitutional 
and legal regulation of 
the status of the foreign 
compatriots in the 
Republic of Poland and 
Ukraine . -"Ius et 
Administratio". 
Kwartalnik wydzialu 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego – 
№1/2016. –Rzeszow, 
2016 Мочульська М., 
Семків В. Тенденції 
розвитку правової 
доктрини в контексті 
інтеграції та 
конвергенції правових 
систем -Instytut Prawa, 
Administracji i 
Zarzadzania, 
Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego. – 2016 
Mochulska M. The 
Legal status of Political 
parties in Ukraine: 
peculiarities and 
improvement. - Ius et 
Administratio. 
Kwartalnik wydzialu 



Prawa i Administracji 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego– 
№4/2017. – Rzeszow, 
2018. Мочульська М. 
Судова влада та 
громадськість: 
взаємодія в умовах 
конституційної 
реформи правосуддя в 
Україні. - Український 
часопис 
конституційного 
права. – 2018. - №3. 
Mochulska M., 
Nalutsyshyn V., Burdin 
V.,Chornenkii V., 
Owerko H. Features of 
the Impact of 
Cooperation Between 
the Council of Europe 
and the European 
Union on the 
Development of 
Modern International 
Law. - International 
Journal of 
Management, 11 (6), 
2020. Мочульська М. 
Є. Позитивна 
дискримінація в 
Україні/ В. І. 
Чорненький, М. Є. 
Мочульська, В. М. 
Бурдін // Український 
часопис 
конституційного 
права. – 2021. – 
No2/2021 (19). – C. 3-
14.; 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: З 
листопада 2018 року - 
членкиня Ради 
Громадської 
організації "Львівська 
правнича школа"; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Мочульська М. Є., 
Семків В. О. Правова 
доктрина в 
континентальній 
правовій системі 
Монографія Львів: 
Світ, 2015, 432 с./216 
с.; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: 
Національний 



координатор проєкту 
“Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини”(CRIMHUM) 
Експерт ПроектуЄС 
Право 
Justice(Координатор 
Львівської 
Регіональної Ради 
Реформ Правосуддя).; 
9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 
Член Галузевої 
експертної ради 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти зі 
спеціальності 081 
"Право".
Стажування: 
Віденський 
університет у період із 
10.10.2019 - 31.10.2019 
- наказ ректора ЛНУ 
імені Івана Франка № 
4018 від 02.10.2019 р.

8647 Чорненький 
Віталій 
Ігорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
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Публікації: 1. 
Nalutsyshyn V., Burdin 
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Chornenkyi V., Owerko 
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Impact of Cooperation 
Between the Council of 



закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 23534, 
виданий 

23.09.2014

Europe and the 
European Union on the 
Development of 
Modern International 
Law. International 
Journal of 
Management, 11 (6), 
2020, pp. 180-190. 2. 
Чорненький В. І. 
Конституційно-
правові стандарти 
захисту 
конфіденційної 
інформації про 
людину в умовах 
сучасного 
технологічного 
розвитку / В. І. 
Чорненький // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2020. –
№1/2020 (14). – C. 16-
25. 3. Чорненький В. І. 
Конституційно-
правові особливості 
застосування 
люстраційних заходів 
в Україні / В. 
І.Чорненький // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2020. – №11/2020. – 
C. 179-185. 4. 
Чорненький В. І. Деякі 
аспекти застосування 
судами загальної 
юрисдикції Закону 
України «Про 
очищення влади» / В. 
І. Чорненький // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету: Серія 
Право. – 2020. – вип. 
62. – C. 332-338. 5. 
Чорненький В. І. 
Позитивна 
дискримінація в 
Україні / В. І. 
Чорненький, М. Є. 
Мочульська, В. М. 
Бурдін // Український 
часопис 
конституційного 
права. – 2021. – 
№2/2021 (19). – C. 3-
14.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Конституційно-
правовий статус осіб з 
інвалідністю в Україні 
: монографія / В.І. 
Чорненький. – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2017. – 232 с. 2. 
Правниче ЗНО 2020.: 



навч. посіб. / Верес 
І.Я., Жолнович І.В., 
Лисик В.М., Мостовий 
А.С., Ничка Ю.В., 
Чорненький В.І., 
Шандра Р.С., за заг. 
ред. Бурдіна В.М. К.: 
Конві Прінт, 2020, 
528 с.; 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Був 
офіційним опонентом 
при захисті дисертації 
Васильчук Л.Б. 
«Реалізація права на 
безпечне для життя та 
здоров’я довкілля» 
(спеціальність 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право), 
який відбувався на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 61.051.07 
ДВНЗ «Ужгородський 
національний 
університет»; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: З 2012 – 
член професійного 
громадського 
об’єднання – 
Національна асоціація 
адвокатів України; 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років  
У 2012 році отримав 
Свідоцтво про право 
на заняття 
адвокатською 
діяльністю (№1955 від 
08.09.2012 видане 
Радою адвокатів 
Львівської області). 
Практичну 
адвокатську 
діяльність здійснюю 
безперервно з часу 
видачі свідоцтва.; 

99383 Бориславськ
а Олена 
Марківна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДД 8656, 
виданий 

20.06.2019, 
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кандидата наук 
ДK 024827, 

виданий 
30.06.2004, 

Атестат 
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to Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 1(9) . 
P. 0. ( 
https://doi.org/10.3332
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a000049). 2. 
Boryslavska O. 



Independence of 
Constitutional Justices: 
Stumbling Blocks in 
Ukraine and Poland / 
O. M. Boryslavska, M. 
Granat // Access to 
Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 
2(10) . P. 8-24. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.2- 
a000057).  3. 
Бориславська О. 
Парламентаризм в 
умовах європейської 
моделі 
конституціоналізму: 
доктринальні основи 
та сучасні виклики. 
Правова держава. – 
2018. - №30. – С. 51-
57. 4. Бориславська О. 
Вибори – 
[без]альтернативна 
основа демократії? // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2018. - №2. – 
С.12-19. 5. 
Бориславська О. Роль 
президента в змішаній 
республіці 
парламентсько-
президентського типу: 
конституційна 
доктрина і політична 
дійсність // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2019. - №1. – 
С. 4-12 : 1. 
Бориславська О. 
Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
“Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики” для 
студентів за галуззю 
знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
2018 р. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2018. 
– 29 с. 2. Boryslavska 
O. European 
Constitutional 
Heritage: doctrinal and 
practical aspects. 
Working program of 
educational discipline 
«European 
constitutional heritage: 
Doctrinal and Practical 
Aspects» for students of 
the branch of 
knowledge 08 «Law», 
specialty 081 «Law» 
within the framework 
of the educational and 
professional program of 



master's degree, 2018. 
Lviv: the Law Faculty of 
the Ivan Franko 
National University of 
Lviv. – 2018. – 26 p. 3. 
Структура, організація 
та порядок діяльності 
КСУ.   ня обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 1. Участь у 
разовій разі в якості 
офіційного опонента 
на захисті дисертації 
Констанкевича Юрія 
Зіновійовича на тему 
«Морально- етичні 
критерії як 
конституційна умова 
формування органів 
публічної влади в 
Україні», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 081 – 
Право. (2021 р.) 2. 
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Стецюк Христини 
Петрівни на тему 
“Конституційно-
правове регулювання 
офіційної назви 
держави: 
європейський та 
вітчизняний досвід”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право 
(2017 р.) 3. Офіційний 
опонент на захисті 
дисертації Салей 
Марини Іванівни на 
тему «Конституційна 
аксіологія в сучасній 
Україні: науково-
практична 
парадигма», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.02 – 



конституційне право; 
муніципальне право 
(2017 р.); 9) робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 1. 
Член Науково-
консультативної ради 
Конституційного Суду 
України; 2. Член 
комісії з правової 
реформи при 
Президентові 
України; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Адвокат (з 
2006 р.), партнер АО 
Jus-collegium.; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 



іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Головний 
редактор наукового 
фахового журналу 
“Український часопис 
конституційного 
права”

139352 Пилипенко 
Пилип 
Данилович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 002261, 

виданий 
10.04.2002, 

Атестат 
доцента ДK 

028523, 
виданий 

27.09.1990, 
Атестат 

професора 
02ПP 003387, 

виданий 
21.04.2005

45 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації:  1. 
Пилипенко П.Д. Про 
систему трудового 
права // Пилипенко 
П.Д. // Юридичний 
журнал «Право 
України» – 2017. - 
№5. С. 36-41 2. 
Пилипенко П.Д. Від 
права колгоспного до 
права соціального 
Кафедра соціального 
права Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка: 40 
років наукової та 
освітньої діяльності. – 
Львів: Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
С. 4-10 3. Пилипенко 
П.Д. Розвиток 
наукових досліджень 
та наукові школи 
кафедри соціального 
права. Кафедра 
соціального права 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка: 40 
років наукової та 
освітньої діяльності. – 
Львів: Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
С. 11-25 4. Пилипенко 
П.Д. Право 
соціального 
забезпечення у 
структурі соціального 
права / Пилипенко 
П.Д. // Право 
України- 2016. - №8. - 
С. 74-82 5. Пилипенко 
П. Про свободу 
переміщення 
працівників країнами 
європейського Союзу 
/ П. Пилипенко, О. 
Рим // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. - 2018. - 
Випуск 67. - С. 189-
198. (індексується в 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Index 
Copernicus 
International) ( 0,24 
авт. арк.) 6. 
Пилипенко П. Д. 
Право на соціальний 
захист у разі 
безробіття: 



український та 
міжнародний досвід / 
П. Д. Пилипенко, О. 
Ю. Раневич // 
Вроцлавсько-
Львівський 
юридичний збірник / 
Wroclawsko-Lwowskie 
zeszyty prawnicze. – 
Вип. 9. – Львів – 
Вроцлав : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 137-150 (0,58 авт. 
арк.) 7. Pylypenko P. 
The European 
Employment Strategy 
as a Tool Promoting 
Ukraine’s Integration / 
P. Pylypenko, O. Rym 
// E-Journal of 
International and 
Comparative Labour 
Studies. – September-
October 2019. - Volume 
8, No.3 – P. 68-84 
(індексується в 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Web of Science, 
Scopus);8. 8. Yavorska 
L. S. Legal Aspects of 
Dividend Payment in a 
Limited Liability 
Company / L. S. 
Yavorska, P. D. 
Pylypenko, S. M. 
Synchuk, I. I. 
Shpuhanych, Y. Y. 
Samagalska // 
Cuestions Politicas. – 
2021. – Vol. 39. Num. 
70. – P. 119-138. 
(10.46398/cuestpol.397
0.07). (0,85 друк. арк.) 
9. Pylyp Pylypenko, 
Taras Zhyravetskyy, 
Yuriy Harust, Valeriia 
Myrhorod-Karpova, 
Elena Kiselyova. Land 
Market Opening in 
Ukraine: Myths or 
Reality. International 
Journal of Agricultural 
Extension. Special Issue 
(02) | The Current State 
of Agribusiness and 
Environmental Science 
in CIS countries P.47-
55. (SCOPUS)  ISSN: 
2311-6110 (Online), 
2311-8547 (Print) URL: 
https://esciencepress.n
et/journals/index.php/I
JAE/issue/view/209. 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): 1. Швець 
Дмитро Юрійович 



«Організаційно-
правові форми 
сприяння зайнятості», 
Спеціальність 12.00.05 
– трудове право; 
право соціального 
забезпечення, дата 
захисту - 22 вересня 
2017 р., рік закінчення 
аспірантури 2017р. 2. 
Раневич Орест 
Юрійович 
«Конституційні засади 
права соціального 
забезпечення», 
Спеціальність 12.00.05 
– трудове право; 
право соціального 
забезпечення, дата 
захисту - 26 грудня 
2019 р., рік закінчення 
аспірантури 2018р. 3. 
Олексів Ігор Ігорович 
«Юридичні гарантії 
прав працівників у 
строкових трудових 
правовідносинах», 
Спеціальність 12.00.05 
– трудове право; 
право соціального 
забезпечення, дата 
захисту - 03 липня 
2020 р. рік закінчення 
аспірантури 2018р.  4. 
Бутинська Р.Я. 
«Правовий статус 
учасників колективно-
трудових 
правовідносин» 
Спеціальність 12.00.05 
– трудове право; 
право соціального 
забезпечення, дата 
захисту – 10 червня 
2019 року, рік 
закінчення 
аспірантури 2018р. 5. 
Рим Олена 
Михайлівна "Трудове 
право Європейського 
Союзу та його вплив 
на розвиток трудового 
права України", 
Спеціальність 12.00.05 
– трудове право; 
право соціального 
забезпечення, дата 
захисту - 7 травня 
2021р., рік закінчення 
докторантури 2020р.; 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Pylypenko P. The 
principles of labour law 
of the European Union 
and Ukraine: in search 
of harmonization / P. 
Pylypenko, O. Rym // 
Modern achievements 



of EU countries and 
Ukraine in the area of 
law : Collective 
monograph. Riga : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2020. Р. 2. 
- P. 477-516. (1,46 друк. 
арк.); 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Є членом 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.03 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка за 
спеціальністю 
12.00.05 – трудове 
право, право 
соціального 
забезпечення. 2. Член 
редколегії 
Юридичного журналу 
«Право України» 3. 
Член редколегії 
Вісника Львівського 
університету. Серія 
юридична. 4. Член 
редакційної колегії 
періодичного видання 
“Актуальні проблеми 
соціального права”, у 
якому публікуються 
доповіді і 
повідомлення 
учасників 
міжнародних науково-
практичних 
конференцій.; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: Керівник 
Українського центру 
соціально-правових 
досліджень.; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Пилипенко П.Д. 
Правове регулювання 
захисту людини від 
іонізуючого 
випромінювання, 
відшкодування 
завданої шкоди // 
П.Д. Пилипенко // 
Кваліфікаційний 
(адвокатський )іспит: 
навч. посібник К32 
для осіб, які виявили 
бажання ста-ти 
адвокатом : у 17 кн. / 
за наук. Ред. О.Д. 
Святоцького [та ін.]. 
Законодавство про 
довкілля (земельне, 
водне, про надра 
тощо) / П.Д. 
Пилипенко, О.А. 
Поліводський, Н.П. 
Барабаш [та ін.] 
Пилипенко П.Д. 
Правове регулювання 
ядерної енергії та 
відповідальність за 
порушення у цій 
галузі // П.Д. 
Пилипенко // 
Кваліфікаційний 
(адвокатський )іспит: 
навч. посібник К32 
для осіб, які виявили 
бажання стати 
адвокатом : у 17 кн. / 
за наук. Ред. О.Д. 
Святоцького [та ін.]. 
Кн. 15: Законодавство 
про довкілля 
(земельне, водне, про 
надра тощо) / П.Д. 
Пилипенко, О.А. 
Поліводський, Н.П. 
Барабаш [та ін.]

65361 Заяць Ігор 
Ярославович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 07254, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021027, 
виданий 

22.12.2008

25 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації: Заяць І.Я.. 
Конституційно-
правові засади 
механізму 
кримінального 
переслідування. 
Теорія кримінального 
переслідування: 
монографія / за ред. 
В.А. Гринчака. – 
Харків : Право, 2019. – 
С.66-83. Заяць І. 
Суверенне право 
України на захист / 
Заяць І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХІV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2018 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 



Івана Франка, 2018. – 
С. 119-121; Заяць І. 
Правовий режим 
національної безпеки 
та захист прав 
людини у 
конституційному ладі 
України. Рецензія на 
статтю А. Stec «Stany 
nadzwyczajne w 
porządku 
konstytucyjnym 
Ukrainy – stan wojenny 
2018 roku [w:] Przegląd 
Sejmowy 5 (154)/2019. 
Warszawa: 
Wydawnictwo 
Sejmowe, 2019. 
http://orka.sejm.gov.pl
/przeglad.nsf/0/C889D
88FA7580BF9C12584A
900448A42/$file/3.And
rzej%20Stec.pdf; Заяць 
І. Правовий режим у 
конституційному 
праві України / Заяць 
І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2019 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
С. 96-98.; Заяць І. 
Структура та 
чисельність Верховної 
Ради України в 
контексті доктрини 
народного 
представництва / 
Заяць І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХVI звітної науково-
практичної 
конференції (6-7 
лютого 2020 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 92-94.; Заяць І. 
Становлення 
конституційно-
правового статусу 
Національного 
антикорупційного 
бюро України (НАБУ): 
питання доктрини 
владовідносин / Заяць 
І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХVI звітної науково-
практичної 
конференції (3-4 
лютого 2022 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 



національного 
університету імені 
Івана Франка, 2022. – 
С. 94-98.
Стажування: 
Навчання по програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
(01.10.2020 р. – 
23.01.2021 р.). 
Сертифікати СВ № 
02070987/000205-21 
(модуль 2 «Сучасні ІТ-
компетентності» 3 
кредити) та СВ 
№02070987/000243-
21 (модуль № 3 
«Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит)

199888 Єзерський 
Руслан 
Богданович

Асистент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033616, 
виданий 

13.04.2006

1 ОК.11.Виробни
ча практика 

Суддя 
Шевченківського 
районного суду 
м.Львова 

190640 Гураль 
Павло 
Федорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1964, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 8141, 
виданий 

10.03.2010, 
Диплом 

кандидата наук 
ЮP 002819, 

виданий 
27.02.1985, 

Атестат 
доцента ДЦ 

04024, 
виданий 

15.03.1988, 
Атестат 

професора 
12ПP 09547, 

виданий 
16.05.2014

37 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації: 1. Гураль 
П. "Українська мова- 
мова державна "// 
Український часопис 
Конституційного 
права//-2017. -№3. -
с.27-35. 2. Гураль П. 
"Децентралізація 
публічної влади і 
зміцнення 
муніципальної 
економіки" 
//Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародною участю 
(15.03.201р. м.Львів)- 
Львів- ЛРУДУ НАДУ, 
2019.-с.53-60. 3. 
Гураль П. 
"Національна 
держава: походження, 
ознаки, сутність" 
//Матеріали ХХV 
звітної науково-
практичної 
конференції час.1 ( 7-8 
лютого 2019р.) Львів-
2019.-с.9-13. 4.Гураль 
П. "Еволюція 
територіальної 
громади в Україні та її 
вплив на розвиток 
суспільства і держави 
" // Конституція і 
конституційні зміни в 
Україні. Збірник 
присвячений пам'яті 



Віктора Мусіяки. - 
Київ 2020 - с.247-265. 
5. Гураль П. "Реформа 
децентралізації 
публічної влади в 
Україні: проблеми її 
завершення" // 
Децентралізація 
публічної влади в 
Україні: здобутки, 
проблеми та 
перспективи : 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (21 
травня 2021р. м.Львів) 
- Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. -
с.11-17. 6. Гураль П.Ф. 
"Консолідація 
української нації: 
основні напрями і 
шляхи реалізацій // 
Конституційні засади 
консолідації та 
розвитку української 
нації, її історичної 
свідомості, традицій 
та культури (до 25-
річчя Основного 
Закону України): 
матеріали 
загальноукраїнської 
наукової конференції. 
– Київ – Львів (18 
червня 2021 року) – С. 
4 – 15.; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Гураль П.Ф., Бедрій 
Р.Б., Кобрин В.С. 
Муніципальне право 
України: Плани 
практичних занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 44 
с.; 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 



редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Член 
редакційної колегії 
наукового фахового 
журналу 
«Український часопис 
конституційного 
права»; Член 
редакційної колегії 
журналу «Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична»; 7) участь 
в атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Член 
спеціалізованої ради 
по захисту дисертацій 
Д 35.051.03 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка
Стажування:Львівськи
й державний 
університет 
внутрішніх справ у 
період із 01.03.2019 - 
31.03.2019 р

49064 Дякович 
Мирослава 
Михайлівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 004603, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022429, 
виданий 

10.03.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026435, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 
001579, 
виданий 

26.02.2020

18 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації:  1. 
Diakovych M. M. Legal 
status of electronic 
money in Ukraine / M. 
M. Diakovych, M. O. 
Mykhayliv // 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. – 2020. – 9. 
– P. 3082-3088. 
(https://doi.org10.6000
/1929-
4409.2020.09.374);  2. 
Diakovych M. M. 
Features of the 
inheritance rights of 
children born as a 
result of artificial 
insemination / M. M. 
Diakovych, M. O. 
Mykhayliv, V. M. 
Kossak // Journal of 
the National Academy 
of Legal Sciences of 
Ukraine. – 2020. – 
27(4). – P. 214- 230. 
(https://doi.org10.3763
5/jnalsu.27(4).2020 ); 
3. Diakovych M. M. 
Legal mechanism of 
regulation of the status 
of donor bodies as an 
object of civil law / M. 



M. Diakovych, M. O. 
Mykhayliv // Journal of 
the National Academy 
of Legal Sciences of 
Ukraine. – 2021. – 28 
(1). – P. 128-136. 
(https://doi.org10.3763
5/jnalsu.28(1).2021.128
-136); Дякович М. М. 
Нотаріальне 
посвідчення 
правочинів за 
законодавством 
України / М. М. 
Дякович. - Lambert 
Academic Publishing, 
2018. 70 с.;
Практика: 38 років 
досвіду роботи в 
органах нотаріату
Стажування: 
Міжнародний 
інститут інновацій в м. 
Варшаві, Польща 
(сертифікат №068 від 
11 грудня 2017 року).

128903 Коссак 
Володимир 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 003383, 

виданий 
18.12.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 004771, 
виданий 

28.05.1986, 
Атестат 

професора ПP 
001118, 

виданий 
21.12.2001

36 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації:  1. 
Deutsches und 
europaisches Bank und 
Kapitalmarktrecht. 
Band II. – Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg, 2017. – 
3025 s. [Особистий 
внесок Коссака В. М. - 
S.2921-2936] 2. 
Методологія в праві / 
За заг. ред. І. 
Безклубого. – К.: 
Грамота, 2017. – 658 с. 
[Особистий внесок 
Коссака В. М. - Гл. 1.4. 
– С.31-39]  3. Spickhoff 
A., Kossak V., Kvit N. 
Aktuelle Fragen des 
Medizinrechts: Ein Ost-
West-Vergleich // 
Kossak V. Medizinische 
Dienstleistungen in 
Zivilrecht der Ukraine / 
Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2018. – 
205s.(S. 67-78 (1,5 
друк. арк.) 4. Коссак 
В.М. Реалізація 
суб’єктивних 
цивільних прав особи 
в умовах пандемії. В 
монографії «Права 
приватної особи в 
умовах пандемії 2020 
COVID-19: проблеми 
здійснення захисту. 
Одеса:Видавничий 
дім «Гельветика» с.65-
77 (1,5 друк.арк.) 5. 
Підручник: Цивільне 
процесуальне право 
України: підручник. 
За заг.ред. В.М. 
Коссака гл.25, 26 с. 
696-742. (3,5 
друк.арк.)  6. 
Оновлення 
Цивільного кодексу 
України: формування 
підходів / за ред. А. С. 
Довгерта, Є. 
О.Харитонова / М. О. 
Михайлів, Н. М. Квіт, 
В. М. Коссак, І. Є. 



Якубівський, О. С. 
Яворська // 
Гельветика. Одеса. – 
2020. – Частина 7.3 
Розділу 7. 564-584 c.; 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Коссак В. 
М. Місце і роль 
кафедри цивільного 
права і процесу у 
структурі юридичного 
факультету 
Львівського 
університету: історія і 
сучасність / В. М. 
Коссак // Історико-
правовий часопис. – 
2017. - №1. – С.3-16 (у 
співавторстві) (0,65 
друк.арк.) 2. Коссак В. 
М. Становлення та 
розвиток кафедри 
цивільного права та 
процесу на 
юридичному 
факультеті 
Львівського 
університету / В. М. 
Коссак // 
Вроцлавсько-
Львівський 
юридичний збірник. – 
2017. - №7. – С.37-57 
(у співавторстві) (0,65 
друк.арк.) 3. Kossak V., 
Kvit N. Der Einfluss des 
EU-Rechts auf die 
Entwicklung des 
ukrainischen 
Privatrechts. 
Veroffentlichungen der 
Forschungsstelle fur 
Europaische 
Rechtsentwicklung und 
Privatrechtsreform an 
der 
Rechtswissenschaftliche
n Fakultat der 
Universitat Wien. Wien. 
Manz’sche Verlags- und 
Universitatsbuchhandlu
ng. 2019. Band XIII. 
S.29-45. (1 друк.арк.) 
4. Коссак В. М. 
Концептуальні засади 
вдосконалення 
підготовки фахівців 
права з цивілістичних 
дисциплін в умовах 
реформування 
юридичної освіти / В 
зб.: Реформування 
юридичної освіти: 
виклики часу. – К.: 
ПрАТ «Юридична 
практика», 2019. – С. 
235-250. 5.Коссак В. 
М. Правосуб’єктність 
державних органів і 
створених ними 
юридичних осіб у 
механізмі 



регулювання 
цивільної 
відповідальності // 
Право України. – 
2019. - №1 – С.154-166. 
6. Andrusiv U. B. 
Grounds and 
consequences of waiver 
of the contract on the 
provision of tourist 
services / U. B. 
Andrusiv, V.M. Kossak, 
M. O. Mykhayliv, N. 
Fedina, D. Zabzalіuk // 
Amazonia Investiga. – 
2021. – 10(45). – P. 63-
72. 
(doi.org/10.34069/AI/2
021.45.09.6). 7. Kossak 
V. M. Legal 
Consequences of Mock 
Transactions / V. M. 
Kossak, I. Y. 
Yakubivskyi, M. V. 
Oprysko, V. Tsikalo,Y. 
B. Bek // International 
Journal of Criminology 
and Sociology. 
Lifescience Global. – 
2020. – Vol.9. – P. 
1600-1607. 
(https://doi.org/10.600
0/1929-
4409.2020.09.183). 8. 
Kossak V. M. Protection 
of Intelectual Property 
Rights: Towards 
Harmonisation of 
Ukrainian and EU Law 
/ V. M. Kossak,I. Y. 
Yakubivskyi, M. V. 
Oprysko // Global 
Journal of Comparative 
Law. Bril. Leiden. – 
2021. – Vol.10(1-2). – P. 
221-240. 
(https://doi.org/10.1163
/2211906X-10010016). 
9. Diakovych M. M. 
Features of the 
inheritance rights of 
children born as a 
result of artificial 
insemination / M. M. 
Diakovych,M. O. 
Mykhayliv, V. M. 
Kossak // Journal of 
the National Academy 
of Legal Sciences of 
Ukraine. – 2020. – 
27(4). – P. 214- 230. 
(https://doi.org10.3763
5/jnalsu.27(4).2020 ). 
10. Kossak V. M. 
Foreign Investment in 
Ukraine: Types and 
Forms / V. M. Kossak, 
H. B. Yanovytska // 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. – 2020. – 
V.9. – P. 3057-3065.; 
Стажування: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 
2019-2020 р. (Довідка 
ЛьвДУВС від 31.01 
2020 р. № 143, 6 
кредитів ECTS)



64593 Герц Алла 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність:  
правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005998, 

виданий 
29.09.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035476, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018907, 
виданий 

18.04.2008, 
Атестат 

професора AП 
001758, 
виданий 

14.05.2020

16 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації:  1. Очна 
участь з доповіддю на 
конференції 
матеріали якої 
індексуються у 
наукометричній базі 
Scopus: а) IDDM-
2019,Львів, листопад 
11-13, 2019, presenting 
a paper "Concept of 
Intelligent Decision 
Support System in the 
Regulation of the 
Surrogate 
Motherhood"; б) 2020 
IEEE 11th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies (DeSSerT-
2020, Kyiv, Ukraine, 
May 14-16, 2020); в) 
International 
Conference 
"INTELLECTUAL 
SYSTEMS OF 
DECISION-MAKING 
AND PROBLEMS OF 
COMPUTATIONAL 
INTELLIGENCE 
ISDMCI-2019", м. 
Херсон, 25-29 травня 
2020 року; 2. Герц 
А.А. Клонування 
людини як один із 
напрямів 
репродуктивної 
діяльності // ХI 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
“THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF 
MODERN SCIENCE 
AND PRACTICE”, 06-
07 квітня 2020 р., 
Мельбурн, Австралія 
201-203. – 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
https://isg-
konf.com/wp-
content/uploads/2020/
04/XI-Conference-06-
07-Melbourne-
Australia.pdf; 3. Герц 
А.А. Проблема 
правового визначення 
медичної помилки: 
правовий аспект, // 
Гармонізація 
законодавства 
України з правом 
Європейського Союзу: 
збірник тез науково-
практичної інтернет – 
конференції (м. 
Хмельницький, 17 
лютого 2020 р.). 
Хмельницький: 
Хмельницький 
національний 
університет, 2020. с.6-
8. – [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://elar.khnu.km.ua
/jspui/bitstream/12345
6789/8839/3/Збірник
_право.pdf; 1) 
наявність не менше 



п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1.Hovorushchenko, A. 
Herts, Ye. Hnatchuk. 
Concept of Intelligent 
Decision Support 
System in the Legal 
Regulation of the 
Surrogate Motherhood. 
CEUR-WS. 2019. Vol. 
2488. Pp. 57-68 // 
http://ceur-ws.org/Vol-
2488/paper5.pdf ;  2. T. 
Hovorushchenko, A. 
Herts, Ye. Hnatchuk, O. 
Sachenko. Supporting 
the decision-making 
about the possibility of 
donation and 
transplantation based 
on civil law grounds // 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing. 2021. 
Vol.1246. Pp. 357-376 
// 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57202581724 
; 3. T. Hovorushchenko, 
A.Herts, Ye. Hnatchuk. 
Information 
Technology for Legal 
Regulation of the 
Dental Services 
Contract. CEUR-WS. 
2020. Vol. 2623. Pp. 14-
24 // http://ceur-
ws.org/Vol-
2623/paper2.pdf; 4. T. 
Hovorushchenko, A. 
Herts, Ye. Hnatchuk. 
Intelligent Agent for 
Support of Decision 
Making on Civil Law 
Regulation of Contract 
for the Provision of In 
Vitro Fertilization// 
Proceedings of 2020 
IEEE International 
Scientific and Technical 
Conference “Computer 
Science and 
Information 
Technologies” (СSIT-
2020, Lviv-Zbarazh, 
Ukraine, September 23-
26, 2020) – Vol. 1, Pp. 
312-315 // 
https://www.scopus.co
m/results/author 5. 
Герц А.А., Олійник 
Р.В. Цивільно-правове 
регулювання 
трансплантології в 
Україні та іноземних 
державах. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Верховенство права", 
№1, 2019. С.131-138; 6. 
Герц А. А., Турчин Л. 
Я. Окремі аспекти 



внесення майнових 
прав інтелектуальної 
власності до 
статутного капіталу 
господарських 
товариств. Наше 
право. 2019. № 4. С. 
112-121. 
(персональний внесок 
до наукової праці, 
опублікованої у 
співавторстві: Герц А. 
А. – 0,2 друкованого 
аркуша, Турчин Л. Я. 
– 0,5 друкованого 
аркуша).; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Головний 
редактор «Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
юридична».; 7) участь 
в атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Заступник 
голови 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.27 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 «Цивільне 
право і процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право»; Член 
спеціалізованої вченої 
ради СРД 70.705.04 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України імені 
Б.Хмельницького.; 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 



одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Турчин Л.Я., 
«Майнові права 
інтелектуальної 
власності як внесок до 
статутного капіталу 
господарських 
товариств», 
спеціальність - 
12.00.03. Присуджено 
науковий ступінь 
кандидата юридичних 
наук. Рік захисту – 
2000 рік. Диплом 
кандидата наук на 
підставі рішення 
Атестаційної колегії 
від 26 листопада 2020 
року, ДК № 057856.
Стажування: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ. 
Наказ від 11.03.2021 
№227 о/с. 6 кредитів 
ECTS

265352 Яновицька 
Галина 
Богданівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДД 011296, 
виданий 

29.06.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 031286, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

020544, 
виданий 

01.12.2019
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підсумковий 
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Публікації: Яновицька 
Г.Б.Цивільно-правові 
засоби захисту прав 
споживачів в Україні: 
монорафія. Львів: 
Видаництво «Раст-7», 
2018.400с. 
23,25др.арк
Стажування: 
Куявський 
університет. 
Влоцлавек. Республіка 
Польща (науково-
педагогічне 
стажування 
сертифікат №LSI-
61715-KSW від 
17.10.2021 6 кредитів)

215490 Синчук 
Світлана 
Миколаївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 004614, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006618, 
виданий 

12.04.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008675, 
виданий 

23 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації: 1. Synchuk 
S. To the Issue about 
Updating the Legal 
Framework for 
Providing Social 
Services in Ukraine // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – Львів : 
Львів. нац. ун-т імені 
Івана Франка, 2021. – 
Вип. 72. – С. 87-96; 
(Index Copernicus 
International) 2. 
Synchuk, S., Burak, V., 
Garasym, L., Kaplenko, 
H. (SCOPUS) Threats to 
Economic Security in 
the Healthcare System 
of Ukraine in Pandemic 
Covid 19. Oeconomia 
Copernicana. 2021. – 
Volume 12. – Issue 4. – 
P. 550-559. URL: 



23.10.2003, 
Атестат 

професора AП 
003732, 
виданий 

01.02.2022

https://oeconomiacope
rnicana.pl/sdm_downl
oads/706/ 3. Reshota, 
V., Burdin, V., 
Teremetskyi, V., 
Synchuk, S., Chopko, 
K., Burak, V. (SCOPUS) 
Electronic Petitions in 
European States and 
Ukraine Solving Social 
and Economic 
Problems // (2021) 
Journal of Legal, 
Ethical and Regulatory 
Issues, 24 (Special Issue 
1), pp. 1-9. ISSN: 
15440036 (31976 
знаків /0,799/), 133 
друк. арк.); 
https://www.scopus.co
m/inward/record.uri?
eid=2-s2.0-
85113132741&partnerID
=40&md5=78678adab3
e2886673765009d9a89
8a0 4.Yavorska, O.S., 
Pylypenko, P.D., 
Synchuk, S.M., 
Shpuhanych, I.I., & 
Samagalska, Y.Y. (2021) 
(SCOPUS) Legal 
Aspects of Dividend 
Payment in a Limited 
Liability Company. 
Cuestions Politicas, Vol. 
39. Num. 70, 119-138. 
https://doi.org/10.4639
8/cuestpol.3970.07  
Посилання на випуск: 
https://produccioncient
ificaluz.org/index.php/
cuestiones/issue/view/c
uestpol.3970.00 
Посилання на статтю: 
https://produccioncient
ificaluz.org/index.php/
cuestiones/article/view/
36839 ; 5. Synchuk, S., 
Rym, O., Burak, V. 
(Web of Science) 
Protecting Workers’ 
Psychological 
Wellbeing: Some Legal 
Aspects / E-Journal of 
International and 
Comparative Labour 
Studies. – January 
2020. - Volume 9, № 1. 
- P. 24-34 Режим 
доступу : 
http://ejcls.adapt.it/ind
ex.php/ejcls_adapt/arti
cle/download/847/107
0 6.Синчук С. М. Про 
сутність послуги 
соціального супроводу 
відповідно до 
законодавства 
України / С. М. 
Синчук // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2020. - 
Вип. 70. –– С. 181-188 
(0,51 друк. арк.); 
(Index Copernicus 
International) 7. 
Синчук С. М. Гарантії 
визначення 
мінімального розміру 
пенсії за віком 



відповідно до Закону 
України “Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
підвищення пенсій” / 
С. М. Синчук // 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Юридичні науки» . – 
2017. - №5. - C. 158-
162 (Index Copernicus 
International) 8. 
Синчук С. М. Правові 
питання інтеграції 
української системи 
соціального захисту в 
Європейську 
соціальну модель / С. 
М. Синчук // Держава 
і право : Збірник 
наукових праць. Серія 
Юридичні науки. 
Випуск 74 / Ін-т 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України. – К.: Вид-во 
«Юридична думка», 
2016. – 470 с. С.314–
326 (Index Copernicus 
International) 9. 
Синчук С. М. Модель 
національної системи 
соціального 
забезпечення в 
контексті 
європейського 
напряму розвитку 
України / С. Н. 
Синчук // Право 
України. - 2016. - №8. 
– С.17-23 (Hein Online 
(США),EBSCO 
Publishing Inc. (США) 
10. Синчук С. М. Щодо 
проблеми 
децентралізованого 
правового 
регулювання відносин 
соціального 
забезпечення в 
Україні / С. М. Синчук 
// Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. – 
2016. – № 59. – С. 52–
61.; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 



загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Синчук С. М. Право 
соціального 
забезпечення 
Програма 
нормативної 
навчальної 
дисципліни 
підготовки 
бакалаврів. Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2016. 13 
с. (Бурак В.Я., Стрепко 
В.Л., Кульчицька О.І. 
– у співавторстві) 2. 
Синчук С. М. Судова 
практика України 
щодо захисту 
пенсійних прав 
громадян Програма 
нормативної 
навчальної 
дисципліни 
підготовки магістрів. 
Львів: юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 27 
с.  3. Синчук С. М. 
Альтернативні форми 
соціального захисту 
громадян Робоча 
програма нормативної 
навчальної 
дисципліни 
підготовки магістрів. 
Львів: юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 17 
с.  4. Синчук С. М. 
Теоретичні проблеми 
права соціального 
забезпечення Робоча 
програма нормативної 
навчальної 
дисципліни 
підготовки магістрів. 
Львів: юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 19 
с.  5. Синчук С. М. 
Соціально-правові 
стандарти захисту 
прав та інтересів 
громадян в умовах 
глобалізації ринку 
праці Робоча 
програма навчальної 
дисципліни для 
підготовки студентів з 
галуззю знань 08 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
Львів: юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. – 
20 с. (Пилипенко 
П.Д., Бурак В.Я., Рим 
О.М. – у співавторстві) 



6. Синчук С. М. Судова 
практика захисту 
пенсійних прав 
громадян Робоча 
програма навчальної 
дисципліни для 
підготовки студентів з 
галуззю знань 08 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
Львів: юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. – 
19 с.  7. Синчук С. М. 
Форми та способи 
захисту права особи 
на соціальний захист в 
Україні Робоча 
програма навчальної 
дисципліни для 
підготовки студентів з 
галуззю знань 08 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
Львів: юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. – 
13 с.  8. Синчук С. М. 
Соціальне право в 
системі права України 
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
підготовки доктора 
філософії за 
спеціальністю 081 
Право, Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
13 с.  9. Синчук С. М. 
Проблеми 
правозастосування у 
сфері соціального 
забезпечення 
громадян в Україні 
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
підготовки доктора 
філософії за 
спеціальністю 081 
Право, Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
13 с.  10. Синчук С. М. 
Теоретико-правові 
проблеми 
організаційно-
правових форм 
соціального захисту 
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
підготовки доктора 
філософії за 
спеціальністю 081 
Право, Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 



національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
14 с.; 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 2018-
2019 роки брала 
участь у якості 
експерта ГО 
“Львівська правнича 
школа” у Грантовому 
проекті USAID 
“Аналіз прецедентної 
практики нового 
Верховного Суду”  
2020 року С.М. 
Синчук як експерт ГО 
“Українського центру 
соціально-правових 
досліджень” була у 
складі суддів Перших 
Всеукраїнських 
навчальних судових 
змагань з 
Європейської 
соціальної хартії, 
організованої 
проектом Ради 
Європи “Розвиток 
соціальних прав 
людини як ключовий 
чинник сталої 
демократії в Україні”.  
2020 року як експерт 
ГО “Українського 
центру соціально-
правових досліджень в 
рамках” проекту Ради 
Європи “Розвиток 
соціальних прав 
людини як ключовий 
чинник сталої 
демократії в Україні” 
брала участь в 
науковому аналізі 
Закону України “Про 
соціальні послуги” та 
підзаконних актів, які 
регулюють відносини 
соціальних послуг в 
Україні.; 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Була 
офіційним опонентом 
дисертації, поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук 
Бориченко К. В. на 
тему: “Юридичний 
механізм 
забезпечення права на 
соціальний захист”. 
Одеса. 2020 – 
спеціальність 12.00.05   
Є членом 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.03 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка за 



спеціальністю 
12.00.05
Стажування: 
11.05.2021 – 21.06.2021 
Білостоцький 
університет 
(Республіка Польща) 
“Наукова діяльність в 
дисциплінах 
юридичних наук з 
національної та 
європейської точки 
зору”   6 кредитів 
ECTS (Сертифікат 
№15).

108985 Гнатів 
Оксана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Правничий 

коледж 
Львівського 

національного 
університету 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022312, 
виданий 

26.06.2014

13 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації: О. Гнатів, 
Ю. Юркевич. 
Проблеми 
правозастосовної 
практики у рішеннях 
суду касаційної 
інстанції у 
господарських 
справах. EVROPSKY 
POLITICKY A PRAVNI 
DISKURZ. Svazek 6. 
Issue 3, vydani. 2019. С. 
170-175;  Oksana 
Hnativ. The 
effectiveness of legal 
regulation as a way to 
attracting foreign 
investment to Ukraine. 
Підприємництво, 
господарство і право, 
2020. № 6. С. 20-23; 
Стажування: 
Білостоцький 
Університет (м. 
Білосток, Польща 
(Наукова діяльність в 
дисциплінах 
юридичних наук з 
національної та 
європейської точки 
зору, сертифікат № 
028, виданий 18 
грудня 2020 року. 6 
кредитів ECTS); 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ № 
02070987/000020-21, 
виданий 23 січня 2021 
року. 6 кредитів ECTS)

203555 Кравчик 
Марта 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 

спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 

6 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації:  
1.Theoretical problems 
of the legal nature of 
the loan agreement and 
its correlation with the 
credit agreement. 
Estudios de Economia 
Aplicadathis. Spain, 
39(6). 2021. DOI: 
10.25115/eea.v39i6.5329
. P.1-13. (Scopus) 2. 
Особливості 
укладення спадкового 
договору за 
законодавством 
України та 
законодавством країн 
Європейського Союзу. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 



спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 035173, 

виданий 
12.05.2016

юридична. Вип.72, 
Львів. С.80-86. 
(фахове видання) 3. 
Особливості 
патронату в 
законодавстві 
України. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. 2020. 
№ 5. Том 31. С. 25-31 
(фахове видання) 4. 
Особливості розвитку 
спадкового договору 
та вплив іноземного 
законодавства на його 
формування. 
Науковий журнал 
Одеського державного 
університету 
внутрішніх справ 
«Південноукраїнський
правничий часопис». 
Випуск 4, ч.2 2019. 
С.121-125. (фахове 
видання) 5. Спадкові 
правовідносини як 
механізм здійснення 
спадкових прав. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Випуск 
3, 2018 С.102-107.
(фахове видання) 6. 
Особливості визнання 
шлюбу недійсним. 
Науковий збірник 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара 
«Актуальні проблеми 
вітчизняної 
юриспруденції». Серія 
: «Юридичні науки». 
Випуск 4, 2018. С.49-
53. (фахове видання) 
7. Процеси 
становлення інституту 
сім’ї як правової 
категорії. Науковий 
журнал Право і 
суспільство 
Дніпровського 
гуманітарного 
університету.2ч. 2. 
2018. С.64-68.(фахове 
видання) 
Практикуючий 
адвокат.

27354 Маркін 
Віктор 
Ігорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007577, 
виданий 

26.09.2012

17 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Маркін В. І. Критерії 
трансформації 
("переростання") 
крадіжки у грабіж або 
розбій: чи є вони 
універсальними ? 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2022. № 7. С. 329-333. 
URL: 
http://lsej.org.ua/7_20
22/78.pdf;  Burdin 
V.M., Markin V.I., 
Senko M.M.  
Odpowiedzialność 
karna za kradzież z 
włamaniem według 
ukraińskiego prawa 



karnego. Kradzież z 
włamaniem. Warszawa: 
Wolters Kluwer Polska 
Sp. z o.o., 2021. – S. 
365-385; Denkovych 
O.I., Markin V.I., 
Shevchenko S.V. 
Penalization of non-
compliance with the 
Covid-19. Wiadomosci 
Lekarskie. 2021. № 74 
(issue 11 part 2). P. 
2907-2911; Маркін В.І., 
Крикливець Д.Є. 
Ознаки організованої 
злочинності: до 
постановки проблеми. 
Перша міжнародна 
конференція 
«Кримінальна 
юстиція під час 
підготовки майбутніх 
суддів, прокурорів та 
слідчих в контексті 
європейських 
стандартів» : збірник 
статей за матеріалами 
конференції (м. Львів, 
19–22 лютого 2020 
року). Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. С. 
51–60. URL: 
https://crimhum.bsu.by
/images/pdf/zbirnyklvi
v.pdf; Маркін В. І. 
Злочинність латентна. 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
Т. 18 : Кримінологія. 
Кримінально-
виконавче право 
/редкол.: В. І. Шакун 
(голова), В.І. 
Тимошенко (заст. 
голови) та ін.; Нац. 
акад.прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького, НАН 
України; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого; редкол. В. Я. 
Тацій [та ін.]. Харків: 
Право, 2019. С. 169 – 
171; Маркін В. І. Секс 
за Кримінальним 
кодексом: нова 
редакція.Юридична 
газета. 2018. № 8 
(610). С. 18 – 19.                
Стажування: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
02070987/000164-21, 
1 жовтня 2020 року - 
23 січня 2021 року, 1 
кредит) 2) Центр 
українсько-
європейського 
співробітницства 



(Удосконалення 
професійної 
компетентності 
викладача юридичних 
дисциплін, сертифікат 
ADV-151147-LSI, 15 
листопада 2021 року - 
26 грудня 2021 року, 6 
кредитів)

185124 Денькович 
Ольга 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028755, 
виданий 

30.06.2015

10 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації:  1. 
Denkovych O., Markin 
V., Shevchenko S. 
Penalization of non-
compliance with the 
Covid-19 vaccination: to 
be or not to be? 
Wiadomosci Lekarskie. 
2021. # 11. Part 2/ URL: 
https://wiadlek.pl/11-
2021/  2.. Денькович 
О.І., Крикливець Д.Є. 
Спеціальна 
конфіскація як інший 
захід кримінально-
правового характеру: 
до питання про 
конституційність 
статей 96-1, 96-2 
Кримінального 
кодексу України / О.І. 
Денькович, Д.Є. 
Крикливець // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». Випуск 62. - 
С. 265-272;  3. 
Денькович О. І. 
Стандарти 
призначення 
покарання за 
Конвенцією про 
захист прав людини та 
основоположних 
свобод [Електронний 
ресурс] / О. 
Денькович // 
Міжнародний 
науковий журнал 
“Інтернаука”. Серія: 
“Юридичні 
науки”Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
– 2019. – № 6. – 
Режим доступу : 
https://www.inter-
nauka.com/issues/law2
019/6/5233.  4. 
Денькович О. І. 
Методологія 
визначення змісту 
кримінально-правової 
норми 
Конституційним 
Судом України 
[Електронний ресурс] 
/ О. Денькович // 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
– 2016. – № 4. – С. 
157-160. – Режим 
доступу : 
http://www.lsej.org.ua/
4_2016/44.pdf .  5. 
Денькович О.І. 
Злочинність 
професійна / О. І. 
Денькович // Велика 
українська юридична 



енциклопедія : у 20 т. 
Т. 18 : Кримінологія. 
Кримінально-
виконавче право / 
редкол.: В. І. Шакун 
(голова), В.І. 
Тимошенко (заст. 
голови) та ін.; Нац. 
акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького, НАН 
України ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого; редкол. В. Я. 
Тацій [та ін.]. Харків : 
Право, 2019. - С. 179 – 
181.  6. Volodymyr 
Burdin, Olga 
Denkovych, Senko М. 
М. Odpowiedzialnosc za 
znecanie sie nad osoba 
w prawie karnym 
Ukrainy / Volodymyr 
Burdin, Olga 
Denkovych, Senko 
Mikolaj // Znecanie sie. 
- Warszawa : Lex a 
Wolters Kluwer 
business, 2020. - S. 
365-390.;; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Питання 
кримінального права 
у рішеннях 
Конституційного Суду 
України: навч. посібн. 
/ упоряд. Л. П. Брич, 
О. І. Денькович, Л. В. 
Курило, В. Є. 
Ясеницький; вид. 
друге, доп. – Львів : 
ЛьвДУВС, 2015. – 264 
с
Стажування: 1) курс 
підвищення 
кваліфікації з теми 
“Методика 
викладання 
кримінального права 
та процесу та основні 
проблеми 
співвідношення 
кримінального та 
кримінального 
процесуального 
права”, 
організованого та 
проведеного Центром 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
кримінального права 
Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого та 
Організацією з 
безпеки та 



співробітництва в 
Європі (м. Харків, 
жовтень-листопад 
2016 р.). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом № 4. 2) 
Програма 
"Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" 
(1.10.2020-
23.011.2021), Модуль 
1. Основні засади 
сучасної системи 
вищої освіти. 
Сертифікат № 
02070987/000152-21. 1 
кредит ECTS). 3) 
Вебінар 
“Впровадження 
дистанційної 
юридичної освіти”, 
який проводився у 
березні-червні 2020 
року в межах Проекту 
Програми USAID 
“Нове правосуддя”. 
Участь засвідчується 
сертифікатом. 4) 
Пройшла міжнардне 
наукове стажування 
на юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 
15-21 жовтня 2018 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом. 5) 
підвищення 
кваліфікації в 
Міністерстві освіти і 
науки України за 
спільною програмою з 
Міжнародною 
громадською 
організацією 
«Універсальна 
екзаменаційна 
мережа» за темою 
“Основи тестології та 
розробки тестових 
завдань”, 19-20 квітня 
2019 року. Участь 
засвідчується 
Свідоцтвом про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
3.2/14/6/18-19 від 
20.04.2019 року

217191 Бурдін 
Володимир 
Миколайови
ч

Професор, 
Суміщення

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000205, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

20 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації: Бурдін 
В.М. Проблеми 
реформування 
юридичної освіти в 
Україні / В.М. Бурдін 
// Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріли 
ХХІV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2018 р.): у 2 ч. 
Ч. 2 – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 



кандидата наук 
ДK 015938, 

виданий 
09.10.2002, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

014553, 
виданий 

16.06.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 009197, 

виданий 
17.01.2014

університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 105-109. Бурдін 
В.М. Інститут 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності: 
доцільність існування 
та проблеми 
правозастосування / 
В.М. Бурдін // 
Фундаментальна 
проблеми 
кримінальної 
відповідальності : 
матеріали наук. 
полілогу, м. Харків, 7 
верес. 2018 р. / 
(упоряд.: Ю.В. Баулін, 
Ю.А. Пономаренко). – 
Харків : Право, 2018 . 
– С. 124-130. Бурдін 
В.М., Сибаль О.Б. До 
питання про 
кримінальну 
відповідальність за 
порушення 
спортивних правил, 
що спричинило 
заподіяння шкоди 
життю чи здоров’ю 
особи / В.М. Бурдін, 
О.Б, Сибаль // 
Актуальні проблеми 
захисту прав людини, 
яка перебуває в 
конфлікті зі законом, 
крізь призму 
правових реформ: зб. 
матеріалів VI міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Київ, 25 жовтня 2018 
р.). К.: Ін-т крим.-
викон. служби, ФОП 
Кандиба Т. П. – 2018. 
– С. 30-33. Бурдін 
В.М. І знову про 
«Закон Савченко» / 
В.М. Бурдін // 
Кримінально-правове 
регулювання та 
забезпечення його 
ефективності : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Харків, 18-19 жовт. 
2018 р. / редкол.: В.Я. 
Тацій (голов. ред.), В.І. 
Борисов (заст. голов. 
ред.) та ін. – Харків : 
Право, 2018. – С. 229-
234. Бурдін В.М. 
Гуманізація 
кримінальної 
відповідальності чи її 
пом’якшення? / В.М. 
Бурдін // Гуманізація 
кримінальної 
відповідальності : 
матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичного 
симпозіуму (м. Івано-
Франківськ, 16-17 
листопада 2018 року). 
– Івано-Франківськ : 
Редакційно-
видавничий відділ 
Університету Короля 
Данила, 2018. – С. 29-
33. Бурдін В.М. 



Окремі проблеми 
диференціації та 
уніфікації 
кримінальної 
відповідальності за 
злочини проти життя 
та здоров’я особи / 
В.М. Бурдін // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріли 
ХХV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2019 р.): у 2 ч. 
Ч. 2 – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
С. 87-90. Бурдін В.М. 
Феномен 
кримінальної 
відповідальності та 
звільнення від неї / 
В.М. Бурдін // 
Закарпатські правові 
читання. Матеріали 
ХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (11-13 
квітня 2019 р., м. 
Ужгород) / 
Ужгородський 
національний 
університет; За заг. 
ред. О.Я. Рогача, Я.В. 
Лазура, М.В. Савчина. 
– Ужгород: РІК-У, 
2019. Т. 2. – С. 210-215. 
Бурдін В.М. Проблеми 
призначення 
покарання за 
сукупність злочинів / 
В.М. Бурдін // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріли 
ХХVІ звітної науково-
практичної 
конференції (6-7 
лютого 2020 р.): у 2 ч. 
Ч. 2 – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 116-118. Бурдін В.М. 
Кримінальний кодекс 
України як засіб 
протидії корупції / 
В.М. Бурдін // 
Концептуальні засади 
нової редакції 
Кримінального 
кодексу України: 
матеріали міжнар. 
наук. конф., м. Харків, 
17-19 жовт. 2019 р. / 
редкол.: В.Я. Тацій 
(голов. ред.), А.П. 
Гетьман, Ю.В. Баулін 
та ін.. – Харків: Право, 
2019. – С. 468-473. 
Бурдін В.М. Окремі 
проблеми 
призначення 



довічного 
позбавлення волі за 
КК України / В.М. 
Бурдін // Юридична 
наука в ХХІ столітті: 
перспективні та 
пріоритетні напрями 
досліджень : тези 
доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції , м. 
Запоріжжя, 8-9 
травня 2020 року / За 
заг. ред. Т.О. 
Коломоєць. – 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2020. – С. 171-175. V. 
Burdin, V. Nalutsyshyn, 
M. Mochulska, V. 
Chornenkyi, H. Owerko. 
Features of the impact 
of cooperation between 
the Council of Europe 
and the European 
Union in the 
development of modern 
international law. - 
International Journal of 
Management (IJM), 
Volume 11, Issue 6, 
June 2020, pp. 180-
190. (Особливості 
впливу співпраці між 
Радою Європи та 
Європейським 
Союзом у розвиток 
сучасного 
міжнародного права) 
Бурдін В.М. Окремі 
проблеми кваліфікації 
умисного вбивства 
двох або більше осіб за 
Кримінальним 
кодексом України / 
В.М. Бурдін // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріли 
ХХVІІ звітної науково-
практичної 
конференції (5-6 
лютого 2021 р.): у 2 ч. 
Ч. 2 – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. – 
С. 130-132.; 1) 
наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Бурдін В.М. 
Реформування 
юридичної освіти в 
Україні: реалії та 
перспективи / В.М. 
Бурдін // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2018. – 
№ 66. – С. 3-13. Бурдін 



В.М. До питання про 
розуміння 
кваліфікуючої ознаки 
«проникнення в 
житло, інше 
приміщення чи 
сховище» / В.М. 
Бурдін // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2019. – 
№ 68. – С. 178-189. 
Бурдін В.М. До 
питання про деякі 
особливості 
антикорупційної 
політики в Україні (на 
прикладах змін до КК 
України) / В.М. Бурдін 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2019. – 
№ 69. – С. 125-136. 
Volodymyr Burdin, 
Olga Denkovych, 
Mykola Senko 
Odpowiedzialnosc za 
znecanie sie nad osoba 
w prawe karnym 
Ukrainy // Znecanie sie 
/ redakcja Marek 
Mozgawa. – Warszawa: 
Wolters Kluwer, 2020. 
– S. 365-391. Бурдін 
В.М. Позбавлення 
волі на певний строк і 
довічне позбавлення 
волі: актуальні 
проблеми 
застосування / В.М. 
Бурдін // Соціально-
правові студії : 
науково-аналітичний 
журнал / Гол. ред. О. 
Балинська. Львів : 
ЛьвДУВС, 2020. Вип. 
2 (8). – С. 80-88. 
Бурдін В.М. До 
питання про сучасну 
кримінально-правову 
політику України / 
В.М. Бурдін // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2020. – 
№ 70. – С. 196-210. 
Burdin V. Infection 
with viruses and 
infecting a person as a 
kind of crimes against 
life and health of a 
person under the 
Criminal Code of 
Ukraine /Бурдін В.М. 
Зараження вірусами 
та інфікування 
людини як різновид 
злочинів проти життя 
та здоров’я особи за 
КК України // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2021. – 
№ 72. – С. 104-113. 
Бурдін В.М., Бойко 
І.Й. Витоки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка: деякі 
дискусійні питання 



(до 360-ліття від часу 
заснування) // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2021. – 
№ 72. – С. 14-27. 
Wlodzimierz Burdin, 
Wiktor Markin, Mikolaj 
Senko. 
Odpowiedzialnosc 
karna za kradziez z 
wlamaniem wedlug 
Ukrainskiego prawa 
karnego / Wlodzimierz 
Burdin, Wiktor Markin, 
Mikolaj Senko // 
Kradziez z wlamaniem. 
– Warszawa: Wolter 
Kluwer, 2021. – S. 365-
386. Reshota V., Burdin 
V., Teremetskyi V., 
Synchuk S., Chopko K., 
Burak V. Electronic 
petitions in European 
States and Ukraine 
solving social and 
economic problems // 
(2021) Journal of Legal, 
Ethicfl and Regulatory 
issues (Special issue 1)/ 
pp. 1-9; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Бурдін В.М., 
Старосольська С.П. 
Кримінальна 
відповідальність за 
ухилення від 
відбування покарань, 
не пов’язаних з 
ізоляцією особи: 
монографія / В.М. 
Бурдін, С.П. 
Старосольська. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 304 с. 
Бурдін В.М. 
Кримінально-правова 
політика України на 
сучасному етапі / В.М. 
Бурдін // Вступ до 
правової політології : 
навч. посібник / І. 
Бойко, В. Бурдін, М. 
Бризіцький та ін.; за 
заг. ред. д-ра юрид. 
наук, проф. В.М, 
Бурдіна, д-ра юрид. 
наук, проф. В.М. 
Косовича, д-ра юрид. 
наук, проф. П.М. 
Рабіновича, канд. 
юрид. наук, доц. В.О. 
Семківа. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2021. – С. 378-401.
Стажування: Комісія з 
питань правової 
реформи при 
Президентові 



України. Сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації.

170537 Кобрин 
Володимир 
Степанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 28781, 
виданий 

30.06.2015

15 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації :Гураль 
П.Ф., Бедрій Р.Б., 
Кобрин В.С. 
Муніципальне право 
України: Плани 
практичних занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 44 
с.;  
Кобрин В. С. Окремі 
проблеми політичної 
корупції на місцевому 
рівні організації та 
діяльності публічної 
влади. Актуальні 
проблеми запобігання 
корупції в органах 
публічної влади в 
Україні в умовах 
євроінтеграції: тези 
доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 10–11 
квітня 2018 року / За 
заг. ред. Т.О. 
Коломоєць. 
Запоріжжя : ЗНУ, 
2018. С. 88–90; 4. 
Кобрин В. Рада 
прем’єр–міністрів 
України як 
консультативний 
орган Кабінету 
Міністрів України: 
доцільність створення 
та функціонування. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХІV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2018 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 122 – 124; 5. Кобрин 
В. Формування 
міських, районних та 
обласних рад: 
пропозиції щодо 
зміни виборчої 
системи // Реформа 
місцевого 
самоврядування в 
Україні: сучасні 
тенденції та виклики: 
матеріали круглого 
столу (18 травня 2018 
р., м. Львів) / за наук. 
ред. проф. П. Гураля, 
проф. О. 
Сушинського. Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 
60-64; 6. Кобрин В.С. 
Вибори у об’єднаних 



територіальних 
громадах: проблеми 
та перспективи / В. С. 
Кобрин // 
Децентралізація 
влади в Україні: перші 
кроки і перспективи 
подальшого 
конституційного 
забезпечення : тези 
доповідей 
міжнародного 
круглого столу(м. 
Київ, 04 червня 2019 
р.) / Кафедра 
конституційного 
права юридичного 
факультету Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. – 
Київ: КНУ імені 
Тараса Шевченка, 
2019. – С. 66-70.; 7. 
Кобрин В. С. 
Незалежність 
Української держави 
як конституційна 
цінність / В. С. Кобрин 
// Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації : збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації» (м. 
Хмельницький, 17 
травня 2019 року). у 2-
х част. – Частина 1. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 217-
220.;
Кобрин В. С. Спроби 
внесення змін до 
Конституції України в 
2014-2020 роках у 
контексті 
децентралізації влади 
/ В. С. Кобрин, О. Є. 
Голєв // 
Децентралізація 
публічної влади в 
Україні: здобутки, 
проблеми та 
перспективи: 
матеріали третьої 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (21 
травня 2021., м. Львів) 
/ за наук. ред. проф. 
О. В. Батанова, доц. Р. 
Б. Бедрія. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – C. 111 – 117.; 11. 
Кобрин В. С. 
Конституційна 
просвіта як спосіб 
консолідації 
української нації / В. 
С. Кобрин // 



Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІI звітної науково-
практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.). : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – Ч. 1. – C. 110 – 
112.; 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: 
Індивідуальна 
адвокатська практика, 
Свідоцтво про право 
на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 2132 
(видане рішенням 
Львівської обласної 
кваліфікаційно-
дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
04.10.2012 р. № 18).;  

218219 Бойко Ігор 
Йосипович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  
правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009428, 

виданий 
31.05.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004088, 
виданий 

02.07.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
014552, 

виданий 
16.06.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 009315, 
виданий 

14.02.2014

23 ОК.3. Правові 
цінності та 
етичні 
стандарти в 
професійній 
діяльності 
юриста

Публікації: Бойко І. Й. 
Вплив державної 
політики Австрійської 
монархії на соціально-
економічний розвиток 
у Галичині (друга 
половина XVIII-XIX 
століть) // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2018. – 
Вип. 66. С. 42-57; 
Бойко І. Й. Григорій 
Яхимович – видатний 
український 
громадський і 
політичний діяч: віхи 
життя та роль у 
національному 
відродженні 
Галичини в першій 
половині XIX століття 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2018. -
Вип. 66. С. 215-226; 
Бойко І. Й. Утворення 
Західноукраїнської 
Народної Республіки 
як знакова подія у 
тисячолітній історії 
національного 
державотворення // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2018. – 
Вип. 67. С. 14-25; 
Бойко Ігор. 
Західноукраїнська 



Народна Республіка та 
її місце в історії 
національного 
державотворення (до 
100-річчя 
проголошення)// 
Право України. – 
2018. – №10. – С.165-
184; Бойко І. Й. Вплив 
державної політики 
Австрійської монархії 
на соціально-
економічний розвиток 
у Галичині (друга 
половина XVIII-XIX 
століть) // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2018. – 
Вип. 66. С. 42-57; 
Бойко І. Місце і роль 
Києво-Руської 
держави в 
багатовіковій історії 
українського 
державотворення  // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2019. – 
Вип. 68. С. 74-87; 
Бойко І. Витоки, 
становлення та 
розвиток інституту 
народовладдя в 
Україні. // Право 
України. 2019. – №11. 
С.165-182; Бойко І. 
Історико-правова 
школа Львівського 
університету імені 
Івана Франка – одна з 
найдавніших 
наукових шкіл в 
Україні (235-річчя від 
часу заснування) // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2019. -
Вип. 69. С. 23-34; 
Бойко І. Професор 
Володимир 
Кульчицький – 
видатний український 
правник ХХ століття 
(до 100-річчя від Дня 
народження) ) // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2019. -
Вип. 69. С. 173-182; 
Бойко І. Ґрунтовний 
аналіз ролі правової 
освіти та науки у 
державно-правових 
процесах в Україні на 
зламі ХІХ-ХХ ст. // 
Публічне право. 
Науково-практичний 
журнал. №2(34) 
/2019. – С.165-167; 
Бойко І. Вступне слово 
до Актуальної теми 
номера «Історико-
правова доктрина 
Української 
державності» // 
Право України. 2020. 
– №1. С.11-16; Бойко 
І., Святоцький О. 
Витоки, етапи 
становлення та 



розвиток Української 
державності  // Право 
України. 2020. – №1. 
С.17-40; Бойко І. 
Розвиток права як 
важливої ознаки 
Галицько-Волинської 
держави (1199-1349 
роки) // Право 
України. 2020. – №1. 
С.97-115; Бойко І. 
Висновки і 
рекомендації з 
Актуальної теми 
номера «Історико-
правова доктрина 
Української 
державності» // 
Право України. 2020. 
– №1. С.270-281; 
Бойко І. Вибрана 
бібліографія з 
Актуальної теми 
номера «Історико-
правова доктрина 
Української 
державності» // 
Право України. 2020. 
– №1. С.282-285; 
Бойко І. Академік 
Олександр 
Святоцький – 
яскравий представник 
Львівської історико-
правової школи 
Франкового 
університету // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2020. - 
Випуск 70. С. 236-243; 
Бойко І.Й Конституція 
України 1710 р. та її 
місце в багатовіковій 
історії національного 
державотворення // 
Часопис Київського 
університету права. 
Український науково-
теоретичний часопис. 
– 2020. – № 4. – С.16–
25; Бойко І. 
Становлення 
політології як 
важливої навчальної 
дисципліни на 
юридичному 
факультеті 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2020. – 
Вип. 70. С. 75-87; 
Boiko, I., Kobyletskyi, 
M. Formation of legal 
traditions in Ukraine 
and European states 
with a Federal System 
(the Vyh century BC – 
the XVIIth century): A 
new view // East 
European historical 
bulletin. – 2021. – Issue 
21. – P. 244–250. 
Review of the 
monograph: Tsvietkova 
Yu. V. Legal tradition of 
religious tolerance in 



European states with a 
Federal System (the Vth 
century BC – the 
XVIIth century). Kyiv: 
Talcom, 2020. 512 p; 
Zvarych Roman, 
Havretska Maryna, 
Andrukhiv Oleh, 
Kaleniuk Oksana, Boiko 
Ihor. 2021. Legal basis 
for ethical behavior of 
civil servants in 
Ukraine: some 
problematic issues. 
Questiones 
Politicas,Vol. 39, Num. 
68; Бойко І. Життєвий 
шлях, науково-
педагогічна та 
громадська діяльність 
Володимира 
Гавриловича 
Сокуренка (до 100-
річчя від Дня 
народження). Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. Випуск 72. 
Львів, 2021. С.158-166; 
Бойко І. Актуальний 
та своєчасний 
підручник з історії 
держави і права 
України. // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. Випуск 72. 
Львів, 2021. С.155-157; 
22.Бурдін В., Бойко І. 
Витоки Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (до 360-
ліття від часу 
заснування). // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. Випуск 72. 
Львів, 2021. С.14-26; 
Усенко І.Б., Бойко І.Й.  
Професор В. Г. 
Сокуренко: 
правознавець і 
педагог у дзеркалі 
часу // Часопис 
Київського 
університету права. 
Український науково-
теоретичний часопис. 
2021/1. С.16-21; Бойко 
І. Становлення 
державності та права 
на території сучасної 
України в прадавню 
добу // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. Випуск 73. 
Львів, 2021. С.14-27; 
Бойко І.Й. Історичний 
досвід регулювання 
інтелектуальної 
власності в Галичині у 
складі Австрії та 
Австро-Угорщини 
(1772-1918 рр.). // 
Правовий часопис 
Донбасу. Збірник 
наукових праць 
Донецького 
юридичного інституту 



МВС України. №4 
(77). – Маріуполь, 
2021. – С.23-29; Бойко 
І.Й. Тенденції 
розвитку права 
інтелектуальної 
власності України в 
контексті Угоди про 
Асоціацію. // 
Прикарпатський 
юридичний вісник. 
Випуск 5(40), 2021. 
С.22-25; 27.Boiko, I., 
Yavorska, O., Kosovych, 
V., Tarasenko, L. & 
Shpuhanych, I. (2021). 
The current state of 
copyright and 
intellectual property in 
the IT field. Cuestiones 
Políticas, 39 (71), 660–
681. 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Бойко І. Становлення 
політології як 
навчальної 
дисципліни на 
юридичному 
факультеті ЛНУ імені 
Івана Франка. // Вступ 
до правової 
політології : навч. 
посібник / І. Бойко, В. 
Бурдін, М. Бризіцький 
та ін.; за ред. д-ра 
юрид. наук, проф. 
В.М. Бурдіна, д-ра 
юрид. наук, проф. 
В.М. Косовича, д-ра 
юрид. наук, проф. 
П.М. Рабіновича, 
канд. юрид. наук В.О. 
Семківа. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2021.  С.70-81. 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Бойко І.Й. Історія 
держави і права 



України: програма 
курсу для студентів 
юридичного 
факультету / І. Й. 
Бойко, М. М. 
Кобилецький, Л. Е. 
Шевчук, Х.М. Моряк-
Протопопова. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2017 р. 
– 20 с; Програма 
курсу "Історія 
держави і права 
України". Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка; 
Методичні 
рекомендації та плани 
семінарських занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. – Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2021 р. 
– 89 с;  Бойко І.Й., 
Кобилецький М.М., 
Шевчук Л.Е. Моряк-
Протопопова Х.М. 
Історія держави і 
права України. 
Методичні 
рекомендації та плани 
семінарських занять 
для  студентів 
першого курсу 
юридичного 
факультету. Львів: 
юридичний факультет 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021 р. – 89 с. 
6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Ковальчук 
Іван Васильович 
"Правові основи 
організації і 
діяльності крайових 
судів у Галичині в 
складі Австрії та 
Австро-Угорщини 
(1850-1918 рр.); 
Ковальчук Іван 
Васильович, доктор 
філософії, 
спеціальність 081 
«Право», дисертація 
на тему "Правові 
основи організації і 
діяльності крайових 
судів у Галичині в 



складі Австрії та 
Австро-Угорщини 
(1850-1918 рр.)", 2021; 
ДР, № 003148, 
08.12.2021, ЛНУ ім. І. 
Франка; Олійник 
Юрій Вадимович, 
доктор філософії, 
спеціальність 081 
«Право», дисертація 
на тему «Правові 
основи організації та 
діяльності 
Львівського 
апеляційного суду в 
період Другої Речі 
Посполитої: історико-
правове 
дослідження», 2021, 
ДР, №003149, 
08.12.2021, ЛНУ ім. І. 
Франка; Галабурда 
Тарас Ігорович, 
доктор філософії, 
спеціальність 081 
«Право», дисертація 
на тему «Кримінальне 
судочинство у 
Галичині за 
австрійським 
Кримінально-
процесуальним 
кодексом 1873 року», 
2021, ДР, № 003147, 
08.12.2021, ЛНУ ім. І. 
Франка. 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Бойко І.Й., 
проф. 0121U110504. 
2021-2023. Науковий 
керівник наукової 
теми “Закономірності 
становлення та 
розвитку держави і 
права України та 
зарубіжних країн»; 
Науковий керівник 
наукової теми 
“Закономірності 
становлення та 
розвитку держави і 
права України та 
зарубіжних країн. 
0121U110504” (2021-
2023). 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 



спеціалізованих 
вчених рад: опонент 
по дисертації 
Цвєткова Юліанна 
Володимирівна 
"Становлення 
правової традиції 
релігійної 
толерантності у 
федеративних 
державах Європи (V 
ст. до н. е. – XVII ст.)", 
Селіхов Дмитро 
Анатолійович 
«Сільськогосподарськ
ий кредит на 
українських землях 
Російської імперії у 
1861-1917 рр.: 
історико-правове 
дослідження», голова 
разової 
спеціалізованої ради 
Пиртко Михайло 
Сергійович 
"Державно-правові 
реформи в Австрії у 
40–90 роках XVIII 
ст."; Офіційний 
опонент у СВР: Д 
26.001.04 по захисту 
дисертації Цвєткової 
Юліанни 
Володимирівни на 
тему "Становлення 
правової традиції 
релігійної 
толерантності у 
федеративних 
державах Європи (V 
ст. до н. е. – XVII ст.) 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора юридичних 
наук зі спеціальності 
12.00.01 - теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
учень; Офіційний 
опонент у СВР: Д 
08.727.04 по захисту 
дисертації Селіхова 
Дмитра 
Анатолійовича на 
тему 
«Сільськогосподарськ
ий кредит на 
українських землях 
Російської імперії у 
1861-1917 рр.: 
історико-правове 
дослідження» подану 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.01 
- теорія та історія 
держави і права; 
історія політичних і 
правових учень; 
Голова СВР: ДФ 
35.051.032 по захисту 
дисертації Пиртка 
Михайла Сергійовича 
на тему "Державно-
правові реформи в 
Австрії у 40–90 роках 
XVIII ст." подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 



філософії зі 
спеціальності 081 
«Право» у галузі 
знань 08 «Право»; 
Голова СВР: ДФ 
35.051.048 по захисту 
дисертації Матвійчук 
Марії Анатоліївни на 
тему "Кримінально-
виконавче право в 
працях І. О. 
Малиновського: 
історичний аспект" 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 
«Право» у галузі 
знань 08 «Право»; 
Голова СВР: ДФ 
35.051.047 по захисту 
дисертації Бондаренка 
Богдана Олеговича на 
тему "Конституційно-
правове забезпечення 
незалежності 
конституційного суду 
(європейський та 
український досвід)" 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 
«Право» у галузі 
знань 08 «Право». 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Тищик Борис 
Йосипович – 
визначний 
український вчений-
правознавець (до 80-
річчя від дня 
народження і 57-річчя 
від початку науково-
педагогічної 
діяльності) / 
Упорядники Бойко 
І.Й., Новосядло І.Ю. – 
Львів, 2016. – 89 с. 
(особисто 3 друк. 
арк.).; Б.Й. Тищик., 
Бойко І.Й. «Польська 
правда», Ельблонзька 
книга (KsiegaElblaska), 
Право поляків. // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія: у 20 т. 
– Х.: Право, 2016. – Т. 
1: Історія держави і 
права України / 
редкол.: В.Д. 
Гончаренко (голова) 
та ін.; Бойко І.Й. 
Судовий устрій 
Галичини та Буковини 
у складі Австрії. // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія: у 20 т. 



– Х.: Право, 2016. – Т. 
1: Історія держави і 
права України / 
редкол.: В.Д. 
Гончаренко (голова) 
та ін. Національна 
академія правових 
наук України; Історія 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України; 
Національний 
юридичний 
університет ім. 
Ярослава Мудрого. – 
C. 716 – 721.; Бойко 
І.Й. Терезіанський 
Кримінальний кодекс 
1768 р. // Велика 
українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. 
– Х.: Право, 2016. – Т. 
1: Історія держави і 
права України / 
редкол.: В.Д. 
Гончаренко (голова) 
та ін. Національна 
академія правових 
наук України; Історія 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України; 
Національний 
юридичний 
університет ім. 
Ярослава Мудрого. – 
C. 727 – 730; Бойко І. 
Історичне значення 
Західно-Української 
Народної Республіки у 
багатовіковій історії 
національного 
державотворення / 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXІV звітної науково-
практичної 
конференції (7 – 8 
лютого 2018 р.): у 2-ох 
ч. – Ч. 1. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 33-39; Бойко І. Й. 
Утворення 
Західноукраїнської 
Народної Республіки 
як важливий етап на 
шляху до державної 
незалежності 
України/ Західно-
Українська Народна 
Республіка та її місце в 
історії Українського 
державотворення (до 
100-річчя 
проголошення): 
збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Львів, 2018.- вип. 2. 
С. 13-23; Бойко І.Й. 
Переднє слово // 
Ювілейний збірник 
наукових праць на 
пошану професора 
Володимира 



Семеновича 
Кульчицького з 
нагоди 100 річчя від 
Дня народження / 
Редколегія: І. Й. 
Бойко (голова), Б. Й. 
Тищик, М. М. 
Кобилецький, А. В. 
Кольбенко, Г. М. 
Федущак-Паславська, 
Л. Е. Шевчук; за 
редакцією доктора 
юридичних наук, 
професора І. Й. Бойка. 
– Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – С.7-11; 
Бойко І.Й. Професор 
Володимир 
Семенович  
Кульчицький – 
корифей української 
історико-правової 
науки  // Ювілейний 
збірник наукових 
праць на пошану 
професора 
Володимира 
Семеновича 
Кульчицького з 
нагоди 100 річчя від 
Дня народження / 
Редколегія: І. Й. 
Бойко (голова), Б. Й. 
Тищик, М. М. 
Кобилецький, А. В. 
Кольбенко, Г. М. 
Федущак-Паславська, 
Л. Е. Шевчук; за 
редакцією доктора 
юридичних наук, 
професора І. Й. Бойка. 
– Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – С.24-
37; Бойко І. Галицько-
Волинська – 
спадкоємниця і 
наступниця Княжої 
України-Руси (до 820-
річчя утворення) ./ 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXV звітної науково-
практичної 
конференції (7–8 
лютого 2019 р.): у 2-ох 
ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
С. 32-41; Бойко І.Й. 
Історико-правова 
оцінка інкорпорації 
західноукраїнських 
земель до складу 
Австрійської імперії у 
другій половині ХУІІІ 
століття // Проблеми 
законності: зб. 
наукових праць / від. 
ред. В.Я. Тацій. – 
Харків: Нац. юрид. у-т 
імені Ярослава 
Мудрого, 2019. – 
Вип.145. С.8-22; Бойко 
І.Й. Становлення та 



державно-правовий 
розвиток Київської 
Русі // Правничо-
політологічні та 
історичні  студії  
проблем  
Українського 
державотворення / 
ред. ком. : В. П, 
Андрущенко, Ю.С. 
Шемшученко, О.О. 
Рафальський та ін. –К. 
: Вид-во НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 
2019. С. 85-88; Бойко 
І.Й. З нагоди ювілею 
Б.І. Андрусишина // 
Богдан  Іванович  
Андрусишин :  
бібліографічний 
покажчик  до  60‐
річчя  від  дня  
народження  і  45‐
річчя педагогічної  і  
наукової  діяльності  / 
М‐во  освіти  і  науки 
України ;  Нац.  пед.  
ун‐т  імені  М. П. 
Драгоманова, 
Факультет  політології  
та  права ;  упоряд.  Н. 
І. Тарасова, Т. М. 
Галенко. – 2‐е  
видання,  доповнене. 
–  Київ :  Вид‐во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2019. – 
241 с., портрети.  − 
(Серія: “Вчені НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова”). С.50-
53; Бойко І. Роль 
українського 
звичаєвого права у 
збереженні державної 
традиції України / 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІ звітної науково-
практичної 
конференції (6-7 
лютого 2020 р.): у 2-
ох ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 28-34; Бойко І. Й. 
Місце і роль інституту 
народовладдя в історії 
українського 
конституціоналізму 
(до 25-річчя 
Конституції України) / 
І. Й. Бойко // Правова 
наука і 
державотворення в 
Україні у світлі 
сучасних 
глобалізаційних 
викликів: історія, 
теорія, практика (до 
25-ї річниці 
Конституції України): 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково- практичної 
конференції. 



Маріуполь. – 2021. – 
C. 36-46; Бойко І. 
Місце і роль 
конституції України 
1710 р. в багатовіковій 
історії національного 
державотворення / 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІІ звітної науково-
практичної 
конференції (3–4 
лютого 2021 р.): у 2-ох 
ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. – 
С. 39-46; Святоцький 
О., Барандій М., Бойко 
І. Українська 
державність: витоки, 
етапи становлення та 
розвиток // 
Українська 
державність: 
історико-правничі 
нариси. Науково-
популярне видання. 
Київ, 2021. С.52-63; 
Бойко І. Науковий 
висновок про 
доцільність 
запровадження свята 
в Україні – День 
Української 
державності. // 
Українська 
державність: 
історико-правничі 
нариси. Науково-
популярне видання. 
Київ, 2021. С.820-834. 
Національна академія 
правових наук 
України; Історія 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України; 
Національний 
юридичний 
університет ім. 
Ярослава Мудрого. – 
C. 584 – 589; Бойко І. 
Й. Професор Борис 
Тищик – визначний 
представник історико-
правової школи 
Львівського 
університету / І. Й. 
Бойко // Тищик Борис 
Йосипович – 
визначний 
український вчений-
правознавець (до 85-
річчя від дня 
народження і 62-річчя 
від початку науково-
педагогічної 
діяльності). – Львів, 
2021. – С.6-14; Бойко 
І.Й., Кольбенко А.В., 
Новосядло І.Ю. 
Тищик Борис 
Йосипович – 
визначний 
український вчений-
правознавець (до 85-



річчя від дня 
народження і 62-річчя 
від початку науково-
педагогічної 
діяльності). – Львів, 
2021. – 87 с; Бойко І. 
Й. Запорізька Січ – 
основа відновлення 
Української 
державності в другій 
половині ХУІІ ст.: 
особливості 
формування правової 
системи / І. Й. Бойко 
// Матеріали 
Четвертої 
Міжнародної наукової 
конференції «Витоки 
та становлення 
козацького руху на 
етнічних землях 
України» (до 400-
річчя Хотинської 
битви 1621 р.). Львів. – 
2021. – C. 63-77; Бойко 
І. Акт відновлення 
Української Держави 
30 червня 1941 р. та 
його місце в історії 
національного 
державотворення / 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІІІ звітної 
науково-практичної 
конференції (3–4 
лютого 2022 р.): у 2-ох 
ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2022. – 
С. 37-42.
Стажування: Інститут 
ураїнознавства 
ім.І.Крипякевича 
(НАН України)

180825 Мазур Марта 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006314, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента AД 
009872, 
виданий 

01.02.2022
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Публікації: 1. Мазур. 
М.Р., Слюсарчук Х.Р. 
Стандарт доказування 
у кримінальному 
провадженні: 
«змінний» чи 
«ступеневий»? 
Науковий вісник 
Ужгородського 
Національного 
Університету. Серія 
ПРАВО. 2021. Випуск 
63. С. 298-301. 3.  2. 
Nor V., Mazur M., 
Slyusarchuk Kh. (2021) 
Standards of proof in 
criminal justice of 
Ukraine: the essence of 
the concept and the 
purpose of 
implementation. 
Cadernos de Dereito 
Actual. No. 15. pp. 09-
36. (Web of Science); 
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-



педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: 
Адвокатська 
діяльність; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс: у 3 т. Т.1: 
Загальна частина / 
[В.Т. Нор, Н.Р. 
Бобечко, М.В. Багрій 
та ін.]; за ред. Акад. 
НАПрН України, д-ра 
юрид. наук, проф. В.Т. 
Нора, д-ра юрид. наук, 
проф. Н.Р. Бобечка. – 
Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2021. 912 с. 
(співавтор); 13) 
проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік: Курс «Система 
юстиції та внутрішніх 
справ ЄС» The EU 
Justice and Home 
Affairs Agencies 
(викладається 
англійською мовою); 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: НААУ, 
Національна асоціація 
медіаторів України 
(НАМУ); 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: Участь у 
реалізації проекту 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини» (Project 
Erasmus+ 
«Modernisation of 
master programmes for 



future judges, 
prosecutors, 
investigators with 
respect to European 
standard on human 
rights»). Програма 
фінансування ЄС: 
Erasmus+ KA 2 за 
напрямом «Розвиток 
потенціалу вищої 
освіти».
Стажування: 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» на базі 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 
сертифікат СВ № 
02070987/0000372-21 
виданий - червень 
2021 р., 6 кредитів

182281 Шевчук 
Марта 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035093, 
виданий 

12.05.2016
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Публікації: Шевчук М. 
І. Окремі аспекти 
незалежності та 
безсторонності 
українського 
кримінального суду / 
М. І. Шевчук // Вісник 
Південного 
регіонального центру 
Національної академії 
правових наук 
України. – 2018. - № 
14. – С. 150 – 168. Нор 
В. Т., Шевчук М. І. 
Обгрунтована підозра 
як підстава для 
обрання запобіжного 
заходу та 
продовження його 
строків: практика 
Європейського суду з 
прав людини та 
українські реалії. 
Науковий журнал: 
Право і суспільство. 
2019. № 6. ч. 2. С. 173–
187. URL: 
http://pravoisuspilstvo.
org.ua/archive/2019/6
_2019/part_2/30.pdf 
(дата звернення: 
21.10.2020). Шевчук 
М. І. Умови обрання 
запобіжного заходу у 
вигляді домашнього 
арешту. 
Кримінальний процес 
і криміналістика: 
виклики часу: збірник 
статей за матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з нагоди 
20-річчя кафедри 
кримінального 
процесу і 
криміналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (24 
січня 2020 р., м. 
Львів). Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020. С. 



135 – 148. Шевчук М. 
І. Особливості 
обрання запобіжних 
заходів у вигляді 
домашнього арешту та 
особистої поруки. 
Науковий журнал: 
Право і суспільство. 
2020. № 2. ч. 2. С. 
185–197. URL: 
http://pravoisuspilstvo.
org.ua/archive/2020/2
_2020/part_3/31.pdf 
(дата звернення: 
21.10.2020). Шевчук 
М. І. Правовий статус 
поручителя як 
учасника 
кримінального 
провадження. 
Науковий журнал: 
Право і суспільство. 
2020. № 1. ч. 2. С. 
168–178. URL: 
http://pravoisuspilstvo.
org.ua/archive/2020/1
_2020/part_2/30.pdf 
(дата звернення: 
21.10.2020). Шевчук 
М. І. Запобіжні 
заходи, що можуть 
бути застосовані до 
особи, стосовно якої 
передбачається 
застосування 
примусових заходів 
медичного характеру 
або вирішувалося 
питання про їх 
застосування. 
Молодий вчений. 
2020. №6 (82). С. 66 – 
72. URL: 
http://molodyvcheny.in
.ua/files/journal/2020/
6/14.pdf  (дата 
звернення: 
21.10.2020). Калужна 
О. М., Шевчук М. І. З 
великої хмари малий 
дощ (або чи може бути 
нововведений 
порядок апеляційного 
перегляду ухвал суду 
першої інстанції про 
обрання, зміну або 
продовження строку 
тримання під вартою 
ефективним засобом 
правового захисту 
обвинуваченого?). 
Науковий журнал: 
Право і суспільство. 
2021. № 1. С. 211 – 223. 
URL: 
http://pravoisuspilstvo.
org.ua/archive/2021/1_
2021/35.pdf ; 
Unconditional grounds 
for challenges to judges 
in criminal proceedings 
of Ukraine and ECtHR 
standards. Access to 
Justice in Eastern 
Europe. 2022 2 (14). 
pp. 46-82. (Scopus)
Шевчук М. І. Межі 
активності суду в 
процедурі визнання 
доказів 
недопустимими під 



час судового розгляду 
кримінальної 
справи// Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХХV звітної 
конференції (м. Львів, 
7-8 лютого 2019 р.). – 
Львів: Юридичний 
факультет ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2019. 
Контроль за 
дотриманням 
розумних строків 
досудового 
розслідування 
прокурором вищого 
рівня як важлива 
гарантія забезпечення 
права на доступ до 
правосуддя, 
гарантованого ч. 1 ст. 
6 Конвенції про захист 
прав людини та 
основоположних 
свобод// International 
scientific conference 
«Innovative views in 
European fundamental 
scientific-practical legal 
studies» : conference 
proceedings, December 
28–29, 2021. Riga, 
Latvia : «Baltija 
Publishing», 2021. С. 
202 – 206.  
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс : у 3 т. Т. 1: 
Загальна частина / [В. 
Т. Нор, Н. Р. Бобечко, 
М. І. Шевчук та ін.] ; 
за ред. акад. НАПрН 
України, д-ра юрид. 
наук, проф. В. Т. Нора, 
д-ра юрид. наук, 
проф. Н. Р. Бобечка. – 
Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2021. 912 с.
Стажування: З 
21.03.2022 р. по 
29.04.2022 р. 
проходила 
міжнародне 
стажування, 
організоване The Legal 
Centre for Research on 
Education юридичного 
факультету 
Білостоцького 
університету.

108985 Гнатів 
Оксана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Правничий 

коледж 
Львівського 

національного 
університету 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 
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клінічна 
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Публікації:  Area 
Nauki: Fundacja 
«Osrodek Rozwoju 
Kompetencji 
Akademickich», 2018. 
№1 (4). P. 23-32;  О. 
Гнатів, Ю. Юркевич. 
Проблеми 
правозастосовної 
практики у рішеннях 
суду касаційної 
інстанції у 
господарських 
справах. EVROPSKY 
POLITICKY A PRAVNI 
DISKURZ. Svazek 6. 
Issue 3, vydani. 2019. С. 
170-175;  Oksana 



національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022312, 
виданий 

26.06.2014

Hnativ. The 
effectiveness of legal 
regulation as a way to 
attracting foreign 
investment to Ukraine. 
Підприємництво, 
господарство і право, 
2020. № 6. С. 20-23; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Гнатів О.М. 
Конституційні засади 
участі держави у 
цивільно-правових 
відносинах.
Практикуючий 
адвокат
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монографія / С. В. 
Різник. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 



060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 50578, 
виданий 

28.04.2009

2020. – 542 с.  

Статті в наукових 
фахових виданнях 
України з юридичних 
наук, зокрема 
внесених до 
міжнародних 
наукометричних баз 
даних: 

2. Різник С. В. Про 
зміну юридичної 
позиції 
Конституційного Суду 
України щодо 
офіційного 
тлумачення 
положення «на 
наступній черговій 
сесії Верховної Ради 
України». 
Український часопис 
конституційного 
права. 2018. № 3. С. 
12–19.  

3. Різник С. В. 
Перевірка судами 
загальної юрисдикції 
конституційності 
законів України як 
проміжна форма 
конституційного 
контролю (у контексті 
права особи на 
конституційну скаргу). 
Право України. 2018. 
№ 12. С. 163–177. 

4. Різник С. В. Про 
незалежність судової 
влади в Україні: 
конституційні 
виклики сьогодення. 
Український часопис 
конституційного 
права. 2019. № 3. С. 
3–15. 

5. Різник С. В. 
Проблеми 
оцінювання 
конституційності 
законів про внесення 
змін до Конституції 
України. Український 
часопис 
конституційного 
права.  2019. № 4. С. 
3–14. 

6. Різник С. В. Вплив 
Європейського суду з 
прав людини на 
систему забезпечення 
конституційності 
нормативних актів в 
Україні. Visegrad 
Journal on Human 
Rights. 2020. № 5. С. 
215-220. 

7 Різник С. В. Про 
поняття 
конституційності 
нормативних актів. 
Український часопис 
конституційного 
права.  2020. № 2. С. 
3–13. 



53056 Різник 
Сергій 
Васильович

Доцент, 
Суміщення

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 50578, 
виданий 

28.04.2009

13 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1. 
Конституційність 
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конституційного 
права. 2020, 1 (14), 3-
15, 
doi.org/10.30970/jcl.1.2
020.1;  Reshota V., 
Ilnytskyi O., Syrko M., 
Reshota O., Budgetary 
Funds Management in 
Ukraine: Constitutional 
and International 
Treaties Regulation. 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics. 2020 



(summer). Volume. 11. 
№ 4 (50). p. 1345-1352. 
doi: 
10.14505/jarle.v11.4(50)
.31;  Ільницький О.В. 
Аналіз проміжних 
результатів реформи 
системи місцевого 
самоврядування в 
Україні та викликів її 
продовження / О.В. 
Ільницький, Б. 
Пшивора // Державне 
будівництво та 
місцеве 
самоврядування: 
збірник наукових 
праць / редкол. С.Г. 
Серьогіна та ін.. – 
Харків: Право, 2018. – 
Випуск 35. – С. 21-36;  
Ільницький О.В., 
Ільків Н.В. 
Юридичний аспект 
залучення громадян 
до управління в 
діяльності органів 
місцевого 
самоврядування / О.В. 
Ільницький, Н.В. 
Ільків // Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична / 
головний редактор 
Р.І. Благута.– Львів: 
ЛьвДУВС, 2017. – Вип. 
2. – С. 174-187
Стажування:1) Instytut 
Badawczo-Rozwojowy 
Lubelskiego Parku 
Naukowo 
Technologicznego Sp. Z 
o.o. (The Cloud Storage 
Service for the Online 
Studing on the Example 
of the Zoom Platform, 
certificate ES № 
0178/2020 виданий 
27.07.2020 р., 1,5 
ECTS),  2) Громадська 
організація "Міцна 
громада" (Цифрова 
грамотність освітян, 
сертифікат б/н від 
20.10.2020 р., 1 ECTS),  
3) Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
№02070987/000155-
21, виданий 23.01.2021 
р., 1 кредит ECST) 4) 
Державна установа 
"Відкриті публічні 
фінанси" (Курс "Є-
дата: можливості та 
ефективний контроль 
за публічними 
фінансами", 
сертифікат, виданий 
01.12.2021 р., 1 кредит 
ECST)



167716 Хлібороб 
Наталія 
Євгенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011312, 
виданий 

25.01.2013

9 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації: 
Електронний курс 
акредитований 
"Адміністративні 
послуги" https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3688  
Хлібороб Н.Є. 
Адміністративні 
послуги: Практикум 
для студентів 
юридичного 
факультету. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2021 
р. Хлібороб. Н.Є. 
Публічне 
адміністрування у 
сфері 
підприємництва: 
робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
студентів юридичного 
факультету. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2021 
р. 2021 р. В.Решота, 
А.М. Школик, 
Н.В.Янюк, М.І.Труш, 
Н.Є.Хлібороб. 
Адміністративне 
право України. Плани 
практичних занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2021 
р.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Публічне 
адміністрування у 
сфері 
господарювання: 
навч. посібник [для 
студентів юридичних 
факультетів] /Н. 
Хлібороб., А. Школик 
– Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
388 с.; 6. Хлібороб 
Н.Є.  Науково-
практичний коментар 
до Закону України 
«Про адміністративні 
послуги» – коментар 
до статей 2, 3, 13, 19 (у 
співавторстві)/ За заг. 
ред. В.П.Тимощука. – 



К.: ФОП Москаленко 
О.М. – 392 с. 
http://pravo.org.ua/file
s/Adminposlugy/Kome
ntar_Final_.pdf; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Хлібороб Н. Є. 
Проблеми визначення 
юрисдикції 
адміністративного 
суду щодо публічно-
правових спорів, 
пов"язаних з 
виборчим процесом / 
Н. Є. Хлібороб // 
Збірник тез IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
"Адміністратвина 
юстиція в Україні: 
проблеми теорії і 
практики". Компанія 
"Ваіте". Київ . – 2021. 
– C. 265-269. (ISBN 
978-617-7627-55-4).  
Хлібороб Н. Є. 
Принцип правової 
визначеності та його 
реалізація у сфері 
регуляторної політики 
/ Н. Є. Хлібороб // 
Напрямки 
реформування 
публічного та 
приватного права в 
Україні: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 26 
березня 2021 року / за 
заг. ред. Т.О. 
Коломоєць. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2021. 170 с.. ЗНУ. 
Запоріжжя . – 2021. – 
C. 94-96. Хлібороб Н. 
Реорганізація Центрів 
надання 
адміністративних 
послуг на 
регіональному рівні: 
проблеми правового 
забезпечення. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІ звітної науково-
практичної 
конференції (6–7 
лютого 2021 р.): у 2-ох 
ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020 - с. 
99-102 Хлібороб Н. 
Електронні 



адміністративні 
послуги: критерії 
доступності для 
споживача. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXV звітної науково-
практичної 
конференції (6–7 
лютого 2020 р.): у 2-
ох ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020 - с. 
99-102 Хлібороб Н.Є. 
Інформаційні 
технології як спосіб 
підвищення якості 
адміністративних 
послуг. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXІІ звітної науково-
практичної 
конференції (4–5 
лютого 2016 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
С.75-78.; 1) наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Хлібороб Н. 
Функціонування 
інтегрованого порталу 
електронних 
адміністративних 
послуг: правові 
аспекти. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична.- 2020 р. – 
Випуск 70. - с. 121-
128;Хлібороб Н. Є.  
Цифровий уряд: 
світові тенденції як 
орієнтири для 
формування правової 
політики в Україні / 
Н. Є. Хлібороб // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична . ЛНУ імені 
Івана Франка . Львів . 
– 2021. –  Хлібороб Н. 
Запровадження 
електронного 
адміністративного 
судочинства в Україні: 
інновації та 
перспективи. Право 
України.- 2018 р. - 
№2. с. 102-117 
Хлібороб Н. 
Проблеми 
функціонування 



організаційних форм 
надання 
адміністративних 
послуг. 
Адміністративне 
право та процес. - 
№№ 3(13). – 2015. - С. 
62-72;  Хлібороб Н.Є. 
Науково-практичний 
коментар до Закону 
України «Про 
адміністративні 
послуги» – коментар 
до статей 2, 3, 13, 19 (у 
співавторстві)/ За заг. 
ред. В.П.Тимощука. – 
К.: ФОП Москаленко 
О.М. – 392 с.; 9) 
робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 
Членкиня Науково-
консультаційної ради 
при Верховному Суді 
Науковий висновок в 
адміністративній 
справі № 360/3611/20 
щодо набуття права на 
пільгову пенсію 
особами, які 
працювали на 
підземних роботах, 
роботах з особливо 
шкідливими й 
особливо важкими 
умовами праці  
Науковий висновок в 
адміністративній 
справі № 
№0940/2301/18 щодо 
набуття 
співвідношення 



принципів права і 
норм права;  
Науковий висновок 
щодо окремих 
проблемних питань, 
що виникли при 
розгляді 
адміністративної 
справи №803/1541/16
Стажування: 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації Серія 01 
02071139/016-21 6-9 
липня 2021 року 
підвищила 
кваліфікацію у 
Національному 
університеті імені 
Ярослава Мудрого за 
програмою Методика 
викладання галузевих 
юридичних дисциплін 
публічно-правового 
циклу. (1 кредит ЄКТС 
-30 годин) 2. 
Сертифікат 
№02070987/000268-
21 за період 01 жовтня 
2020 - 23 січня 2021 
н.р. "Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" Сучасні 
ІТ-компетенції (3 
кредити) 3. 
Сертифікат 
№02070987/000340-
21 за період 01 жовтня 
2020 - 23 січня 2021 
н.р."Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" 
Медіаграмотність та 
міжнародна 
комунікація (1 кредит) 
4. Сертифікат 
№02070987/000268-
21 за період 01 жовтня 
2020 - 23 січня 2021 
н.р. "Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" 
Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади (1 
кредит)

38902 Мостовий 
Андрій 
Стефанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054897, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044208, 
виданий 

29.09.2015

15 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації: 1) 
Мостовий А.С. 
Особливості 
визначення країни 
походження товарів 
/Мостовий А.С.// 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXІІІ звітної науково 
– практичної 
конференції (7–8 
лютого 2017 р.): у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2017. – 
С. 90-92. 2) Мостовий 
А.С. Окремі проблеми 
нормативного 
регулювання системи 



загальнообов’язкових 
платежів в Україні // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні, Матеріали 
ХХIV звітної науково-
практичної 
конференції 7-8 
лютого 2018р. ст.. 68-
71. 3) Мостовий А.С. 
Система 
загальнообов’язкових 
платежів відповідно 
до доктрини другої 
половини ХІХ ст. 
/Мостовий А.С.// 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXІІІ звітної науково 
– практичної 
конференції (7–8 
лютого 2019 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2019. – 
С. 52-55.  4) Мостовий 
А.С. Історичний досвід 
систематизації 
державних доходів у 
працях Івана Янжула 
/ А.С. Мостовий // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVI звітної науково 
– практичної 
конференції (6–7 
лютого 2020 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2020. – 
С. 79-83. 5) Мостовий 
А.С. Характеристика 
окремих принципів 
податкового 
законодавства щодо 
підприємницької 
діяльності / А.С. 
Мостовий // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVIІ звітної науково 
– практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2021. – 
С. 94-97.; 1) наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 



наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Мостовий 
А.С. Особливості 
справляння податку 
на нерухоме майно 
відмінного від 
земельної ділянки в 
Україні / А.С. 
Мостовий// 
ВРОЦЛАВСЬКО-
ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЮРИДИЧНИЙ 
ЗБІРНИК. – 2017.- № 
8. – С.243-253. 2. 
Андрій Мостовий, 
Перспективи 
кодифікації 
українського 
законодавства про 
загальнообов’язкові 
платежі /Мостовий 
Андрій// Збірник 
статей, доповідей та 
тез учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції м. Львів, - 
5-6 жовтня 2018 р., С 
.409 – 423. 
(http://ir.nusta.edu.ua/
jspui/bitstream/doc/35
46/1/3760_IR.pdf).  3. 
Andrii Mostovyj, 
Problemy stosowania 
zasad prawa 
podatkowego Ukrainy, 
Kwartalnik Prawno-
Finansowy - № 3/2019, 
С. 25-42 
(https://kpf.wpae.uni.w
roc.pl/wp-
content/uploads/2020/
05/Kwartalnik_prawno
_finansowy_3.2019_w
ww.pdf) 4. Andrii 
Mostovyj, Normatywne 
standardy prowadzenia 
ukrainskiej kontroli 
podatkowej, Procedury 
Administracyjne i 
Podatkowe, - № 
2(17)2020, С. 29-36 
(https://taxpress.pl/#!/
czasopisma/procedury-
administracyjne-i-
podatkowe-
2(17)2020/231) 5. 
Мостовий А.С. 
Оподаткування 
податком на доходи 
фізичних осіб в 
Україні: проблеми 
правового 
регулювання / А.С. 
Мостовий// 
Вроцлавсько-
львівський 
юридичний збірник. – 
2020.- № 8. – С.207-
215.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 



та строку роботи на 
цій посаді: від 2009 
року Співзасновник 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВНІК"; 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Джох Р.В. -
2016р. Кандидат 
юридичних наук; 5) 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.01 
на тему « 
Магдебурзьке право 
та його застосування в 
Україні», 03.05.2010р. 
Львів; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: 
Координатор Школи 
польського та 
європейського права у 
Львівському 
університеті ім.Івана 
Франка, Координатор 
Школи українського 
права в 
Ягеллонському 
університеті у Кракові; 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Правниче ЗНО 2020.: 
навч. посіб. / Верес 
І.Я., Жолнович І.В., 
Лисик В.М., Мостовий 
А.С., Ничка Ю.В., 
Чорненький В.І., 
Шандра Р.С., за заг. 
ред. Бурдіна В.М. К.: 
Конві Прінт, 2020, 
528 с. (у співавторстві, 
внесок автора 
кафедри -1 друк. арк.)



Стажування: 
Стажування у США з 
19 по 30 березня 2014 
року у складі делегації 
програми "Відкритий 
Світ"; Стажування в 
університеті в 
Оснабрюк (Республіка 
Німеччина); червень 
2016р.

171676 Палюх Лідія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 011346, 
виданий 

13.05.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043527, 

виданий 
08.11.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

029464, 
виданий 

23.12.2011

15 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації: : Палюх Л. 
М. Кримінальна 
відповідальність за 
злочини проти 
правосуддя : 
монографія / Л. М. 
Палюх. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. - 744 с. (53 друк. 
арк.)
Стажування:  
міжнародне наукове 
стажування на 
юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 17 
– 23 листопада 2019 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом

171676 Палюх Лідія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 011346, 
виданий 

13.05.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043527, 

виданий 
08.11.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

029464, 
виданий 

23.12.2011

15 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації: : Палюх Л. 
М. Кримінальна 
відповідальність за 
злочини проти 
правосуддя : 
монографія / Л. М. 
Палюх. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. - 744 с. (53 друк. 
арк.)
Стажування:  
міжнародне наукове 
стажування на 
юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 17 
– 23 листопада 2019 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом

163882 Гудима 
Дмитро 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047413, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 

11 ОК.11.Виробни
ча практика 

Суддя Верховного 
Суду



032721, 
виданий 

26.10.2012

177682 Дудаш 
Тамара 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047415, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДK 
037467, 
виданий 

17.01.2014

14 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації: Дудаш Т.І. 
Логічний підхід до 
правової 
аргументації.Вроцлавс
ько-Львівський 
юридичний збірник. 
2020. №11. С. 91-101 
Рабінович П., Дудаш 
Т. Правова 
аргументація: 
терміно-поняттєвий 
інструментарій 
дослідження. Вісник 
Національної академії 
правових наук 
України. 2016. № 2 
(85). С.8–20;  Дудаш 
Т.І. Особливості 
аргументування 
рішень Європейського 
суду з прав людини 
(до характеристики 
методологічних 
підходів). Право 
України. 2017. № 4. С. 
156-167;  Рабінович, П. 
Дудаш Т. Правнича 
мова: основні 
складники 
(загальнотеоретична 
характеристика). 
Вісник Національної 
академії правових 
наук України. 2017. № 
1. С. 17-29;  Дудаш Т. І. 
Склад (корпус) 
правової аргументації: 
загальнотеоретична 
характеристика.Публі
чне право. 2021. №2 
(42). С. 138-149; 
Дудаш Т.І. 
ІНСТРУМЕНТИ 
ПРАВОВОГО 
АРГУМЕНТУВАННЯ 
Й ПРАВОВОЇ 
АРГУМЕНТАЦІЇ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИ
ЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2021. №73. 
С. 3-13; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 



студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком з 
теорії права, держави 
та прав людини; 20) 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-



педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: суддя 
Постійно діючого 
третейського суду при 
асоціації 
«Всеукраїнська 
інвестиційна 
асоціація».
Стажування: 
05.04.2021-17.05.2021 
НДІ державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України, 
Довідка №115 від 
17.05.2021, 6 кредитів 
ECTS

116017 Ничка Юрій 
Вадимович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000751, 
виданий 
10.11.2011

12 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації: Ничка Ю. 
В. Свобода вираження 
поглядів адвоката та 
інтереси підтримання 
авторитету суду: на 
матеріалах практики 
ЄСПЛ / Ю. В. Ничка 
// Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXVІ звітної науково-
практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2-х 
ч. Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – Ч. 1. – C. 25-27 
(0,2 друк. арк.).
 

183511 Фурик Ігор 
Ярославович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 030501, 
виданий 

29.09.2015

19 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації:  1. Фурик 
І.Я. Деякі проблеми 
договірного 
регулювання оплати 
праці // Збірник 
наукових статей 
Прикарпатського 
університету імені 
Василя Стефаника. – 
Івано-Франківськ, 
2001. – Випуск VI. С. 
119-124. 2. Фурик І.Я. 
Право на оплату 
праці: міжнародні 
стандарти і 
законодавство 
України // Вісник 
Львівського 
університету. – Серія 
Міжнародні 
відносини. – Львів, 
2001. – Вип. 5. С. 177-
182. 3. Фурик І.Я. 
Мотиваційна роль 
заробітної плати у 
трудових 
правовідносинах // 
Вісник Львівського 
університету. – Серія 
юридична. – Львів, 
2002. – Вип. 37. С. 
359-362. 4.Фурык И.Я. 
Вознаграждение за 
выполненную работу: 
некоторые 



терминологические 
особенности 
юридической 
природы этого 
понятия // Legea si 
viata. Publikatie 
stiintifico-practica. – 
Februarie, 2015 р. 104-
108. 5.Фурик І.Я. 
Індивідуально-
договірне 
встановлення умов 
оплати праці 
найманих працівників 
// Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
– Запоріжжя, 2015 р. 
// Режим доступу: 
www.lsej.org.ua 6. 
Фурик І. Я. Оплата 
праці в проекті Закону 
про працю / І. Я. 
Фурик // Урядовий 
законопроєкт “Про 
працю”, як наступ на 
права працівників. 
Збірник наукових 
статей. – Львів, ТОВ 
«Простір М», 2020. – 
С. 51-58.
Стажування: 
Львівський 
університет 
внутрішніх 
справ(Вдосконалення 
професійної 
підготовки шляхом 
поглиблення 
професійних знань(від 
27.12.2019р.)

44745 Стрепко 
Володимир 
Любомирови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041949, 
виданий 

20.09.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046661, 
виданий 

25.02.2016

25 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації: 1. Про 
право на належні, 
безпечні та здорові 
умови праці у проекті 
Закону України «Про 
працю» // Урядовий 
законопроєкт «Про 
працю» як наступ на 
права працівників. 
Збірник наукових 
статей. – Львів, 2020. 
– С. 59-72. 2. Статут 
Фонду 
загальнообов’язкового 
державного 
соціального 
страхування на 
випадок безробіття // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
820-822. 3. Страховий 
випадок // Велика 
українська юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 



Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
822-823. 4. Страховий 
ризик // Велика 
українська юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
823. 5. Страховики // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
823 – 825.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Досвід 
практичної роботи – 
17 років. Зайняття 
адвокатською 
діяльністю. Свідоцтво 
про право на заняття 
адвокатською 
діяльністю № 969 від 
17 .03.2004 року, 
видане на підставі 
рішення Львівської 
обласної 
кваліфікаційно-
дисциплінарної 
комісії.; 19) діяльність 
за спеціальністю у 
формі участі у 
професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях: Учасник 
Адвокатського 
об’єднання 
«Адвокаторум».
Стажування: 
Львівський 
торговельне-
економічний 
університет(Удоскона
лення методики 
викладання)2018 р.
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Публікації:  1. Стасів 
О.В. Засаднича роль 
Конституції України 
для розвитку 
трудового права / О.В. 
Стасів // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юрид. – 2018. Вип.67- 
с.199-204. 2. Стасів 
О.В. Норми трудового 
права як результат 
укладення 
колективних 
договорів / О.В. Стасів 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юрид. – 2020. Вип.70- 
с.189-194. 3. Стасів 
О.В. Вплив 
конституційних норм 
на рівність у трудових 
правовідносинах / 
О.В. Стасів // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 3/2020(16). –
с.58-64 URL : 
https://www.constjour
nal.com/pub/3-
2020/vplyv-
konstytutsiinykh-norm-
rivnist-trudovykh-
pravovidnosynakh/ 4. 
Стасів О.В. Норми-
принципи у проекті 
ТК України. / О.В. 
Стасів // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юрид. – 2021. Вип.72- 
c.97-103 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/law/article/view/11
201 5. Стасів О.В. 
Особливості 
правового 
регулювання 
дистанційної праці в 
Україні // 
Врацлавсько-
Львівський 
юридичний збірник. - 
№12. –Львів, 2021. – 
с.127-140. 6. Стасів О., 
Бутинська Р. Поняття 
та завдання кадрової 
служби підприємства: 
правовий аспект. 
Часопис Київського 
університету права • 
2021/2. С.192-197 
http://kul.kiev.ua//ima
ges//A/Chasopis/CHAS
21_2.pdf 7. Pavlyuk, O., 
Parasiuk, N., Dutko, A., 
Parasiuk, V., & Stasiv, 
O. (2021). Protection of 
patent law objects, 
created by artificial 
intelligence (AI) 
technologies. Revista 
Amazonia Investiga 
ISSN: Інтернет ISSN: 
2322-6307. Amazonia 
Investiga, 10(44), s. 
230-240. 
https://doi.org/10.3406
9/AI/2021.44.08.22.
Стажування: 
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Публікації: 1. Суханов 
М.О. РОЛЬ СТАТУТУ 
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ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 
КОРПОРАТИВНИХ 
ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 
УЧАСНИКА 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Право і суспільство 
№6/2019  2. Суханов 
М.О. 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПІДСТАВ НАБУТТЯ 
КОРПОРАТИВНИХ 
ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 
УЧАСНИКА 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
В ПОРЯДКУ 
ПРАВОНАСТУПНИЦТ
ВА. Підприємництво, 
господарство і право. 
№4/2020  3. Суханов 
М.О. Право на участь в 
управлінні 
товариством з 
обмеженою 
відповідальністю /М. 
Суханов // Науковий 
Вісник Чернівецького 
юридичного інституту 
Одеської юридичної 
академії. – Випуск 
№1. – 2020. С.43-46. 
(внесено до 
Міжнародної 
наукометричної бази 
«Index Copernicus 
International» 
(Польща).  4. Суханов 
М.О.Аналіз практики 
Верховного суду щодо 
судового захисту 
корпоративних прав 
учасників товариства 
з обмеженою 
відповідальністю. 
Право і суспільство 
№1/2021 5.Cуханов 
М.О. Переважні права 
учасника товариства з 
обмеженою 
відповідальністю: 
окремі аспекти їх 
реалізації та захисту 
Knowledge, Education, 
Law, Management. № 
8 (36). 2021. С. 126-
1333); 14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 



організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), 
Горохівська Ірина (І 
місце, ІІ етап 
Конкурсу наукових 
робіт), Косович 
Віталій (ІІІ місце, ІІ 
етап Конкурсу 
наукових робіт), 
Грицай Діана (ІІ 
місце, ІІ етап 
Конкурсу наукових 
робіт); 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Корпоративне право / 
за заг. ред. проф. 
О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 
р. – 639 с. (автор 
розділів 
«Корпоративні права 
та обов’язки. 
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Товариство з 
додатковою 
відповідальністю. 
Корпоративний 
договір.)
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ін. ; за заг. ред. проф. 
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: Коло, 2020. – 650. 
(8,1 друк. арк.) 
2.Інтелектуальне 
право України / за заг. 
ред. проф. О. С. 
Яворської. – 
Тернопіль : 
Підручники і 
посібники – 608 с. ( 
49,25 друк. арк.). 3. ІТ 
право / за заг. ред. 
проф. О. С. Яворської. 



– Львів: Видавництво 
«Левада», 2017. – 470 
с. (20,75 друк. арк.); 1) 
наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Yavorska L. 
S. Legal Aspects of 
Dividend Payment in a 
Limited Liability 
Company / L. S. 
Yavorska, P. D. 
Pylypenko, S. M. 
Synchuk, I. I. 
Shpuhanych, Y. Y. 
Samagalska // 
Cuestions Politicas. – 
2021. – Vol. 39. Num. 
70. – P.119-138. 
(10.46398/cuestpol.397
0.07). Самагальська 
Ю.Я. Legal regulation 
of internet advertising. 
Вісник Львівського 
Університету. Серія 
Юридична. Львів: 
Львівський нац.ун-т, 
2018/. Вип. 66. С.208-
214 (0,9 друк. арк.).
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(«Scopus»).
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ificaluz.org/index.php/
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№ 2. С. 258-262 
(імпакт фактор, Index 
Copernicus 
International).1. 
Корпоративне право: 
підручник / Ю. О. 
Гладьо, В. М. Мартин, 
Ю. Я. Самагальська та 
ін.; за заг. ред. проф. 
О. С. Яворської. 
Дрогобич : Коло, 
2020. 650 с.  (автор 
підрозділів 3.1.-3.3, 
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Розділу 5 Загальної 
частини; Розділу 7, 10, 
підрозділу 9.1. Розділу 
9 Спеціальної 
частини); 
2. ІТ право. За заг. 
ред. проф. О. С. 
Яворської. Львів: 
Видавництво 
«Левада», 2017. 470 с. 
(автор розділів 
«Цифрове 



середовище. Мережа 
Інтернет», 
«Правовідносини у 
цифровому 
середовищі: суб’єкти, 
об’єкти, зміст», 
«Вільні публічні 
ліцензії як підстава 
використання 
майнових авторських і 
суміжних прав у 
цифровому 
середовищі» (у 
співавторстві), 
«Доменні імена. 
Доменні спори»); 1. 
Яворська О.С., Мартин 
В.М., Тарасенко Л.Л. 
Навчальна програма. 
«Інтелектуальна 
власність». Для 
студентів за 
спеціальністю 
«Право», 2019 р. 30 с.;  
2. Яворська О.С., 
Мартин В.М., 
Тарасенко Л.Л. 
Навчальна програма. 
«Корпоративне 
право». Для студентів 
за спеціальністю 
«Право», 2018 р. 35 с.
3. Яворська О.С., 
Тарасенко Л.Л., 
Мартин В.М., 
Дюкарєва-Бержаніна 
К.Ю., Суханов М.О. 
Навчальна програма 
«Правова охорона 
інтелектуальної 
власності» для 
студентів за 
спеціальністю 081 
«Право» у межах 
освітньої програми ОС 
Магістр. 2021 р. 36 с.1. 
Тарасенко Л.Л. 
Використання об’єктів 
патентного права в 
цифровому 
середовищі. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та 
Інтернет права: 
Матеріали П’ятої 
міжнародної науково 
– практичної 
конференції (Львів, 28 
трав. 2021 р.). Львів: 
Юрид. ф-т Львів. нац. 
ун-ту ім. І. Франка, 
2021. С. 158-162; 
2. Тарасенко Л.Л. 
Реформування 
законодавства 
України про 
промислову власність: 
вплив на судову 
експертизу. Судова 
експертиза об’єктів 
інтелектуальної 
власності: реалії та 
перспективи : 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
19 лют. 2021 р.). Львів: 
Львів. Наук.-досл.-
інст. суд. експертиз, 



2021. С. 55-62; 
3. Тарасенко Л.Л. 
Умови користування 
веб-сайтами (Terms of 
Service): правова 
природа та зміст. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
ХXVІI звітн. наук.-
практ. конф. (Львів, 5-
6 лют. 2021 р.): у 2 ч. 
Ч. 1.  Львів: Юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту ім. І. 
Франка, 2021. С. 226-
228. 
4. Тарасенко Л.Л. 
Здійснення прав 
людини в мережі 
Інтернет. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та 
Інтернет права: 
Матеріали четвертої 
всеукраїнської 
науково – практичної 
конференції (Львів, 12 
лист. 2020 р.). Львів: 
Юрид. ф-т Львів. нац. 
ун-ту ім. І. Франка, 
2020. С. 128-135. 
5. Тарасенко Л.Л. 
Комерціалізація 
об’єктів 
інтелектуальної 
власності. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
ХXVІ звітн. наук.-
практ. конф. (Львів, 6-
7 лют. 2020 р.): у 2 ч. 
Ч. 1.  Львів: Юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту ім. І. 
Франка, 2020. С. 212-
214.
Стажування: 
Ягелонський 
Університет, Краків, 
Республіка Польща 
(стажування, 14-21 
травня 2018 р.)

192745 Шуп`яна 
Мар`яна 
Юріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026828, 
виданий 

26.02.2015

6 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації: 1. Шуп’яна 
М. Ю. Австрійський 
кримінальний кодекс 
1803 р. : порівняльно 
– структурний аналіз 
/ М. Шуп’яна // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2020. – 
Вип. 70. – С. 112-120 
(0,9 друк. арк.); 2. 
Шуп’яна М. Ю. 
Крайня необхідність : 
історико – правовий 
аспект законодавчого 
закріплення на 
українських землях / 
М. Шуп’яна // 
Юридичний Вісник. – 
Одеса. – 2019. - №4. - 
С. 236–243 (0,65 друк. 
арк.); 3. Шуп’яна М. 
Ю. Наклеп та образа 
як кримінально карані 
діяння в 
законодавствах 



України й Польщі / 
Шуп’яна М. Ю. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Юриспруденція. - 
Одеса. – 2020. - № 43. 
– С. 140–144 (0,66 
друк. арк.); 4. Шуп’яна 
М. Ю. Австрійський 
кримінальний закон 
про тяжкі злочини, 
нетяжкі (звичайні) 
злочини та проступки 
від 27 травня 1852 р. – 
123 роки практичного 
застосування / М. 
Шуп’яна // 
Криминалисть 
первопечатньій. - 
Харків. – 2019. - № 18. 
– С. 62–77 (1,0 друк. 
арк.); 5. Шуп’яна М. 
Ю. Вік та осудність, як 
ознаки суб’єкта 
злочину, за 
кримінальним 
законодавством 
Республіки Польща 
[Електронний ресурс] 
/ Шуп’яна М. Ю // 
Електронне наукове 
видання 
«Порівняльно – 
аналітичне право» . – 
2020. – № 4. – С. 675-
683 – Режим доступу 
до журн.: http://pap-
journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/PAP-4_2020.pdf . – 
Назва з екрану. (0,8 
друк. арк.);  6. 
Шуп’яна М. Ю. 
Евтаназія в Республіці 
Польща : 
кримінально-правове 
регулювання 
[Електронний ресурс] 
/ Шуп’яна М. Ю. // 
Електронне наукове 
видання «Вісник 
асоціації 
кримінального права 
України» . – 2020. – 
Випуск 2 (14). - С. 121–
135 – Режим доступу 
до журн.: 
http://vakp.nlu.edu.ua/
issue/view/13263 . – 
Назва з екрану. (0,9 
друк. арк.);  7. 
Шуп’яна М. Ю. 
Ознаки кримінально 
караного діяння : 
доктрина та практика 
Республіки Польща / 
Шуп’яна М. Ю. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Юриспруденція. - 
Одеса. – 2021. - № 49. 
– С. 145–149 (0,7 друк. 
арк.).; 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
захист дисертації на 
здобуття наукового 



ступеня- кандидат 
юридичних наук, 2015 
р.; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: участь у 
міжнародному проекті 
""Interdisciplinary 
Forum of Scientific 
Excellence. 
Competitiveness-
Measurability-
Innovation. 
Internationalisation of 
the heritage of Polish 
criminological thought 
and increasing the 
recognition of its 
achievements"".; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: член 
комітету 
кримінального права 
та процесу Ради 
адвокатів Львівської 
області; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Шуп’яна М. Ю. 
Система покарань за 
австрійським 
кримінальним 
кодексом 1852 р. та 
практика їх 
застосування у Східній 
Галичині : монографія 
/ М. Ю.Шуп’яна. – 
Львів : 2017. – 252 с. 
(12,2 друк. арк.).
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державний 
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рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015930, 

виданий 
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доцента ДЦ 

010967, 
виданий 

20 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації:  1. Марін 
О. Родовий об’єкт та 
система кримінальних 
правопорушень проти 
правосуддя у 
результаті 
конституційної 
реформи. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2021. №1. С.220-226.  
2. Марін О. «Новітні» 
форми зловживання 
можливостями 
спеціального статусу в 
розділі XVII 
Особливої частини 
кримінального 
кодексу України. 
Юридичний науковий 



21.04.2005 електронний журнал. 
2021. № 2. С. 239-242.  
3. Марін О. 
Систематика складів 
кримінальних 
правопорушень у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг. Право і 
суспільство. 2021. № 1. 
С.186-192.  4. Марін О. 
Кримінальна 
відповідальність за 
насильницьке 
зникнення. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2021. 
Випуск 72. С.122-130.  
5. Марін О. Родовий 
об’єкт кримінальних 
правопорушень у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг. Актуальні 
проблеми держави і 
права. 2021. Випуск 
90. С.104-112; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
ЕНК 
"Відповідальність за 
кримінальні 
правопорушення у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов'язаної 
із наданням публічних 
послуг" URL: 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3628; 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: є 
засновником та 
активним членом ГО 
"Львівський форум 
кримінальної 
юстиції"; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 



посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Марін О. 
Відповідальність за 
кримінальні 
правопорушення у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг: Навчальний 
посібник. Київ: Дакор, 
2021. 272 с.; 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): наукове 
керівництво 
дисертаціями Сень 
І.З., Хмиз М.В., 
Яциніної М.-М.С., всі 
одержали диплом; 7) 
участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
опонування дисертації 
Михайлова М.В., 
захист відбувся 
22.09.2021; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 



лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: постійно 
діючою студентською 
проблемною групою у 
межах співпраці із 
Університетом 
Тюбінгена (ФРН); 10) 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: проекту 



crimhum - ERASMUS+ 
KA2 Cooperation for 
innovation and the 
exchange of good 
practices – Capacity 
building in the field of 
Higher Education 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини»;
Стажування:Львівськи
й національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
№02070987/000067-
21, виданий 23 січня 
2021 року. 6 кредитів 
ECTS)

128903 Коссак 
Володимир 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 003383, 

виданий 
18.12.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 004771, 
виданий 

28.05.1986, 
Атестат 

професора ПP 
001118, 
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21.12.2001
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Публікації:  1. 
Deutsches und 
europaisches Bank und 
Kapitalmarktrecht. 
Band II. – Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg, 2017. – 
3025 s. [Особистий 
внесок Коссака В. М. - 
S.2921-2936] 2. 
Методологія в праві / 
За заг. ред. І. 
Безклубого. – К.: 
Грамота, 2017. – 658 с. 
[Особистий внесок 
Коссака В. М. - Гл. 1.4. 
– С.31-39]  3. Spickhoff 
A., Kossak V., Kvit N. 
Aktuelle Fragen des 
Medizinrechts: Ein Ost-
West-Vergleich // 
Kossak V. Medizinische 
Dienstleistungen in 
Zivilrecht der Ukraine / 
Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2018. – 
205s.(S. 67-78 (1,5 
друк. арк.) 4. Коссак 
В.М. Реалізація 
суб’єктивних 
цивільних прав особи 
в умовах пандемії. В 
монографії «Права 
приватної особи в 
умовах пандемії 2020 
COVID-19: проблеми 
здійснення захисту. 
Одеса:Видавничий 
дім «Гельветика» с.65-
77 (1,5 друк.арк.) 5. 
Підручник: Цивільне 
процесуальне право 
України: підручник. 
За заг.ред. В.М. 
Коссака гл.25, 26 с. 
696-742. (3,5 
друк.арк.)  6. 
Оновлення 
Цивільного кодексу 
України: формування 
підходів / за ред. А. С. 
Довгерта, Є. 



О.Харитонова / М. О. 
Михайлів, Н. М. Квіт, 
В. М. Коссак, І. Є. 
Якубівський, О. С. 
Яворська // 
Гельветика. Одеса. – 
2020. – Частина 7.3 
Розділу 7. 564-584 c.; 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Коссак В. 
М. Місце і роль 
кафедри цивільного 
права і процесу у 
структурі юридичного 
факультету 
Львівського 
університету: історія і 
сучасність / В. М. 
Коссак // Історико-
правовий часопис. – 
2017. - №1. – С.3-16 (у 
співавторстві) (0,65 
друк.арк.) 2. Коссак В. 
М. Становлення та 
розвиток кафедри 
цивільного права та 
процесу на 
юридичному 
факультеті 
Львівського 
університету / В. М. 
Коссак // 
Вроцлавсько-
Львівський 
юридичний збірник. – 
2017. - №7. – С.37-57 
(у співавторстві) (0,65 
друк.арк.) 3. Kossak V., 
Kvit N. Der Einfluss des 
EU-Rechts auf die 
Entwicklung des 
ukrainischen 
Privatrechts. 
Veroffentlichungen der 
Forschungsstelle fur 
Europaische 
Rechtsentwicklung und 
Privatrechtsreform an 
der 
Rechtswissenschaftliche
n Fakultat der 
Universitat Wien. Wien. 
Manz’sche Verlags- und 
Universitatsbuchhandlu
ng. 2019. Band XIII. 
S.29-45. (1 друк.арк.) 
4. Коссак В. М. 
Концептуальні засади 
вдосконалення 
підготовки фахівців 
права з цивілістичних 
дисциплін в умовах 
реформування 
юридичної освіти / В 
зб.: Реформування 
юридичної освіти: 
виклики часу. – К.: 
ПрАТ «Юридична 
практика», 2019. – С. 
235-250. 5.Коссак В. 
М. Правосуб’єктність 
державних органів і 



створених ними 
юридичних осіб у 
механізмі 
регулювання 
цивільної 
відповідальності // 
Право України. – 
2019. - №1 – С.154-166. 
6. Andrusiv U. B. 
Grounds and 
consequences of waiver 
of the contract on the 
provision of tourist 
services / U. B. 
Andrusiv, V.M. Kossak, 
M. O. Mykhayliv, N. 
Fedina, D. Zabzalіuk // 
Amazonia Investiga. – 
2021. – 10(45). – P. 63-
72. 
(doi.org/10.34069/AI/2
021.45.09.6). 7. Kossak 
V. M. Legal 
Consequences of Mock 
Transactions / V. M. 
Kossak, I. Y. 
Yakubivskyi, M. V. 
Oprysko, V. Tsikalo,Y. 
B. Bek // International 
Journal of Criminology 
and Sociology. 
Lifescience Global. – 
2020. – Vol.9. – P. 
1600-1607. 
(https://doi.org/10.600
0/1929-
4409.2020.09.183). 8. 
Kossak V. M. Protection 
of Intelectual Property 
Rights: Towards 
Harmonisation of 
Ukrainian and EU Law 
/ V. M. Kossak,I. Y. 
Yakubivskyi, M. V. 
Oprysko // Global 
Journal of Comparative 
Law. Bril. Leiden. – 
2021. – Vol.10(1-2). – P. 
221-240. 
(https://doi.org/10.1163
/2211906X-10010016). 
9. Diakovych M. M. 
Features of the 
inheritance rights of 
children born as a 
result of artificial 
insemination / M. M. 
Diakovych,M. O. 
Mykhayliv, V. M. 
Kossak // Journal of 
the National Academy 
of Legal Sciences of 
Ukraine. – 2020. – 
27(4). – P. 214- 230. 
(https://doi.org10.3763
5/jnalsu.27(4).2020 ). 
10. Kossak V. M. 
Foreign Investment in 
Ukraine: Types and 
Forms / V. M. Kossak, 
H. B. Yanovytska // 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. – 2020. – 
V.9. – P. 3057-3065.; 
Стажування: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 
2019-2020 р. (Довідка 



ЛьвДУВС від 31.01 
2020 р. № 143, 6 
кредитів ECTS)

28820 Цікало 
Володимир 
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Диплом 
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національний 
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1997, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 024140, 
виданий 

09.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021997, 
виданий 
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Публікації:  Volodymyr 
Kossak, Ihor 
Yakubivskyi, Mykola 
Oprysko, Volodymyr 
Tsikalo and Yulian Bek. 
Legal Consequences of 
Mock Transactions // 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. – 2020. – № 
9. – P. 1600-1607. 
Цікало Володимир. 
Засади здійснення та 
захисту 
корпоративних прав: 
поняття і види // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2020. - № 6. – С. 61-
65. Цікало 
Володимир. Засади 
здійснення прав 
учасників за Законом 
України «Про 
товариства з 
обмеженою та 
додатковою 
відповідальністю» // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2019. - № 12. – С. 79-
84. Цікало 
Володимир. Умови 
здійснення права 
акціонерів на викуп 
акцій з ініціативи 
товариства // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2018. ? № 3. – С. 25-
30.  
Адвокатська 
діяльність (Свідоцтво 
про право на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 261, 
видане 
Тернопільською 
обласною КДКА 
08.11.2002) Член Ради 
адвокатів Львівської 
області.

171676 Палюх Лідія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
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роботи
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доктора наук 

ДД 011346, 
виданий 
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Диплом 
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ДK 043527, 
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Атестат 
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Публікації: : Палюх Л. 
М. Кримінальна 
відповідальність за 
злочини проти 
правосуддя : 
монографія / Л. М. 
Палюх. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. - 744 с. (53 друк. 
арк.)
Стажування:  
міжнародне наукове 
стажування на 
юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 17 
– 23 листопада 2019 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом
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Публікації: 1. Шуп’яна 
М. Ю. Австрійський 
кримінальний кодекс 
1803 р. : порівняльно 
– структурний аналіз 
/ М. Шуп’яна // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2020. – 
Вип. 70. – С. 112-120 
(0,9 друк. арк.); 2. 
Шуп’яна М. Ю. 
Крайня необхідність : 
історико – правовий 
аспект законодавчого 
закріплення на 
українських землях / 
М. Шуп’яна // 
Юридичний Вісник. – 
Одеса. – 2019. - №4. - 
С. 236–243 (0,65 друк. 
арк.); 3. Шуп’яна М. 
Ю. Наклеп та образа 
як кримінально карані 
діяння в 
законодавствах 
України й Польщі / 
Шуп’яна М. Ю. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Юриспруденція. - 
Одеса. – 2020. - № 43. 
– С. 140–144 (0,66 
друк. арк.); 4. Шуп’яна 
М. Ю. Австрійський 
кримінальний закон 
про тяжкі злочини, 
нетяжкі (звичайні) 
злочини та проступки 
від 27 травня 1852 р. – 
123 роки практичного 
застосування / М. 
Шуп’яна // 
Криминалисть 
первопечатньій. - 
Харків. – 2019. - № 18. 
– С. 62–77 (1,0 друк. 
арк.); 5. Шуп’яна М. 
Ю. Вік та осудність, як 
ознаки суб’єкта 
злочину, за 
кримінальним 
законодавством 
Республіки Польща 
[Електронний ресурс] 
/ Шуп’яна М. Ю // 
Електронне наукове 
видання 
«Порівняльно – 
аналітичне право» . – 
2020. – № 4. – С. 675-
683 – Режим доступу 
до журн.: http://pap-
journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/PAP-4_2020.pdf . – 
Назва з екрану. (0,8 
друк. арк.);  6. 
Шуп’яна М. Ю. 
Евтаназія в Республіці 
Польща : 
кримінально-правове 
регулювання 
[Електронний ресурс] 
/ Шуп’яна М. Ю. // 
Електронне наукове 
видання «Вісник 



асоціації 
кримінального права 
України» . – 2020. – 
Випуск 2 (14). - С. 121–
135 – Режим доступу 
до журн.: 
http://vakp.nlu.edu.ua/
issue/view/13263 . – 
Назва з екрану. (0,9 
друк. арк.);  7. 
Шуп’яна М. Ю. 
Ознаки кримінально 
караного діяння : 
доктрина та практика 
Республіки Польща / 
Шуп’яна М. Ю. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Юриспруденція. - 
Одеса. – 2021. - № 49. 
– С. 145–149 (0,7 друк. 
арк.).; 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня- кандидат 
юридичних наук, 2015 
р.; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: участь у 
міжнародному проекті 
""Interdisciplinary 
Forum of Scientific 
Excellence. 
Competitiveness-
Measurability-
Innovation. 
Internationalisation of 
the heritage of Polish 
criminological thought 
and increasing the 
recognition of its 
achievements"".; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: член 
комітету 
кримінального права 
та процесу Ради 
адвокатів Львівської 
області; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Шуп’яна М. Ю. 
Система покарань за 
австрійським 
кримінальним 
кодексом 1852 р. та 



практика їх 
застосування у Східній 
Галичині : монографія 
/ М. Ю.Шуп’яна. – 
Львів : 2017. – 252 с. 
(12,2 друк. арк.).
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Публікації: . Сень І.З. 
Поняття спеціальної 
норми в 
кримінальному праві 
України. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Юриспруденція. 2018. 
Вип. 32. С. 106-110.
Сень І. Спеціальні 
норми в постановах 
Пленуму Верховного 
Суду України. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2018. № 9 (271). С. 
217-222. 6. Marin O.K., 
Sen I.Z. Corruption 
between doctors and 
pharmacists: criminal 
law problems of 
counteraction. 
Wiadomości Lekarskie. 
2021. Volume LXXIV 
(Issue 11. Part 2). P. 
2901-2906. DOI: 
10.36740/WLek2021112
07.
 
 Стажування: участь у 
міжнародному 
освітньому проекті 
"Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини (CRIMHUM)", 
у якому Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка є 
національним 
координатором; 14) 
керівництво 
студенткою 
Дерев'янко А.О., яка 
зайняла призове (ІІІ) 
місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
"Кримінальне право 
та кримінологія; 
кримінально-
виконавче право"; 
робота у складі журі І 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт на 
юридичному 
факультеті 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (28 
січня 2021 року; 25 
січня 2022 року); 
діяльність за 



спеціальністю у формі 
участі у ГО 
"Всеукраїнська 
асоціація 
кримінального права"

185549 Яворська 
Олександра 
Степанівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 9492, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента ДЦ 
5106, виданий 

20.06.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 10075, 

виданий 
22.12.2014
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Публікації: 1. Yavorska 
L. S. Legal Aspects of 
Dividend Payment in a 
Limited Liability 
Company / L. S. 
Yavorska, P. D. 
Pylypenko, S. M. 
Synchuk, I. I. 
Shpuhanych, Y. Y. 
Samagalska // 
Cuestions Politicas. – 
2021. – Vol. 39. Num. 
70. – P. 119-138. 
(10.46398/cuestpol.397
0.07). 2. Шпуганич І., 
Дюкарєва-Бержаніна 
К., Яворська О. 
Анонімність 
донорства: 
національне правове 
регулювання та 
міжнародний досвід / 
І. Шпуганич, К. 
Дюкарєва-Бержаніна, 
О. Яворська // 
Медичні перспективи. 
– 2020. – № 3. – с. 
198-204 (індексується 
в міжнародних 
наукометричних базах 
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(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 
Член Галузевої 
експертної ради 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти зі 
спеціальності 081 
"Право".
Стажування: 
Віденський 
університет у період із 



10.10.2019 - 31.10.2019 
- наказ ректора ЛНУ 
імені Івана Франка № 
4018 від 02.10.2019 р.

99383 Бориславськ
а Олена 
Марківна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДД 8656, 
виданий 

20.06.2019, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024827, 

виданий 
30.06.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

26167, виданий 
20.01.2011
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Публікації:  1. 
Boryslavska O. Judicial 
Reforms in Eastern 
Europe: Ensuring the 
Right to a Fair Trial or 
an Attack on the 
Independence of the 
Judiciary? / O. M. 
Boryslavska // Access 
to Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 1(9) . 
P. 0. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.1-
a000049). 2. 
Boryslavska O. 
Independence of 
Constitutional Justices: 
Stumbling Blocks in 
Ukraine and Poland / 
O. M. Boryslavska, M. 
Granat // Access to 
Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 
2(10) . P. 8-24. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.2- 
a000057).  3. 
Бориславська О. 
Парламентаризм в 
умовах європейської 
моделі 
конституціоналізму: 
доктринальні основи 
та сучасні виклики. 
Правова держава. – 
2018. - №30. – С. 51-
57. 4. Бориславська О. 
Вибори – 
[без]альтернативна 
основа демократії? // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2018. - №2. – 
С.12-19. 5. 
Бориславська О. Роль 
президента в змішаній 
республіці 
парламентсько-
президентського типу: 
конституційна 
доктрина і політична 
дійсність // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2019. - №1. – 
С. 4-12 : 1. 
Бориславська О. 
Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
“Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики” для 
студентів за галуззю 
знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
2018 р. Львів: 
Юридичний 



факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2018. 
– 29 с. 2. Boryslavska 
O. European 
Constitutional 
Heritage: doctrinal and 
practical aspects. 
Working program of 
educational discipline 
«European 
constitutional heritage: 
Doctrinal and Practical 
Aspects» for students of 
the branch of 
knowledge 08 «Law», 
specialty 081 «Law» 
within the framework 
of the educational and 
professional program of 
master's degree, 2018. 
Lviv: the Law Faculty of 
the Ivan Franko 
National University of 
Lviv. – 2018. – 26 p. 3. 
Структура, організація 
та порядок діяльності 
КСУ.   ня обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 1. Участь у 
разовій разі в якості 
офіційного опонента 
на захисті дисертації 
Констанкевича Юрія 
Зіновійовича на тему 
«Морально- етичні 
критерії як 
конституційна умова 
формування органів 
публічної влади в 
Україні», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 081 – 
Право. (2021 р.) 2. 
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Стецюк Христини 
Петрівни на тему 
“Конституційно-
правове регулювання 
офіційної назви 
держави: 
європейський та 
вітчизняний досвід”, 



поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право 
(2017 р.) 3. Офіційний 
опонент на захисті 
дисертації Салей 
Марини Іванівни на 
тему «Конституційна 
аксіологія в сучасній 
Україні: науково-
практична 
парадигма», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право 
(2017 р.); 9) робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 1. 
Член Науково-
консультативної ради 
Конституційного Суду 
України; 2. Член 
комісії з правової 
реформи при 
Президентові 
України; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 



зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Адвокат (з 
2006 р.), партнер АО 
Jus-collegium.; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Головний 
редактор наукового 
фахового журналу 
“Український часопис 
конституційного 
права”

8647 Чорненький 
Віталій 
Ігорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 23534, 
виданий 

23.09.2014
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Публікації: 1. 
Nalutsyshyn V., Burdin 
V., Mochulska M., 
Chornenkyi V., Owerko 
H. Features of the 
Impact of Cooperation 
Between the Council of 
Europe and the 
European Union on the 
Development of 
Modern International 
Law. International 
Journal of 
Management, 11 (6), 
2020, pp. 180-190. 2. 
Чорненький В. І. 
Конституційно-
правові стандарти 
захисту 
конфіденційної 
інформації про 
людину в умовах 
сучасного 
технологічного 
розвитку / В. І. 
Чорненький // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2020. –
№1/2020 (14). – C. 16-
25. 3. Чорненький В. І. 
Конституційно-
правові особливості 
застосування 
люстраційних заходів 
в Україні / В. 
І.Чорненький // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2020. – №11/2020. – 
C. 179-185. 4. 
Чорненький В. І. Деякі 
аспекти застосування 
судами загальної 
юрисдикції Закону 
України «Про 
очищення влади» / В. 
І. Чорненький // 
Науковий вісник 



Ужгородського 
національного 
університету: Серія 
Право. – 2020. – вип. 
62. – C. 332-338. 5. 
Чорненький В. І. 
Позитивна 
дискримінація в 
Україні / В. І. 
Чорненький, М. Є. 
Мочульська, В. М. 
Бурдін // Український 
часопис 
конституційного 
права. – 2021. – 
№2/2021 (19). – C. 3-
14.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Конституційно-
правовий статус осіб з 
інвалідністю в Україні 
: монографія / В.І. 
Чорненький. – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2017. – 232 с. 2. 
Правниче ЗНО 2020.: 
навч. посіб. / Верес 
І.Я., Жолнович І.В., 
Лисик В.М., Мостовий 
А.С., Ничка Ю.В., 
Чорненький В.І., 
Шандра Р.С., за заг. 
ред. Бурдіна В.М. К.: 
Конві Прінт, 2020, 
528 с.; 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Був 
офіційним опонентом 
при захисті дисертації 
Васильчук Л.Б. 
«Реалізація права на 
безпечне для життя та 
здоров’я довкілля» 
(спеціальність 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право), 
який відбувався на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 61.051.07 
ДВНЗ «Ужгородський 
національний 
університет»; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: З 2012 – 
член професійного 
громадського 



об’єднання – 
Національна асоціація 
адвокатів України; 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років  
У 2012 році отримав 
Свідоцтво про право 
на заняття 
адвокатською 
діяльністю (№1955 від 
08.09.2012 видане 
Радою адвокатів 
Львівської області). 
Практичну 
адвокатську 
діяльність здійснюю 
безперервно з часу 
видачі свідоцтва.; 
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Публікації :Гураль 
П.Ф., Бедрій Р.Б., 
Кобрин В.С. 
Муніципальне право 
України: Плани 
практичних занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 44 
с.;  
Кобрин В. С. Окремі 
проблеми політичної 
корупції на місцевому 
рівні організації та 
діяльності публічної 
влади. Актуальні 
проблеми запобігання 
корупції в органах 
публічної влади в 
Україні в умовах 
євроінтеграції: тези 
доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 10–11 
квітня 2018 року / За 
заг. ред. Т.О. 
Коломоєць. 
Запоріжжя : ЗНУ, 
2018. С. 88–90; 4. 
Кобрин В. Рада 
прем’єр–міністрів 
України як 
консультативний 
орган Кабінету 
Міністрів України: 
доцільність створення 
та функціонування. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХІV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2018 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 



С. 122 – 124; 5. Кобрин 
В. Формування 
міських, районних та 
обласних рад: 
пропозиції щодо 
зміни виборчої 
системи // Реформа 
місцевого 
самоврядування в 
Україні: сучасні 
тенденції та виклики: 
матеріали круглого 
столу (18 травня 2018 
р., м. Львів) / за наук. 
ред. проф. П. Гураля, 
проф. О. 
Сушинського. Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 
60-64; 6. Кобрин В.С. 
Вибори у об’єднаних 
територіальних 
громадах: проблеми 
та перспективи / В. С. 
Кобрин // 
Децентралізація 
влади в Україні: перші 
кроки і перспективи 
подальшого 
конституційного 
забезпечення : тези 
доповідей 
міжнародного 
круглого столу(м. 
Київ, 04 червня 2019 
р.) / Кафедра 
конституційного 
права юридичного 
факультету Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. – 
Київ: КНУ імені 
Тараса Шевченка, 
2019. – С. 66-70.; 7. 
Кобрин В. С. 
Незалежність 
Української держави 
як конституційна 
цінність / В. С. Кобрин 
// Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації : збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації» (м. 
Хмельницький, 17 
травня 2019 року). у 2-
х част. – Частина 1. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 217-
220.;
Кобрин В. С. Спроби 
внесення змін до 
Конституції України в 
2014-2020 роках у 
контексті 
децентралізації влади 
/ В. С. Кобрин, О. Є. 
Голєв // 
Децентралізація 
публічної влади в 
Україні: здобутки, 



проблеми та 
перспективи: 
матеріали третьої 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (21 
травня 2021., м. Львів) 
/ за наук. ред. проф. 
О. В. Батанова, доц. Р. 
Б. Бедрія. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – C. 111 – 117.; 11. 
Кобрин В. С. 
Конституційна 
просвіта як спосіб 
консолідації 
української нації / В. 
С. Кобрин // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІI звітної науково-
практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.). : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – Ч. 1. – C. 110 – 
112.; 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: 
Індивідуальна 
адвокатська практика, 
Свідоцтво про право 
на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 2132 
(видане рішенням 
Львівської обласної 
кваліфікаційно-
дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
04.10.2012 р. № 18).;  

91926 Бурак 
Володимир 
Ярославович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 012807, 

виданий 
28.12.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006269, 
виданий 

09.02.2000, 
Атестат 

31 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації:  1. 
Synchuk, S., Burak, V., 
Garasym, L., Kaplenko, 
H. (SCOPUS) Threats to 
Economic Security in 
the Healthcare System 
of Ukraine in Pandemic 
Covid 19. Oeconomia 
Copernicana. 2021. – 
Volume 12. – Issue 4. – 
P. 550-559. URL: 
https://oeconomiacope
rnicana.pl/sdm_downl
oads/706/  2. Reshota, 
V., Burdin, V., 
Teremetskyi, V., 
Synchuk, S., Chopko, 
K., Burak, V. (SCOPUS) 
Electronic Petitions in 
European States and 
Ukraine Solving Social 



доцента ДЦ 
008663, 
виданий 

23.10.2003

and Economic 
Problems // (2021) 
Journal of Legal, 
Ethical and Regulatory 
Issues, 24 (Special Issue 
1), pp. 1-9. ISSN: 
15440036 (31976 
знаків /0,799/), 133 
друк. арк.); 
https://www.scopus.co
m/inward/record.uri?
eid=2-s2.0-
85113132741&partnerID
=40&md5=78678adab3
e2886673765009d9a89
8a0  3. Synchuk, S., 
Rym, O., Burak, V. 
(Web of Science) 
Protecting Workers’ 
Psychological 
Wellbeing: Some Legal 
Aspects / E-Journal of 
International and 
Comparative Labour 
Studies. – January 
2020. - Volume 9, № 1. 
- P. 24-34 Режим 
доступу : 
http://ejcls.adapt.it/ind
ex.php/ejcls_adapt/arti
cle/download/847/107
0  4. Burak V. J. The 
concept of an 
administrative 
protection of labor 
rights and legitimate 
interests of employees. 
Eurasian Academic 
Research Journal. 2016. 
№1 (01). P. 5–9. 21.   5. 
Burak V. Prohibition of 
law abuse in labour 
rights protection. 
Visegrad Journal on 
Human Rights. 2019. 
Vol. 4. № 2. P. 14–20.  
6. Burak V. The system 
of legal protection of 
employees’ labour 
rights and legal 
interests in Ukraine. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2016. Вип. 
63. С. 120–131.  7. 
Бурак В. Я. 
Альтернативним 
способам вирішення 
трудових спорів 
необхідне законодавче 
забезпечення. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
2017. № 63. С. 184–
193. 14.  8. Бурак В. Я. 
Участь незалежного 
посередника у захисті 
колективних трудових 
прав працівників. 
Вісник Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
(Юридичні науки). 
2018. Вип. 6. С. 191–
201. 15.  9. Бурак В. Я. 
Деякі аспекти 



реалізації 
працівниками права 
на страйк. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
(Юридичні науки). 
2018. Вип. 7. С. 280–
290.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Бурак В. Я. 
Правовий механізм 
захисту трудових прав 
та законних інтересів 
працівників: 
монографія. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2021. 
440 с.   2. Бурак В. Я. 
Відшкодування 
роботодавцем шкоди, 
заподіяної працівнику 
порушенням його 
прав. Актуальні 
питання 
вдосконалення певних 
галузей права 
України: колективна 
монографія / кер. авт. 
кол.: Л. І. Лелик, В. Г. 
Яворська. Дрогобич: 
Просвіт, 2020. 274 с. 
(С. 98–124).   3. Бурак 
В. Я. Правознавство. 
Профільний рівень: 
підручник для 11 класу 
закладів загальної 
середньої освіти. / І. Д. 
Васильків, В. М. 
Кравчук, В. Я. Бурак, 
О. К. Марін, Г. А. 
Волошкевич, Н. О. 
Попова, Л. М. 
Хлипавка, В. А. 
Іващенко. — 
Тернопіль : Астон, 
2019. — 312 с. 
(Особистий внесок 
Бурака В. Я. С. 223-
262; С. 290-309) (2,41 
друк. арк.); 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Бурак В.Я. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці Робоча 
програма навчальної 
дисципліни для 
підготовки студентів з 
галуззю знань 08 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
Львів: юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. – 
20 с. (Пилипенко 
П.Д., Бурак В.Я., Рим 
О.М. – у співавторстві)  
2. Бурак В.Я. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика медіації у 
трудових 
правовідносинах» для 
студентів за галуззю 
знань 08 «Право» у 
межах освітньо-
професійної програми 
ОС Магістр, 2021р. 16 
с.  3. Бурак В.Я. 
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Правові 
засади захисту 
трудових прав та 
законних інтересів 
працівників» для 
студентів за галуззю 
знань 08 «Право» у 
межах освітньо-
професійної програми 
ОС Магістр, 2021р. 16 
с.; 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Матеріали семінару-
навчання 
профспілкового 
активу Первинної 
профспілкової 
організації 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
“Організація і 
проведення 
Конференції 
трудового колективу” 
(3 червня 2016 року). 
Первинна 



профспілкова 
організація 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2016 36 
с.  2. Матеріали 
семінару-навчання 
профспілкового 
активу Первинної 
профспілкової 
організації 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка “Захист 
прав працівників в 
умовах оптимізації 
штатного розпису” (16 
червня 2017 року). 
Первинна 
профспілкова 
організація 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2017 38 
с.  3. Матеріали 
семінару-навчання 
профспілкового 
активу Первинної 
профспілкової 
організації 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка “Права 
працівників при 
проведенні конкурсу 
для зайняття посад 
науково-педагогічних 
працівників” (22 
червня 2018 року) 
Первинна 
профспілкова 
організація 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018 35 
с.  4. Методичні 
рекомендації щодо 
особливостей обрання 
декана факультету 
(січень 2019 року). 
упоряд. Юліан Бек, 
Володимир Бурак, 
Юлія Гриценко, 
Христина Яхницька. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. – 
32 с.  5. Матеріали 
семінару-навчання 
профспілкового 
активу Первинної 
профспілкової 
організації 
працівників 
Університету на тему: 
«Порядок проведення 
звітно-виборної 
кампанії у 
профспілковій 
організації» (14 
червня 2019 року) 
Первинна 



профспілкова 
організація 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019 39 
с.  6. Науково-
практичний коментар 
законодавства щодо 
проведення 
конкурсного відбору 
на заміщення 
вакантних посад 
завідувача кафедри, 
професора, доцента 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (12 
травня 2021 року). 
упоряд. Юліан Бек, 
Володимир Бурак, 
Юлія Гриценко. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. – 
56 с; 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 2020 
року як експерт ГО 
“Українського центру 
соціально-правових 
досліджень в рамках” 
проекту Ради Європи 
“Розвиток соціальних 
прав людини як 
ключовий чинник 
сталої демократії в 
Україні” брав участь в 
науковому аналізі 
Закону України “Про 
соціальні послуги” та 
підзаконних актів, які 
регулюють відносини 
соціальних послуг в 
Україні.  Працюю 
юрисконсультом 
Первинної 
профспілкової 
організації 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.; 5) 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: Бурак В. Я. 
Правовий механізм 
захисту трудових прав 
і законних інтересів 
працівників. - 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.05 – трудове 
право; право 
соціального 
забезпечення. – 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – Львів, 
2021. Захищено 28 
грудня 2021 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 



ради Д 35.051.03 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка.; 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації,
Стажування: 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет(Освоєннн
я нових методик 
викладання) 
13.12.2018р.

65361 Заяць Ігор 
Ярославович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 07254, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021027, 
виданий 
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Публікації: Заяць І.Я.. 
Конституційно-
правові засади 
механізму 
кримінального 
переслідування. 
Теорія кримінального 
переслідування: 
монографія / за ред. 
В.А. Гринчака. – 
Харків : Право, 2019. – 
С.66-83. Заяць І. 
Суверенне право 
України на захист / 
Заяць І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХІV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2018 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 119-121; Заяць І. 
Правовий режим 
національної безпеки 
та захист прав 
людини у 
конституційному ладі 
України. Рецензія на 
статтю А. Stec «Stany 
nadzwyczajne w 
porządku 
konstytucyjnym 
Ukrainy – stan wojenny 
2018 roku [w:] Przegląd 
Sejmowy 5 (154)/2019. 
Warszawa: 
Wydawnictwo 
Sejmowe, 2019. 
http://orka.sejm.gov.pl
/przeglad.nsf/0/C889D
88FA7580BF9C12584A
900448A42/$file/3.And
rzej%20Stec.pdf; Заяць 
І. Правовий режим у 
конституційному 
праві України / Заяць 
І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 



в Україні : матеріали 
XХV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2019 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
С. 96-98.; Заяць І. 
Структура та 
чисельність Верховної 
Ради України в 
контексті доктрини 
народного 
представництва / 
Заяць І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХVI звітної науково-
практичної 
конференції (6-7 
лютого 2020 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 92-94.; Заяць І. 
Становлення 
конституційно-
правового статусу 
Національного 
антикорупційного 
бюро України (НАБУ): 
питання доктрини 
владовідносин / Заяць 
І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХVI звітної науково-
практичної 
конференції (3-4 
лютого 2022 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2022. – 
С. 94-98.
Стажування: 
Навчання по програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
(01.10.2020 р. – 
23.01.2021 р.). 
Сертифікати СВ № 
02070987/000205-21 
(модуль 2 «Сучасні ІТ-
компетентності» 3 
кредити) та СВ 
№02070987/000243-
21 (модуль № 3 
«Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит)
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національний 
університет 
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Магістерський 
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Публікації: 1) 
Мостовий А.С. 
Особливості 
визначення країни 
походження товарів 



імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054897, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044208, 
виданий 

29.09.2015

/Мостовий А.С.// 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXІІІ звітної науково 
– практичної 
конференції (7–8 
лютого 2017 р.): у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2017. – 
С. 90-92. 2) Мостовий 
А.С. Окремі проблеми 
нормативного 
регулювання системи 
загальнообов’язкових 
платежів в Україні // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні, Матеріали 
ХХIV звітної науково-
практичної 
конференції 7-8 
лютого 2018р. ст.. 68-
71. 3) Мостовий А.С. 
Система 
загальнообов’язкових 
платежів відповідно 
до доктрини другої 
половини ХІХ ст. 
/Мостовий А.С.// 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXІІІ звітної науково 
– практичної 
конференції (7–8 
лютого 2019 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2019. – 
С. 52-55.  4) Мостовий 
А.С. Історичний досвід 
систематизації 
державних доходів у 
працях Івана Янжула 
/ А.С. Мостовий // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVI звітної науково 
– практичної 
конференції (6–7 
лютого 2020 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2020. – 
С. 79-83. 5) Мостовий 
А.С. Характеристика 
окремих принципів 
податкового 
законодавства щодо 
підприємницької 
діяльності / А.С. 
Мостовий // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 



в Україні: матеріали 
ХXVIІ звітної науково 
– практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2021. – 
С. 94-97.; 1) наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Мостовий 
А.С. Особливості 
справляння податку 
на нерухоме майно 
відмінного від 
земельної ділянки в 
Україні / А.С. 
Мостовий// 
ВРОЦЛАВСЬКО-
ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЮРИДИЧНИЙ 
ЗБІРНИК. – 2017.- № 
8. – С.243-253. 2. 
Андрій Мостовий, 
Перспективи 
кодифікації 
українського 
законодавства про 
загальнообов’язкові 
платежі /Мостовий 
Андрій// Збірник 
статей, доповідей та 
тез учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції м. Львів, - 
5-6 жовтня 2018 р., С 
.409 – 423. 
(http://ir.nusta.edu.ua/
jspui/bitstream/doc/35
46/1/3760_IR.pdf).  3. 
Andrii Mostovyj, 
Problemy stosowania 
zasad prawa 
podatkowego Ukrainy, 
Kwartalnik Prawno-
Finansowy - № 3/2019, 
С. 25-42 
(https://kpf.wpae.uni.w
roc.pl/wp-
content/uploads/2020/
05/Kwartalnik_prawno
_finansowy_3.2019_w
ww.pdf) 4. Andrii 
Mostovyj, Normatywne 
standardy prowadzenia 
ukrainskiej kontroli 
podatkowej, Procedury 
Administracyjne i 
Podatkowe, - № 
2(17)2020, С. 29-36 
(https://taxpress.pl/#!/
czasopisma/procedury-
administracyjne-i-
podatkowe-
2(17)2020/231) 5. 
Мостовий А.С. 
Оподаткування 
податком на доходи 



фізичних осіб в 
Україні: проблеми 
правового 
регулювання / А.С. 
Мостовий// 
Вроцлавсько-
львівський 
юридичний збірник. – 
2020.- № 8. – С.207-
215.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: від 2009 
року Співзасновник 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВНІК"; 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Джох Р.В. -
2016р. Кандидат 
юридичних наук; 5) 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.01 
на тему « 
Магдебурзьке право 
та його застосування в 
Україні», 03.05.2010р. 
Львів; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: 
Координатор Школи 
польського та 
європейського права у 
Львівському 
університеті ім.Івана 
Франка, Координатор 
Школи українського 
права в 
Ягеллонському 
університеті у Кракові; 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 



(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Правниче ЗНО 2020.: 
навч. посіб. / Верес 
І.Я., Жолнович І.В., 
Лисик В.М., Мостовий 
А.С., Ничка Ю.В., 
Чорненький В.І., 
Шандра Р.С., за заг. 
ред. Бурдіна В.М. К.: 
Конві Прінт, 2020, 
528 с. (у співавторстві, 
внесок автора 
кафедри -1 друк. арк.)
Стажування: 
Стажування у США з 
19 по 30 березня 2014 
року у складі делегації 
програми "Відкритий 
Світ"; Стажування в 
університеті в 
Оснабрюк (Республіка 
Німеччина); червень 
2016р.
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Тарасівна

Доцент, 
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ДK 035088, 
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Публікації: 1. 
Паславська Н. Т. 
Еволюція cучасного 
податкового права 
Федеративної 
Республіки Німеччина 
/ Н. Т. Паславська // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІI звітної науково-
практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.). Львів-
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – 2021. 
– ч. 2. – C. 100–102. 2. 
Паславська Н. 
Теоретичні засади 
гендерно-
орієнтованого 
бюджетування / Н. 
Паславська // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXVІ звітної науково-
практичної 
конференції (6–7 
лютого 2020 р.) : у 2 ч. 
– Ч. 2. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 83–85. 3. 
Паславська Н. До 
витоків фінансової 
конституції ФРН / Н. 
Паславська // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXV звітної наук.-
практ. конф. (Львів, 



7–8 лют. 2019 р.): у 2 
ч. – Ч. 2. – Львів : 
Юрид. ф-т Львів. нац. 
ун-ту імені Івана 
Франка, 2019. – С. 55–
60. 4. Паславська Н. 
Основи фінансової 
юстиції ФРН / Н. 
Паславська // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXІV звітної наук.-
практ. конф. (Львів, 
7–8 лют. 2018 р.): у 2 
ч. – Ч. 2. – Львів : 
Юрид. ф-т Львів. нац. 
ун-ту імені Івана 
Франка, 2018. – С. 72–
75. 5. Паславська Н. 
Конституційно-
правові основи 
фінансової діяльності 
ФРН / Наталя 
Паславська // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXІІІ звітної наук.-
практ. конф. (Львів, 
7–8 лют. 2017 р.). – 
Львів : Юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту імені 
Івана Франка, 2017. – 
С. 93–94.; 1) наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. 
Паславська Н. Т. 
Організація діяльності 
земельної 
конституційної 
юстиції ФРН / Н. Т. 
Паславська // 
Держава і право : зб. 
наук. пр. Юридичні 
науки. – К. : Ін-т 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України, 2016. – Вип. 
73. – С. 185–197. [Index 
Copernicus] 2. 
Паславська Н. Т. 
Історико-правові 
передумови 
виникнення 
фінансової 
конституції ФРН // 
Держава і право : зб. 
наук. пр. Юридичні 
науки. – К. : Ін-т 
держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН 
України, 2019. – Вип. 
85. – С. 119–132. [Index 
Copernicus]. 3. 
Паславська Н. Т. 
Становлення сучасної 
фінансової юстиції 
Німеччини / Н. Т. 
Паславська // Журнал 



східноєвропейського 
права. – № 86. – 2021. 
– С. 27–33. [Index 
Copernicus]. 4. 
Паславська Н. Т. 
Становлення 
адміністративної 
юстиції в Священній 
Римській Імперії 
німецької нації (XV-
XIXст.) / Н. Т. 
Паславська // Наше 
Право. Київ-Юнеско 
Соціо. – 2021. – вип.3 
2021. – C. 34-42. (DOI 
10.32782/NP.2021.3.6). 
[Index Copernicus]. 5. 
Paslavska N. T. Voting 
Methods: Challenges, 
Modern Tendencies 
and Experience 
Globally / M. M. 
Kobyletskyi, N. T. 
Paslavska // Journal of 
Legal, Ethical and 
Regulatory Issues. – 
2021. – Vol : 24 Issue: 1 
S. – 9 p. [Scopus, 
Online ISSN: 1544–
0044].; 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.01 
на тему «Становлення 
та розвиток 
конституційної 
юстиції ФРН», 
05.12.2015р. Львів; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-



мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: Керівництво 
науковим 
студентським гуртком 
з Фінансового права 
України на 
юридичному 
факультеті ЛНУ ім. 
Івана Франка.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Паславська Н. 
Конституційна 
юстиція Федеративної 
Республіки 
Німеччина: від 
витоків до сьогодення 



[Текст]: монографія / 
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А.М. Глави 2-4 
Розділу ІV. Науково-
практичний коментар 
до проекту Закону 
України «Про 
адміністративну 
процедуру» / За заг. 
ред. В.П. Тимощука . – 
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наявність не менше 
п’яти публікацій у 
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адміністративного 
права / В. В. Решота // 
Порівняльно-



аналітичне право. – 
2018. – № 1. – С. 205–
208. — Режим доступу 
: 
http://pap.in.ua/1_201
8/60.pdf 10. Решота 
В.В. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади в системі 
джерел 
адміністративного 
права. Науковий 
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адміністративного 
права України. 
Jurnalul juridic 
national: teorie si 
practica. 2018. Nr. 4-1 
(32). P. 44–46. 13. 
Решота В.В. Судовий 
прецедент як джерело 
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Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 

ДД 011294, 
виданий 

29.06.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050320, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента AД 

009875, 
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Публікації: 1. Rym O., 
Pylypenko P. The 
European Employment 
Strategy as a Tool 
Promoting Ukraine’s 
Integration. E-Journal 
of International and 
Comparative Labour 
Studies. Volume 8, No. 
3, September-October 
2019. – р. 68-84 2. 
Rym Olena, Synchuk 
Svitlana, Burak 
Volodymyr Protecting 
Workers’ Psychological  
Wellbeing: Some Legal 
Aspects. E-Journal of 
International and 
Comparative Labour 
Studies. Volume 9, No. 
1, January 2020. Р. 24-
34 3. Kosovych V., 
Kosovych B., Rym O. 
Investment of social 
entrepreneurship in 



виданий 
01.02.2022

Ukraine: current issues 
of legal regulation. 
Financial and credit 
activities: problems of 
theory and practice. 
Vol. 2 No. 37. 2021. Р. 
467-475. 4. Рим О.М. 
Співвідношення 
трудового права 
Європейського Союзу 
та європейського 
трудового права// 
Науковий вісник 
публічного та 
приватного права: 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6.- Том 
3.- К. : Науково-
дослідний інститут 
публічного права, 
2017.- 244 с. - С. 94-97. 
5. Рим О.М. Предмет 
регулювання 
трудового права 
Європейського 
Союзу// Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету / [ред. 
кол.: Щур Б. В., Котуха 
О. С. та ін.]. – Львів : 
Видавництво 
Львівського 
торговельно- 
економічного 
університету, 2018. – 
Вип. 6. – 264 с. – 
(Юридичні науки). - С. 
255-262. 6. Рим О.М. 
Правові засади 
взаємодії 
Європейського Союзу 
та Міжнародної 
організації праці// 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
Право Випуск 50 Том 
1.- С. 138-141. 7. Рим 
О.М. Право на страйк 
в Україні у контексті 
рішень Європейського 
суду з прав людини / 
О. М. Рим // 
Університетські 
наукові записки. - 
2018. - № 2. - С. 125-
135.  8. Рим О.М 
Виникнення та 
розвиток трудового 
права Європейського 
Союзу// Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету / [ред. 
кол.: Щур Б. В., Котуха 
О. С. та ін.]. – Львів: 
Видавництво 
Львівського 
торговельно- 
економічного 
університету, 2018. – 
Вип. 7. – 352 с. – 
(Юридичні науки). - С. 
297-306. 9. 
Пилипенко П.Д., Рим 
О.М. Про свободу 
переміщення 



працівників країнами 
Європейського 
Союзу// Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична.- 2018.- 
Випуск 67.- С. 189-198. 
10. Рим О.М. 
Характеристика 
факторів формування 
трудового права 
Європейського 
Союзу// Visegrad 
journal on human 
rights. – № 6 (volume 
2).- 2018.- С. 192-196 
(всього 215 с.  11. Рим 
О.М. Правові аспекти 
реалізації 
Європейським 
Союзом політики у 
сфері зайнятості// 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
"Юриспруденція".- 
2019.- Випуск 37.- С. 
154-158 12. Rym, O. 
Fundamental rights as a 
general principle of the 
European Union law// 
Recht der 
Osteuropaischen 
Staaten. - 2019. - № 1.- 
C. 157-161 13. Рим О.М. 
Співвідношення 
принципів рівності та 
недискримінації у 
практиці Суду 
Європейського 
Союзу// Право і 
суспільство.- 2019.- № 
4. С. 330-336. 14. Рим 
О.М. Принцип 
рівності у трудовому 
праві Європейського 
Союзу// Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
юридичні науки. – 
2019.- Том 30 (69). - 
№ 4. С. 81-88 15. Рим 
О.М. Деякі аспекти 
реалізації свободи 
переміщення 
працівників у 
Європейському 
Союзі// Держава та 
регіони. Серія право.- 
2019.- № 3.- С. 127-
132. 16. Рим О.М. 
Колективні трудові 
права як загальні 
принципи трудового 
права Європейського 
Союзу// Актуальні 
проблеми вітчизняної 
юриспруденції.- 2019.- 
№ 5. -С. 43-46. 17. Рим 
О.М. Система джерел 
трудового права 
Європейського 
Союзу// Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Юридичні Науки.- 



2020. - Том 31 (70) Ч.1. 
- № 2. – С. 159-163 18. 
Рим О.М. 
Застосування Хартії 
основоположних прав 
Європейського Союзу 
та Конвенції про 
захист прав людини та 
основоположних 
свобод у практиці 
Суду ЄС // Журнал 
європейського і 
порівняльного права.- 
Випуск 11 / 3-4, 2019. 
С. 55-62 19. Рим О.М. 
Рішення Суду ЄС як 
джерело трудового 
права Європейського 
Союзу// // Jurnalul 
juridic national: teorie 
si practica. Numarul 
1(41), 2020.- С.94-98 
20. Рим О.М. Акти 
соціального діалогу як 
джерела трудового 
права Європейського 
Союзу // Recht der 
Osteuropaischen 
Staaten. - 2019. - № 4.- 
C. 140-144 21. Рим 
О.М. Про працівника 
як основного суб’єкта 
трудового права у 
Європейському Союзі 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична.- 2020.- 
Випуск 70.- С. 180-190. 
22. Рим О.М. Захист 
персональних даних 
працівників у 
Європейському 
Союзі// Актуальні 
проблеми держави і 
права. – 2020. – № 85. 
– С. 221-227. 23. Рим 
О.М. Правове 
регулювання робочого 
часу у Європейському 
Союзі// Право і 
суспільство.- 2020.- № 
3. – С. 102-109. 24. Рим 
О.М. Правове 
регулювання 
колективних 
звільнень у 
Європейському Союзі 
// Recht der 
Osteuropaischen 
Staaten. 2020. - № 3.- 
C. 49-53. 25. Рим О.М. 
Правове регулювання 
визнання професійної 
кваліфікації особи для 
працевлаштування в 
Європейському Союзі 
// Держава та регіони. 
Серія право.- 2020.- 
№ 2 (68).- С. 64-69. 
26. Рим О.М. Правове 
регулювання трудових 
відносин Хартією 
основоположних прав 
Європейського Союзу 
// Юридичний 
бюлетень. Випуск 14. 
2020. С. 126-132.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 



(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Рим О.М. 
Співвідношення між 
основними 
економічними 
свободами та 
основоположними 
колективними 
трудовими правами у 
Європейському 
Союзі// Legislation of 
EU countries: history, 
shortcomings and 
prospects for the 
development : 
Collective monograph. 
Frankfurt (Oder) : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2019. С. 
271-292  2. Rym O., 
Pylypenko P. The 
principles of labour law 
of the European Union 
and Ukraine: in search 
of harmonization// 
Modern achievements 
of EU countries and 
Ukraine in the area of 
law : Collective 
monograph. Riga : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2020. Р. 2. 
P. 477-516. 3. Рим О. 
М. Трудове право 
Європейського Союзу 
/ О. М. Рим. – Львів : 
«ГАЛИЧ-ПРЕС», 
2020. – 596 с.; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Рим О.М. Трудове 
право Європейського 
Союзу. Програма 
спецкурсу для 
студентів юридичного 
факультету. Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2016. 12 
с. 2. Пилипенко П.Д., 



Синчук С.М., Буряк 
В.Я., Рим О.М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
«Соціально-правові 
стандарти захисту 
прав та інтересів 
громадян в умовах 
глобалізації ринку 
праці» для студентів 
за галуззю знань 08 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
Львів, 2021р. 20 с.; 5) 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: 7 травня 2021 
року захистила 
дисертацію на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.05 на тему 
«Трудове право 
Європейського Союзу 
та його вплив на 
розвиток трудового 
права України»; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Є членом 
редколегії та 
рецензентом 
наукового журналу 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична.; 10) участь 
у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: У грудні 
2018 року - квітні 2019 
року як експерт брала 
участь у грантовому 
проекті USAID 
«Аналіз прецедентної 
практики нового 
Верховного суду»   
Стажування: 1. 
Гуманітарно-
природничий 
університет в 
Сандомирі 
(Республіка Польща) 
(міжнародне 
дистанційне науково-



педагогічне 
стажування, 
сертифікат від 
15.06.2018 р. 3 
кредити ECTS)  2. 
Балтійська 
міжнародна академія 
(Рига, Латвія) 
(міжнародне 
дистанційне 
стажування, 
сертифікат № AI 1063 
від 08.04.2022 р. 6 
кредити ECTS)

116017 Ничка Юрій 
Вадимович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000751, 
виданий 
10.11.2011

12 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації: Ничка Ю. 
В. Свобода вираження 
поглядів адвоката та 
інтереси підтримання 
авторитету суду: на 
матеріалах практики 
ЄСПЛ / Ю. В. Ничка 
// Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXVІ звітної науково-
практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2-х 
ч. Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – Ч. 1. – C. 25-27 
(0,2 друк. арк.).
 

177682 Дудаш 
Тамара 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047415, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДK 
037467, 
виданий 

17.01.2014
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проект

Публікації: Дудаш Т.І. 
Логічний підхід до 
правової 
аргументації.Вроцлавс
ько-Львівський 
юридичний збірник. 
2020. №11. С. 91-101; 
Дудаш Т. І. Склад 
(корпус) правової 
аргументації: 
загальнотеоретична 
характеристика.Публі
чне право. 2021. №2 
(42). С. 138-149; 
Дудаш Т.І. 
ІНСТРУМЕНТИ 
ПРАВОВОГО 
АРГУМЕНТУВАННЯ 
Й ПРАВОВОЇ 
АРГУМЕНТАЦІЇ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИ
ЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2021. №73. 
С. 3-13; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 



олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком з 



теорії права, держави 
та прав людини; 20) 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: суддя 
Постійнодіючого 
третейського суду при 
асоціації 
«Всеукраїнська 
інвестиційна 
асоціація».

217894 Рабінович 
Петро 
Мойсейович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1959, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ЮP 000199, 

виданий 
03.10.1980, 

Диплом 
кандидата наук 
MЮP 000862, 

виданий 
07.12.1966, 

Атестат 
доцента MДЦ 

049502, 
виданий 

12.08.1969, 
Атестат 

професора ПP 
010496, 
виданий 

09.12.1983

53 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації: Рабінович 
П. М.Основи теорії та 
філософії права: Навч. 
посіб. - Львів, 2021; 2. 
Рабінович П. М. 
Правова наука в 
Україні: сучасний 
стан, виклики, 
можливості розвитку: 
Монографія.-Харків, 
2021 (Співавтор)  3. 
Рабінович П. М. Вступ 
до правової 
політології: Навч. 
посіб.- Львів, 2021. 
(Співавтор);; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1.Рабінович П. М. 
Межі права: основні 
аспекти проблеми / 
Матеріали Круглого 
столу Фундаментальні 
проблеми 
юриспруденції ІІІ. 
Межі права.- Харків. 
https://dspace.nlu.edu.
ua/handle/123456789/
18866. 2. Рабінович П. 
М. Буттєві права 
людини: діалектична 
єдність суб’єктивного і 
об’єктивного // 
Юриспруденція 
сьогодні: між 
апологією і 
креативністю. Памяти 
професора Ю.М. 
Оборотова. (до 75-
річчя від дня 
народження). 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 17 
вересня, Одеса, 2021; 
3. Рабінович П. М. 
Буттєві права людини 
як втілення 
діалектично-
суперечливої єдності 



об’єктивного та 
суб’єктивного / 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні. Матеріали 
ХХVІІ звітної 
конференції.– Львів, 
(3-4 лютого) 2021. 
(Співавтор); 4. 
Рабінович П. М. 
Вихідні абсолютні 
міжнародні стандарти 
прав людини / 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні. Матеріали 
ХХVІІІ звітної 
конференції. – Львів, 
(5-6 лютого) 2022. 
1.Рабінович П. 
М.Універсальні 
стандарти людяності 
як концептуальні 
засади 
антропоцентричного 
праворозуміння // 
Право України. - 2021. 
- № 1;  2. Рабінович П. 
М. Доброчесність 
крізь призму 
філософії правосуддя 
// Юридичний вісник 
України, 2021, № 30; 
3. Рабінович П. М. 
Межі права: основні 
аспекти проблеми // 
Філософія права і 
загальна теорія 
права.-2021.- № 1 
(Співавтор); 
4.Рабінович 
Інтегральність 
праворозуміння як 
методологічна 
проблема// Вісник 
Національної академії 
правових наук 
України. 2021.- № 3. 
(Співавтор);. 5. 
Рабінович П. М. 
Юридична наука у 
Львівському 
університеті: досвід 
поколінь Львівський 
університет. 
Офіційний вебсайт 
ЛНУ імені Івана 
Франка. 
Університетський 
блог. URL: 
https://university-
blog.lnu.edu.ua/story-
1/?
fbclid=IwAR1Y9KLBac
8d1lC4f3xZj0EPnbjkUA
sIBqvaN9Df-
LYD5SOBazkN4A2z1Kc 
. (Співавтор);

185124 Денькович 
Ольга 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 

10 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації:  1. 
Denkovych O., Markin 
V., Shevchenko S. 
Penalization of non-
compliance with the 
Covid-19 vaccination: to 
be or not to be? 
Wiadomosci Lekarskie. 
2021. # 11. Part 2/ URL: 



спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 028755, 

виданий 
30.06.2015

https://wiadlek.pl/11-
2021/  2.. Денькович 
О.І., Крикливець Д.Є. 
Спеціальна 
конфіскація як інший 
захід кримінально-
правового характеру: 
до питання про 
конституційність 
статей 96-1, 96-2 
Кримінального 
кодексу України / О.І. 
Денькович, Д.Є. 
Крикливець // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». Випуск 62. - 
С. 265-272;  3. 
Денькович О. І. 
Стандарти 
призначення 
покарання за 
Конвенцією про 
захист прав людини та 
основоположних 
свобод [Електронний 
ресурс] / О. 
Денькович // 
Міжнародний 
науковий журнал 
“Інтернаука”. Серія: 
“Юридичні 
науки”Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
– 2019. – № 6. – 
Режим доступу : 
https://www.inter-
nauka.com/issues/law2
019/6/5233.  4. 
Денькович О. І. 
Методологія 
визначення змісту 
кримінально-правової 
норми 
Конституційним 
Судом України 
[Електронний ресурс] 
/ О. Денькович // 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
– 2016. – № 4. – С. 
157-160. – Режим 
доступу : 
http://www.lsej.org.ua/
4_2016/44.pdf .  5. 
Денькович О.І. 
Злочинність 
професійна / О. І. 
Денькович // Велика 
українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
Т. 18 : Кримінологія. 
Кримінально-
виконавче право / 
редкол.: В. І. Шакун 
(голова), В.І. 
Тимошенко (заст. 
голови) та ін.; Нац. 
акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького, НАН 
України ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого; редкол. В. Я. 
Тацій [та ін.]. Харків : 
Право, 2019. - С. 179 – 
181.  6. Volodymyr 



Burdin, Olga 
Denkovych, Senko М. 
М. Odpowiedzialnosc za 
znecanie sie nad osoba 
w prawie karnym 
Ukrainy / Volodymyr 
Burdin, Olga 
Denkovych, Senko 
Mikolaj // Znecanie sie. 
- Warszawa : Lex a 
Wolters Kluwer 
business, 2020. - S. 
365-390.;; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Питання 
кримінального права 
у рішеннях 
Конституційного Суду 
України: навч. посібн. 
/ упоряд. Л. П. Брич, 
О. І. Денькович, Л. В. 
Курило, В. Є. 
Ясеницький; вид. 
друге, доп. – Львів : 
ЛьвДУВС, 2015. – 264 
с
Стажування: 1) курс 
підвищення 
кваліфікації з теми 
“Методика 
викладання 
кримінального права 
та процесу та основні 
проблеми 
співвідношення 
кримінального та 
кримінального 
процесуального 
права”, 
організованого та 
проведеного Центром 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
кримінального права 
Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого та 
Організацією з 
безпеки та 
співробітництва в 
Європі (м. Харків, 
жовтень-листопад 
2016 р.). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом № 4. 2) 
Програма 
"Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" 
(1.10.2020-
23.011.2021), Модуль 
1. Основні засади 
сучасної системи 
вищої освіти. 
Сертифікат № 
02070987/000152-21. 1 
кредит ECTS). 3) 



Вебінар 
“Впровадження 
дистанційної 
юридичної освіти”, 
який проводився у 
березні-червні 2020 
року в межах Проекту 
Програми USAID 
“Нове правосуддя”. 
Участь засвідчується 
сертифікатом. 4) 
Пройшла міжнардне 
наукове стажування 
на юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 
15-21 жовтня 2018 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом. 5) 
підвищення 
кваліфікації в 
Міністерстві освіти і 
науки України за 
спільною програмою з 
Міжнародною 
громадською 
організацією 
«Універсальна 
екзаменаційна 
мережа» за темою 
“Основи тестології та 
розробки тестових 
завдань”, 19-20 квітня 
2019 року. Участь 
засвідчується 
Свідоцтвом про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
3.2/14/6/18-19 від 
20.04.2019 року

185300 Крикливець 
Дмитро 
Євгенович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039348, 
виданий 

13.12.2016

6 ОК.14. 
Комплексний 
підсумковий 
іспит

Публікації: : 1. 
Крикливець Д.Є. 
Обмежувальні заходи 
за Кримінальним 
кодексом України: 
перспективи 
застосування. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
2018. № 2. С. 298–301. 
URL: http://pap-
journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/2_2018.pdf  2. 
Денькович О.І., 
Крикливець Д.Є. 
Спеціальна 
конфіскація як інший 
захід кримінально-
правового характеру: 
до питання про 
конституційність 
статей 96-1, 96-2 
Кримінального 
кодексу України. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». 2020. 
Випуск 62. С. 263–270. 
URL: http://visnyk-
juris-uzhnu-
uz.com/wp-
content/uploads/2021/



03/48.pdf  3. 
Крикливець Д.Є. 
Система покарань для 
неповнолітніх: шляхи 
удосконалення. 
Вісник національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут». 
Політологія. 
Соціологія. Право. 
2020. № 4 (48). С. 94–
98.  4. Kryklyvets D. 
Granting Clemency to 
Convicts Imprisoned 
for Life in Ukraine: 
Certain Remarks. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2021. № 2. С. 232–234. 
URL: 
http://www.lsej.org.ua/
2_2021/58.pdf  5. 
Dmytro Ye. Kryklyvets, 
Yuliia V. Kerniakevych-
Tanasiichuk, Yuliia O. 
Fidria, Kateryna S. 
Muzychuk, Olena I. 
Sasko. The Process of 
Pardoning Those 
Sentenced to Life 
Sentences and Long 
Terms of Imprisonment 
as a Criterion for 
Increasing the 
Liberality of the 
Judicial System. Вісник 
Національної академії 
правових наук 
України. 2021. Том 28, 
№ 2. С. 277–287. URL: 
http://visnyk.kh.ua/uk
/journals/visnik-
naprnu-2-2021-r; 15) 
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня): В 
складі журі взяв 
участь у проведенні III 
обласного етапу 



Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
правознавства на базі 
юридичного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (25 
січня 2020 року); 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Нор В. Т. Реалізація 
засади змагальності 
під час розгляду скарг 
слідчим суддею / Нор 
В. Т., Крикливець Д. Є. 
– Львів : Видавництво 
ТзОВ «Колір ПРО», 
2017. – 376 с.; 10) 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: Проєкт ЄС 
Erasmus+ 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини» 
(CRIMHUM); 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
Тема дисертації 
«Реалізація засади 
змагальності під час 
розгляду скарг 
слідчим суддею».
 

157687 Марін 
Олександр 
Костянтинов
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015930, 

виданий 
09.10.2002, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010967, 
виданий 

20 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації:  1. Марін 
О. Родовий об’єкт та 
система кримінальних 
правопорушень проти 
правосуддя у 
результаті 
конституційної 
реформи. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2021. №1. С.220-226.  
2. Марін О. «Новітні» 
форми зловживання 
можливостями 
спеціального статусу в 
розділі XVII 
Особливої частини 
кримінального 
кодексу України. 
Юридичний науковий 



21.04.2005 електронний журнал. 
2021. № 2. С. 239-242.  
3. Марін О. 
Систематика складів 
кримінальних 
правопорушень у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг. Право і 
суспільство. 2021. № 1. 
С.186-192.  4. Марін О. 
Кримінальна 
відповідальність за 
насильницьке 
зникнення. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2021. 
Випуск 72. С.122-130.  
5. Марін О. Родовий 
об’єкт кримінальних 
правопорушень у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг. Актуальні 
проблеми держави і 
права. 2021. Випуск 
90. С.104-112; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
ЕНК 
"Відповідальність за 
кримінальні 
правопорушення у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов'язаної 
із наданням публічних 
послуг" URL: 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3628; 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: є 
засновником та 
активним членом ГО 
"Львівський форум 
кримінальної 
юстиції"; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 



посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Марін О. 
Відповідальність за 
кримінальні 
правопорушення у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг: Навчальний 
посібник. Київ: Дакор, 
2021. 272 с.; 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): наукове 
керівництво 
дисертаціями Сень 
І.З., Хмиз М.В., 
Яциніної М.-М.С., всі 
одержали диплом; 7) 
участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
опонування дисертації 
Михайлова М.В., 
захист відбувся 
22.09.2021; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 



лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: постійно 
діючою студентською 
проблемною групою у 
межах співпраці із 
Університетом 
Тюбінгена (ФРН); 10) 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: проекту 



crimhum - ERASMUS+ 
KA2 Cooperation for 
innovation and the 
exchange of good 
practices – Capacity 
building in the field of 
Higher Education 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини»;
Стажування:Львівськи
й національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
№02070987/000067-
21, виданий 23 січня 
2021 року. 6 кредитів 
ECTS)

177496 Павлишин 
Андрій 
Андрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018566, 

виданий 
21.05.2003, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

015990, 
виданий 

15.12.2005
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Публікації:  
Стандарти 
доказування у 
кримінальному 
провадженні / А.А. 
Павлишин, Х.Р. 
Слюсарчук. – Львів: 
Видавництво ТзОВ 
«Колір ПРО», 2018. – 
292с.; Кримінальний 
процес України : 
Академічний курс : у 3 
т. Т.1: Загальна 
частина / В. Т. Нор, Н. 
Р. Бобечко, М. В. 
Багрій, В. П. Бойко, А. 
Б. Войнарович, О. М. 
Калужна, М. Р. Мазур, 
А. А. Павлишин, Х. Р. 
Слюсарчук, М. І. 
Шевчук, В. В. Луцик, 
А. Г. Маланюк // ЛНУ 
ім. Івана Франка. 
Львів. – 2021. – Том 1. 
- Сс. 405-450, 475-493, 
612-627. ; 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Наукове 
керівництво 
здобувачем наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук 
Сопронюка 
Олександра 
Андрійовича, який 
05.01.21р. захистив 
дисертацію на тему: 
„Кримінально-
процесуальні санкції у 
кримінальному 
процесі України” за 



спеціальністю 
12.00.09. – 
кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність.; 
диплом ДК №059430, 
виданий на підставі 
рішення Атестаційної 
колегіївід 15.04.2021р.          

64593 Герц Алла 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність:  
правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005998, 

виданий 
29.09.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035476, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018907, 
виданий 

18.04.2008, 
Атестат 

професора AП 
001758, 
виданий 

14.05.2020
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Публікації:  1. Очна 
участь з доповіддю на 
конференції 
матеріали якої 
індексуються у 
наукометричній базі 
Scopus: а) IDDM-
2019,Львів, листопад 
11-13, 2019, presenting 
a paper "Concept of 
Intelligent Decision 
Support System in the 
Regulation of the 
Surrogate 
Motherhood"; б) 2020 
IEEE 11th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies (DeSSerT-
2020, Kyiv, Ukraine, 
May 14-16, 2020); в) 
International 
Conference 
"INTELLECTUAL 
SYSTEMS OF 
DECISION-MAKING 
AND PROBLEMS OF 
COMPUTATIONAL 
INTELLIGENCE 
ISDMCI-2019", м. 
Херсон, 25-29 травня 
2020 року; 2. Герц 
А.А. Клонування 
людини як один із 
напрямів 
репродуктивної 
діяльності // ХI 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
“THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF 
MODERN SCIENCE 
AND PRACTICE”, 06-
07 квітня 2020 р., 
Мельбурн, Австралія 
201-203. – 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
https://isg-
konf.com/wp-
content/uploads/2020/
04/XI-Conference-06-
07-Melbourne-
Australia.pdf; 3. Герц 
А.А. Проблема 
правового визначення 
медичної помилки: 
правовий аспект, // 
Гармонізація 
законодавства 
України з правом 
Європейського Союзу: 
збірник тез науково-
практичної інтернет – 
конференції (м. 
Хмельницький, 17 
лютого 2020 р.). 
Хмельницький: 



Хмельницький 
національний 
університет, 2020. с.6-
8. – [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://elar.khnu.km.ua
/jspui/bitstream/12345
6789/8839/3/Збірник
_право.pdf; 1) 
наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1.Hovorushchenko, A. 
Herts, Ye. Hnatchuk. 
Concept of Intelligent 
Decision Support 
System in the Legal 
Regulation of the 
Surrogate Motherhood. 
CEUR-WS. 2019. Vol. 
2488. Pp. 57-68 // 
http://ceur-ws.org/Vol-
2488/paper5.pdf ;  2. T. 
Hovorushchenko, A. 
Herts, Ye. Hnatchuk, O. 
Sachenko. Supporting 
the decision-making 
about the possibility of 
donation and 
transplantation based 
on civil law grounds // 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing. 2021. 
Vol.1246. Pp. 357-376 
// 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57202581724 
; 3. T. Hovorushchenko, 
A.Herts, Ye. Hnatchuk. 
Information 
Technology for Legal 
Regulation of the 
Dental Services 
Contract. CEUR-WS. 
2020. Vol. 2623. Pp. 14-
24 // http://ceur-
ws.org/Vol-
2623/paper2.pdf; 4. T. 
Hovorushchenko, A. 
Herts, Ye. Hnatchuk. 
Intelligent Agent for 
Support of Decision 
Making on Civil Law 
Regulation of Contract 
for the Provision of In 
Vitro Fertilization// 
Proceedings of 2020 
IEEE International 
Scientific and Technical 
Conference “Computer 
Science and 
Information 
Technologies” (СSIT-
2020, Lviv-Zbarazh, 
Ukraine, September 23-
26, 2020) – Vol. 1, Pp. 
312-315 // 
https://www.scopus.co
m/results/author 5. 
Герц А.А., Олійник 



Р.В. Цивільно-правове 
регулювання 
трансплантології в 
Україні та іноземних 
державах. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Верховенство права", 
№1, 2019. С.131-138; 6. 
Герц А. А., Турчин Л. 
Я. Окремі аспекти 
внесення майнових 
прав інтелектуальної 
власності до 
статутного капіталу 
господарських 
товариств. Наше 
право. 2019. № 4. С. 
112-121. 
(персональний внесок 
до наукової праці, 
опублікованої у 
співавторстві: Герц А. 
А. – 0,2 друкованого 
аркуша, Турчин Л. Я. 
– 0,5 друкованого 
аркуша).; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Головний 
редактор «Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
юридична».; 7) участь 
в атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Заступник 
голови 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.27 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 «Цивільне 
право і процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 



право»; Член 
спеціалізованої вченої 
ради СРД 70.705.04 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України імені 
Б.Хмельницького.; 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Турчин Л.Я., 
«Майнові права 
інтелектуальної 
власності як внесок до 
статутного капіталу 
господарських 
товариств», 
спеціальність - 
12.00.03. Присуджено 
науковий ступінь 
кандидата юридичних 
наук. Рік захисту – 
2000 рік. Диплом 
кандидата наук на 
підставі рішення 
Атестаційної колегії 
від 26 листопада 2020 
року, ДК № 057856.
Стажування: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ. 
Наказ від 11.03.2021 
№227 о/с. 6 кредитів 
ECTS

44745 Стрепко 
Володимир 
Любомирови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041949, 
виданий 

20.09.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046661, 
виданий 

25.02.2016
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Публікації: 1. Про 
право на належні, 
безпечні та здорові 
умови праці у проекті 
Закону України «Про 
працю» // Урядовий 
законопроєкт «Про 
працю» як наступ на 
права працівників. 
Збірник наукових 
статей. – Львів, 2020. 
– С. 59-72. 2. Статут 
Фонду 
загальнообов’язкового 
державного 
соціального 
страхування на 
випадок безробіття // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 



Вапнярчук. 2020. – С. 
820-822. 3. Страховий 
випадок // Велика 
українська юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
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POLITICKY A PRAVNI 
DISKURZ. Svazek 6. 
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Конституційні основи 
законодавства 
України про соціальне 
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Вісник Львівського 
університету. Серія 
Юридична. – 2016. – 
Випуск 62. – С. 148- 
159.  4. Велика 
українська юридична 
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Хуторян, Г. І . 
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2018 р.). Львів : 
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Л. В. Мисик, 
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CLIL approach to Legal 
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Artsyshevska, L.R. 
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2021.– С. 4 – 8
Стажування: Західний 
науковий центр НАН 
України та МОН 
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державної експертної 
монополії? / Калужна 
О.М. // Проблеми 
законності. – 2018. - 
№ 140. – С. 104-120. – 
Режим доступу: 
http://plaw.nlu.edu.ua/
issue/view/7548 (Index 
Copernicus); 3. 
Калужна О. 
Кримінальна 
процедура щодо 
народних депутатів 
України у світлі 
скасування 
депутатської 
недоторканності (або 
від чого/кого 
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сон депутата?) // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 4/2019. – 
URL: 
https://www.constjour
nal.com/?
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Copernicus); 4. 
Калужна О.М., 
Шевчук М.Р. З 
великої хмари малий 
дощ (або чи буде 
нововведений 
порядок апеляційного 
перегляду ухвал суду 
першої інстанції про 
обрання, зміну або 
продовження строку 
тримання під вартою 
ефективним засобом 
правового захисту 
обвинуваченого?). 
Право і суспільство. 
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URL: 
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lstvo.org.ua/archive/20
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Калужна О.М. 
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суспільство. № 
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http://www.pravoisuspi
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(Index Copernicus);; 
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апробаційних та/або 
науково-популярних, 
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консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Калужна О. Старі пісні 
прокурорські (аналіз 
законопроекту № 
3009а про внесення 
змін до КПК України) 



[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : 
https://zbruc.eu/node/
100863  2. Калужна О. 
Прокурора по одежі 
зустрічають. 
https://zbruc.eu/node/
105183;  3.Калужна О. 
Яйця в криміналі. (Чи 
є підстави 
інкримінувати ч.2 ст. 
346 КК України за 
жбурляння яйцями в 
державних чи 
громадських діячів?) 
// Zbruc (українська 
інтернет-газета) – 
2018. - 03.01.2018. // 
https://zbruc.eu/node/
75061; 4. Калужна О. 
Про доцільність 
залучення експерта 
слідчим суддею у 
кримінальному 
процесі (за законом 
№2147- VIII від 
03.10.2017) // 
Українське право 
(інформаційне 
агентство, юридичне 
електронне видання) - 
наукова думка: 
10.04.2018 // 
http://ukrainepravo.co
m/scientific-
thought/naukova-
dumka/pro-dotsilnist-
zaluchennya-eksperta-
slidchym-suddeyu-u-
kryminalnomu-
protsesi-za-zakonom-
2147-viii-vi/. 5. 
Калужна О. Правда і 
міфи про сенсорне 
голосування // 
https://zbruc.eu/node/
90885?fbclid=IwAR0-
bl6PPGAPzgJnw-
divAKjlhp_mMfZZ6BY
naWeQinwA85Vj2bcbV
X_YFY («Збруч» - 
інтернет-аналітичне 
видання); 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1.Криміналістика. 
Програма курсу для 
студентів юридичного 
факультету / укладачі 
: І. І. Когутич, О. М. 
Калужна. – Львів : 
Юридичний 



факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2020. 
– 100 с. ;  2.Калужна 
О. М. Проблеми 
експертології : 
науковий семінар. 
Практикум з 
навчальної 
дисципліни для 
студентів за напрямом 
підготовки 6.030401 
«Правознавство», 
спеціальністю 
7.03040101 
«Правознавство» 
(наукова магістратура) 
/ О. М. Калужна. – 
Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2017. – 
67 с. 3. Калужна О. М. 
Судова експертологія. 
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
студентів за напрямом 
підготовки 6.030401 
«Правознавство», 
спеціальністю 
7.03040101 
«Правознавство» 
(практична 
магістратура) / О. М. 
Калужна. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
29 с. 4.Калужна О. М. 
Судова експертологія. 
Практикум з 
навчальної 
дисципліни для 
студентів за напрямом 
підготовки 6.030401 
«Правознавство», 
спеціальністю 
7.03040101 
«Правознавство» 
(наукова магістратура) 
/ О. М. Калужна. – 
Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2017. – 
70 с.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Кримінальний процес 
України : 
Академічний курс : у 3 
т. Т.1: Загальна 
частина / (В.Т.Нор, 
Н.Р.Бобочко, 



В.М.Багрій та ін.) : за 
ред акад. НАПрН 
України, д-ра юрид 
наук, проф. В.Т.Нора 
д-ра юрид наук, проф. 
Н.Р.Бобечка. – Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2021. 912 с.
Стажування:  у 
Львівському НДЕКЦ 
МВС України з 
02.11.2020 по 
14.12.2020 року без 
відриву від освітнього 
процесу

148530 Войнарович 
Альона 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007498, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента AД 
008695, 
виданий 

27.09.2021

10 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації: 
Характерні ознаки 
кримінального 
процесу країн 
континентальної 
системи права та 
України: порівняльно-
правовий аналіз 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 2018. 
Право. Вип. 51. Том 2. 
С. 117 – 123.
 Процесуальні 
можливості захисника 
під час застосування 
застави у 
кримінальному 
провадженні Право 
України. 2019. № 12. 
С. 167-178
Окремі аспекти 
правового 
регулювання 
затримання 
уповноваженою 
службовою особою 
Збірник статей за 
матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з нагоди 
20-річчя кафедри 
кримінального 
процесу і 
криміналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2020. С. 
124-135
Mistakes in 
Establishment of the 
Actual Circumstances of 
a Case as Grounds of an 
Appeal in The Criminal 
Procedure of Ukraine 
Кгakowskie Studia 
Malopolskie 2020. № 3 
(27). С. 61-78.
 Referring a case to the 
highest division of the 
Supreme Court in the 
criminal procedure 
legislation of Ukraine 
and European countries 
2021 1(9) Access to 
Justice in Eastern 
Europe 143–165. DOI: 
10.33327/AJEE-18-4.1-
a000050
 Newly discovered and 
exceptional 
circumstances in 
criminal procedure of 



some European states 
2021 2(10) Access to 
Justice in Eastern 
Europe 44–66. DOI: 
10.33327/AJEE-18-4.2-
a000059
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс у 3-х т. Т. 1. 
Загальна частина./За 
редакцією академіка 
НАПрН України 
доктора юридичних 
наук В. Т. Нора, 
доктора юридичних 
наук, професора Н. Р. 
Бобечка. Львьв: 2021.
Стажування: Вищий 
начальний заклад 
Польщі – Академія 
менеджменту та 
управління м. Ополе з 
01 березня по 31 
травня 2020 року – 
180 годин.

27354 Маркін 
Віктор 
Ігорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007577, 
виданий 

26.09.2012

17 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації: Маркін В. 
І. Критерії 
трансформації 
("переростання") 
крадіжки у грабіж або 
розбій: чи є вони 
універсальними ? 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2022. № 7. С. 329-333. 
URL: 
http://lsej.org.ua/7_20
22/78.pdf;  Burdin 
V.M., Markin V.I., 
Senko M.M.  
Odpowiedzialność 
karna za kradzież z 
włamaniem według 
ukraińskiego prawa 
karnego. Kradzież z 
włamaniem. Warszawa: 
Wolters Kluwer Polska 
Sp. z o.o., 2021. – S. 
365-385; Denkovych 
O.I., Markin V.I., 
Shevchenko S.V. 
Penalization of non-
compliance with the 
Covid-19. Wiadomosci 
Lekarskie. 2021. № 74 
(issue 11 part 2). P. 
2907-2911; Маркін В.І., 
Крикливець Д.Є. 
Ознаки організованої 
злочинності: до 
постановки проблеми. 
Перша міжнародна 
конференція 
«Кримінальна 
юстиція під час 
підготовки майбутніх 
суддів, прокурорів та 
слідчих в контексті 
європейських 
стандартів» : збірник 
статей за матеріалами 
конференції (м. Львів, 
19–22 лютого 2020 
року). Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. С. 
51–60. URL: 



https://crimhum.bsu.by
/images/pdf/zbirnyklvi
v.pdf; Маркін В. І. 
Злочинність латентна. 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
Т. 18 : Кримінологія. 
Кримінально-
виконавче право 
/редкол.: В. І. Шакун 
(голова), В.І. 
Тимошенко (заст. 
голови) та ін.; Нац. 
акад.прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького, НАН 
України; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого; редкол. В. Я. 
Тацій [та ін.]. Харків: 
Право, 2019. С. 169 – 
171; Маркін В. І. Секс 
за Кримінальним 
кодексом: нова 
редакція.Юридична 
газета. 2018. № 8 
(610). С. 18 – 19.                
Стажування: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
02070987/000164-21, 
1 жовтня 2020 року - 
23 січня 2021 року, 1 
кредит) 2) Центр 
українсько-
європейського 
співробітницства 
(Удосконалення 
професійної 
компетентності 
викладача юридичних 
дисциплін, сертифікат 
ADV-151147-LSI, 15 
листопада 2021 року - 
26 грудня 2021 року, 6 
кредитів)

47344 Коссак 
Степан 
Михайлович

Доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001840, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026629, 
виданий 

20.01.2011

16 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Суддя Господарського 
суду Львівської 
області

176240 Фігурський 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007638, 

15 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації: Bobechko 
N. R. Referring a case 
to the highest division 
of the Supreme Court in 
the criminal procedure 
legislation of Ukraine 
and European countries 
/ N. R. Bobechko, V. M. 
Fihurskyy, A. B. 
Voynarovych // Access 
to Justice in Eastern 
Europe. Kyiv, Ukraine. 
– 2021. – 1(9). – P. 143-
165. ( 
https://doi.org/10.3332



виданий 
26.09.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

045128, 
виданий 

15.12.2015

7/AJEE-18-4.1-
a000050);  Bobechko 
N. R. Newly discovered 
and exceptional 
circumstances in 
criminal procedure of 
some European states / 
N. R. Bobechko, V. M. 
Fihurskyy, A. B. 
Voynarovych // Access 
to Justice in Eastern 
Europe. Kyiv, Ukraine. 
– 2021. – 2(10). – P. 
44-66. 
(https://doi.org/10.333
27/AJEE-18-4.2-
a000059);  Фігурський 
В. М. 
Криміналістично 
значущі ознаки особи 
правопорушника та 
особи потерпілого у 
кримінальних 
провадженнях про 
підкуп медичних 
працівників / В. М. 
Фігурський, Р. Р. 
Юрків // Актуальні 
проблеми вітчизняної 
юриспруденції. 
Дніпро. – 2020. – № 
2. – C. 159-167. 
(https://doi.org/10.154
21/392065);  
Фігурський В. М. 
Предмет посягання на 
підкуп медичних 
працівників / В. М. 
Фігурський, Р. Р. 
Юрків // Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
Запоріжжя. – 2021. – 
№ 2. – C. 410-415. 
(https://doi.org/10.266
61/2616-9444-2020-
4.1-37);  Фігурський В. 
М. Процесуальні дії 
початкового етапу 
підкупу медичних 
працівників / В. М. 
Фігурський, Р. Р. 
Юрків // Публічне 
право. Суми. – 2021. – 
№ 1. – C. 165-176. 
(https://doi.org/10.327
82/2306-9082/2021-
41-17);  Фігурський В. 
М. Запобігання та 
подолання протидії 
підкупу медичних 
працівників / В. М. 
Фігурський, Р. Р. 
Юрків // Juris 
Europensis Scientia. 
Одеса. – 2021. – Вип. 
1. – C. 133-138. 
(https://doi.org/10.328
37/chern.v0i1.189);  
Фігурський В. М. 
Порядок огляду 
речових доказів під 
час судового розгляду 
у кримінальному 
провадженні / В. М. 
Фігурський, В. Є. 
Тимошук // 
Порівняльно-
аналітичне право. – 
2019. – № 2. – С. 254–
258.;



Стажування: з 
12.11.2019 р. по 
12.12.2019 р. у 
Львівському науково-
дослідному 
експертно-
криміналістичному 
центрі МВС України.

753 Когутич Іван 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1987, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 008788, 

виданий 
10.11.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008012, 
виданий 

11.10.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008022, 
виданий 

19.06.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 008815, 

виданий 
04.07.2013

29 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації:  Когутич 
І.І. Методика 
розслідування 
злочинів. У 2 Ч. Ч.І: 
курс лекцій. Ч.ІІ: 
практикум. Львів: 
юридичний факультет 
ЛНУ імені І.Франка, 
2020 541 с. (28,5 друк. 
арк.);  Міжнародне 
публічне право: 
тексти лекцій// 
укладачі: Когутич І.І,, 
Конюшин Ю.І. Львів: 
Правничий коледж 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. 
472 с. (34.7 друк. арк.);  
Когутич І.І. 
Практикум із 
спеціального курсу 
(Методика 
розслідування 
злочинів). Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. 
80 с. (4,6 друк. арк.);  
Когутич І.І., Конюшин 
Ю.І. Практикум із 
курсу «Міжнародне 
публічне право». 
Львів: Правничий 
коледж Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. 
115 с. (6.23 друк. арк.);.  
Когутич І.І., Конюшин 
Ю.І. Програма курсу 
«Міжнародне 
публічне право». 
Львів: Правничий 
коледж Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. 
39 с. (2.32 друк. арк.).; 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Когутич І.І. 
Навідні запитання у 
кримінальному 
провадженні: окремі 
аспекти концепту 
/Часопис Київського 
університету права. 
2019. №4. С.296-302 
(0,83 друк. арк.);  
Когутич І.І. Про 
окремі виклики 



криміналістиці та 
шляхи її усталення / 
Криміналістика і 
судова експертиза: 
міжвідом. наук.- 
метод. зб. / Київський 
НДІ судових 
експертиз; редкол.: 
Д.В. Журавльов 
(голов. ред.) та ін. - К., 
2020. - Вип. 65. - С.5 - 
19 (1.2 друк. арк.);  
Когутич І. І. Про 
сутність комунікації 
як засобу 
застосування навідних 
запитань у 
кримінальному 
провадженні / 
Інформаційне 
забезпечення 
розслідування 
злочинів : матеріали: 
матеріали VІIІ 
Міжнародного 
круглого столу (5 
червня 2020 р.). Одеса 
: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
С.66-77 (0,6 друк. 
арк.);  Когутич І.І. 
Тактичні складові дій 
прокурора з 
укладення угоди про 
визнання винуватості 
обвинуваченим // 
Криміналістика і 
судова експертиза: 
міжвідом. наук. - 
метод. зб. / Київський 
НДІ судових 
експертиз; редкол.: 
Д.В. Журавльов 
(голов. ред.) та ін. – 
Київ: Видавництво 
Ліра - К, 2021. - Вип. 
66. – С.190 – 200 (0,8 
друк. арк.);  Когутич І. 
І. Отримання зразків 
для експертизи // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія 
«Кримінальний 
процес, судоустрій, 
прокуратура та 
адвокатура» : у 20 т. Т. 
19. Харків. 2020. С. 
417–418 (0,2 друк. 
арк.);  Когутич І. І. 
Протокол // Велика 
українська юридична 
енциклопедія 
«Кримінальний 
процес, судоустрій, 
прокуратура та 
адвокатура» : у 20 т. Т. 
19. Харків. 2020. С. 
497–499 (0,2 друк. 
арк.).; 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 



Когутич І.І. Окремі 
інформаційно-
організаційні аспекти 
міжнародного 
співробітництва під 
час кримінального 
провадження у формі 
проведення обшуків 
приміщень та 
тимчасового доступу 
до речей і документів 
//Інформаційне 
забезпечення 
розслідування 
злочинів: матеріали 
VІI Міжнародного 
круглого столу (31 
травня 2019 р.). – 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2019. – С. 48-56 (0,632 
друк. арк.);  Когутич 
І.І.Знання 
криміналістики у 
підготовці здобувачів 
правничої освіти/ 
Кримінальний процес 
і криміналістика: 
виклики часу: збірник 
статей за матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з нагоди 
20-річчя кафедри 
кримінального 
процесу і 
криміналістики ЛНУ 
ім. Івана Франка (24 
січня 2020 р., м. 
Львів)/ орг.. ком. В.Т. 
Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. 
Когутич [ та ін.]. 
Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2020. С.305-
315 (0,6 друк. арк.);  
Когутич І.І. Окремі 
правові та 
криміналістичні 
аспекти застосування 
поліграфа у сфері 
трудових відносин / 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Українська правнича 
наука та її вплив на 
сучасні реформи» (до 
95 – річчя Цигилика 
Теодора Івановича) 6 
грудня 2019 року). 
Львів, «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2020. С. 12-23 
(0,63 друк. арк.);; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Міжнародне 
кримінальне право 
(співробітництво 



держав у протидії 
злочинності): 
підручник /В.А. 
Гринчак, І.В. Земан, 
І.І. Когутич, О.К. 
Марін. – Харків: 
Право, 2019. – 440 с. 
(С. 5-16; 157-221; 236-
289; 294-344;344-419 
= 178) (10,545 друк. 
арк. із 19,5 друк. арк.).
 

62031 Бобечко 
Назар 
Ростиславов
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 006383, 

виданий 
28.02.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028825, 
виданий 

11.05.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026143, 
виданий 

20.01.2011

18 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації:  1. Nazar 
Bobechko, Alona 
Voinarovych and 
Volodymyr Fihurskyi. 
Referring a case to the 
highest division of the 
Supreme Court in the 
criminal procedure 
legislation of Ukraine 
and European 
countries. Access to 
Justice in Eastern 
Europe. 2021. № 1 (9). 
С. 143-165 (періодичне 
видання, що 
індексується у 
наукометричних базах 
Web of Science та 
Scopus).  2. Nazar 
Bobechko, Alona 
Voinarovych and 
Volodymyr Fihurskyi. 
Newly discovered and 
exceptional 
circumstances in 
criminal procedure of 
some European states. 
Access to Justice in 
Eastern Europe. 2021. 
№ 2 (10). С. 44-66 
(періодичне видання, 
що індексується у 
наукометричних базах 
Web of Science та 
Scopus).; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс: у 3 т.. Т. 1: 
Загальна частина / за 
ред. акад. НАПрН 
України, д-ра юрид. 
наук, проф. В.Т. Нора, 
д-ра юрид. наук, 
проф. Н.Р. Бобечка. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. 912 с.
Стажування: 19-20 
квітня 2019 р. 
підвищив 
кваліфікацію в 
Міністерстві освіти і 
науки України за 
спільною програмою з 
Міжнародною 
громадською 



організацією 
«Універсальна 
екзаменаційна 
мережа» за темою 
Основи тестології та 
розробки тестових 
завдань». Загальний 
обсяг програми 0,5 
кредитів ЄКТС (15 
годин).

69959 Бойко 
Володимир 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 014448, 
виданий 

23.05.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
009106, 
виданий 

21.10.2004

27 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації: Бойко В. 
П. Актуальні 
проблеми статусу 
окремих учасників 
кримінального 
провадження: навч. 
посіб. Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2018. 387 с.; 
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс: у 3 т. Т. 1: 
Загальна частина / В. 
Т. Нор, Н. Р. Бобечко, 
М. В. Багрій, В. П. 
Бойко, А. Б. 
Войнарович, О. М. 
Калужна, М. Р. Мазур, 
А. А. Павлишин, Х. Р. 
Слюсарчук, М. І. 
Шевчук, В. В. Луцик, 
А. Г. Маланюк // ЛНУ 
ім. Івана Франка. 
Львів. 2021. Том 1. 912 
c; Бойко В. П. Окремі 
питання дії правил 
про недопустимість 
погіршення 
становища 
обвинуваченого, 
засудженого. 
Кримінальний процес 
і криміналістика: 
виклики часу: збірник 
статей за матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з нагоди 
20-річчя кафедри 
кримінального 
процесу і 
криміналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (24 
січня 2020 р., м. 
Львів) / орг. ком. В. Т. 
Нор, Н. Р. Бобечко, І. 
І. Когутич [та ін.]. 
Львів : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020. С. 
191–201; Бойко В. П. 
Виклик. Велика 
юридична 
енциклопедія 
України: у 22-х т. Т. 
18: Кримінальний 
процес і судоустрій. 
Харків: Право, 2020; 
Бойко В. П. Відмова 
від обвинувачення. 
Велика юридична 
енциклопедія 
України: у 22-х т. Т. 
18: Кримінальний 
процес і судоустрій. 
Харків: Право, 2020; 
Бойко В. П. Гарантії 



кримінальні 
процесуальні. Велика 
юридична 
енциклопедія 
України: у 22-х т. Т. 
18: Кримінальний 
процес і судоустрій. 
Харків: Право, 2020. 
С. 139–140.

110477 Багрій 
Микола 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060394, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046649, 
виданий 

25.02.2016

12 ОК.13. 
Магістерський 
інноваційний 
проект

Публікації: Багрій М. 
В. До питання 
використання 
результатів негласних 
слідчих (розшукових) 
дій у кримінальному 
провадженні. Право і 
суспільство. 2017. №1. 
С. 240-246;  Багрій М. 
В., Луцик В.В. Деякі 
проблеми 
законодавчого 
регулювання 
проведення негласних 
слідчих (розшукових) 
дій. Право України. 
2017. № 12. 39-48.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Багрій М. В., Луцик 
В.В. Процесуальні 
аспекти негласного 
отримання 
інформації: 
вітчизняний та 
зарубіжний досвід : 
монографія. – Харків : 
Право, 2017. 376 с.;  
Багрій М. В. Негласні 
слідчі (розшукові) дії : 
навч. посібник. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2017. 85 
с.;  Практикум з 
Кримінального 
процесуального права 
України: навчальний 
посібник для 
студентів юридичних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів / 
За ред. академіка 
АПрН України В.Т. 
Нора (видання друге, 
доповнене і 
перероблене). – Львів, 
2017. 376 с.;  
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс : у 3 т. Т. 1: 
Загальна частина / В. 
Т. Нор, Н. Р. Бобечко, 
М. В. Багрій та ін. ; за 
ред. акад. НАПрН 
України, д-ра юрид. 
наук, проф. В. Т. Нора, 



д-ра юрид. наук, проф 
Н. Р. Бобечка. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2021. 912 с.

177496 Павлишин 
Андрій 
Андрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018566, 

виданий 
21.05.2003, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

015990, 
виданий 

15.12.2005

22 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації:  
Стандарти 
доказування у 
кримінальному 
провадженні / А.А. 
Павлишин, Х.Р. 
Слюсарчук. – Львів: 
Видавництво ТзОВ 
«Колір ПРО», 2018. – 
292с.; Кримінальний 
процес України : 
Академічний курс : у 3 
т. Т.1: Загальна 
частина / В. Т. Нор, Н. 
Р. Бобечко, М. В. 
Багрій, В. П. Бойко, А. 
Б. Войнарович, О. М. 
Калужна, М. Р. Мазур, 
А. А. Павлишин, Х. Р. 
Слюсарчук, М. І. 
Шевчук, В. В. Луцик, 
А. Г. Маланюк // ЛНУ 
ім. Івана Франка. 
Львів. – 2021. – Том 1. 
- Сс. 405-450, 475-493, 
612-627. ; 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Наукове 
керівництво 
здобувачем наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук 
Сопронюка 
Олександра 
Андрійовича, який 
05.01.21р. захистив 
дисертацію на тему: 
„Кримінально-
процесуальні санкції у 
кримінальному 
процесі України” за 
спеціальністю 
12.00.09. – 
кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність.; 
диплом ДК №059430, 
виданий на підставі 
рішення Атестаційної 
колегіївід 15.04.2021р.          

180252 Якубівський 
Ігор 
Євгенович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність:  

, Диплом 

23 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: : 
Якубівський І. Є. 
Договір у механізмі 
правового 
регулювання відносин 
інтелектуальної 
власності. Вісник 
Національної академії 
правових наук 
України / редкол.: В. 
Тацій та ін. Харків: 



доктора наук 
ДД 009917, 

виданий 
14.05.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022836, 
виданий 

30.03.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023341, 
виданий 

17.06.2010

Право, 2020. Т. 27. № 
2. С. 81–98;  Kossak 
V.M., Yakubivskyi I.Y., 
Oprysko M.V., Tsikalo 
V.I., Bek Y.B. Legal 
Consequences of Mock 
Transactions. 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. 2020. Vol.9. 
P. 1600-1607;  Kossak 
V.M., Yakubivskyi I.Y., 
Oprysko M.V. 
Protection of 
Intellectual Property 
Rights: Towards 
Harmonisation of 
Ukrainian and EU Law. 
Global Journal of 
Comparative Law. 
Leiden, 2021. Vol.10(1-
2). P. 221-240;  
Parkhomenko N.M., 
Yakubivskyi I.Y., 
Yurkevych Y.M. Policy 
in the IP Field in 
Academic Institutions 
and Higher Education 
Institutions. Science 
and Innovation. 2021. 
Vol.17 (2). P. 72-83;  
Якубівський І. Є. 
Об'єкти патентного 
права. Правова 
держава. Одеса: 
Фенікс, 2021. вип.43. 
C. 112-
121.;Якубівський І.Є. 
Набуття, здійснення 
та захист майнових 
прав інтелектуальної 
власності в Україні: 
монографія. Львів: 
ЛНУ ім.І.Франка, 
2018. 522 с.;  
Оновлення 
Цивільного кодексу 
України: формування 
підходів / за ред. А. С. 
Довгерта, Є. О. 
Харитонова. Одеса: 
Гельветика, 2020. 674 
с.;  Рекодифікація 
цивільного 
законодавства 
України: виклики часу 
/ за заг. ред. Н. С. 
Кузнєцової. Одеса: 
Видавничий дім 
"Гельветика", 2021. 
690 с.;  Особисті 
немайнові права 
особи / У.Б. Андрусів, 
Ю.М. Юркевич, І.Є. 
Якубівський, М.О. 
Михайлів та ін. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2021. 444 с.
Стажування: Вищий 
Семінаріум Духовного 
університету UKSW 
(Варшава) 
"Академічна 
доброчесність" 
(сертифікат № KW-
011021/020 від 
01.10.2021; 6 кредитів 
ECTS)



Практикуючий 
адвокат.

157687 Марін 
Олександр 
Костянтинов
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015930, 

виданий 
09.10.2002, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010967, 
виданий 

21.04.2005

20 ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Публікації:  1. Марін 
О. Родовий об’єкт та 
система кримінальних 
правопорушень проти 
правосуддя у 
результаті 
конституційної 
реформи. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2021. №1. С.220-226.  
2. Марін О. «Новітні» 
форми зловживання 
можливостями 
спеціального статусу в 
розділі XVII 
Особливої частини 
кримінального 
кодексу України. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2021. № 2. С. 239-242.  
3. Марін О. 
Систематика складів 
кримінальних 
правопорушень у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг. Право і 
суспільство. 2021. № 1. 
С.186-192.  4. Марін О. 
Кримінальна 
відповідальність за 
насильницьке 
зникнення. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2021. 
Випуск 72. С.122-130.  
5. Марін О. Родовий 
об’єкт кримінальних 
правопорушень у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг. Актуальні 
проблеми держави і 
права. 2021. Випуск 
90. С.104-112; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
ЕНК 
"Відповідальність за 



кримінальні 
правопорушення у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов'язаної 
із наданням публічних 
послуг" URL: 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3628; 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: є 
засновником та 
активним членом ГО 
"Львівський форум 
кримінальної 
юстиції"; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Марін О. 
Відповідальність за 
кримінальні 
правопорушення у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг: Навчальний 
посібник. Київ: Дакор, 
2021. 272 с.; 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): наукове 
керівництво 
дисертаціями Сень 
І.З., Хмиз М.В., 
Яциніної М.-М.С., всі 
одержали диплом; 7) 
участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
опонування дисертації 
Михайлова М.В., 
захист відбувся 
22.09.2021; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 



на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 



міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: постійно 
діючою студентською 
проблемною групою у 
межах співпраці із 
Університетом 
Тюбінгена (ФРН); 10) 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: проекту 
crimhum - ERASMUS+ 
KA2 Cooperation for 
innovation and the 
exchange of good 
practices – Capacity 
building in the field of 
Higher Education 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини»;
Стажування:Львівськи
й національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
№02070987/000067-
21, виданий 23 січня 
2021 року. 6 кредитів 
ECTS)

200031 Ждиняк 
Наталія 
Петрівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062835, 
виданий 

22.09.2021
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Публікації:  Ждиняк 
Н.П. Особистість 
злочинця / Н. 
Ждиняк // Велика 
українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
/ Нац. акад. прав. наук 
України, Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького, Нац. 
юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого; – 
Т. 18 : Кримінологія. 
Кримінально-
виконавче право / 
редкол. : В.І. Шакун, 
2019. - С. 324-327. 
Ждиняк Н.П. 
Ефективність як 
характеристика 
забороняючих 
кримінально-
правових норм / Н. 
Ждиняк // «Recht der 
Osteuropaischen 
Staaten (ReOS)». - 
2020. - № 5. - С. 17-22. 
Ждиняк Н. П. Якість 
забороняючих 
кримінально-



правових норм: 
поняття та критерії. 
Форум права. 2020. 
64(5) С. 84–91 URL: 
https://forumprava.pp.
ua/files/084-091-
2020-5-FP-
Zhdynyak_11.pdf.
Стажування: 
Львівський 
національний 
університет ім. Ів. 
Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ № 
02070987 / 000153-21, 
виданий 23 січня 2021 
р., 1 кредит ECTS).

185124 Денькович 
Ольга 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028755, 
виданий 

30.06.2015

10 ОК.7. Механізм 
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правового 
регулювання

Публікації:  1. 
Denkovych O., Markin 
V., Shevchenko S. 
Penalization of non-
compliance with the 
Covid-19 vaccination: to 
be or not to be? 
Wiadomosci Lekarskie. 
2021. # 11. Part 2/ URL: 
https://wiadlek.pl/11-
2021/  2.. Денькович 
О.І., Крикливець Д.Є. 
Спеціальна 
конфіскація як інший 
захід кримінально-
правового характеру: 
до питання про 
конституційність 
статей 96-1, 96-2 
Кримінального 
кодексу України / О.І. 
Денькович, Д.Є. 
Крикливець // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». Випуск 62. - 
С. 265-272;  3. 
Денькович О. І. 
Стандарти 
призначення 
покарання за 
Конвенцією про 
захист прав людини та 
основоположних 
свобод [Електронний 
ресурс] / О. 
Денькович // 
Міжнародний 
науковий журнал 
“Інтернаука”. Серія: 
“Юридичні 
науки”Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
– 2019. – № 6. – 
Режим доступу : 
https://www.inter-
nauka.com/issues/law2
019/6/5233. 
Денькович О.І. 
Злочинність 
професійна / О. І. 
Денькович // Велика 
українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
Т. 18 : Кримінологія. 
Кримінально-
виконавче право / 



редкол.: В. І. Шакун 
(голова), В.І. 
Тимошенко (заст. 
голови) та ін.; Нац. 
акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького, НАН 
України ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого; редкол. В. Я. 
Тацій [та ін.]. Харків : 
Право, 2019. - С. 179 – 
181.  6. Volodymyr 
Burdin, Olga 
Denkovych, Senko М. 
М. Odpowiedzialnosc za 
znecanie sie nad osoba 
w prawie karnym 
Ukrainy / Volodymyr 
Burdin, Olga 
Denkovych, Senko 
Mikolaj // Znecanie sie. 
- Warszawa : Lex a 
Wolters Kluwer 
business, 2020. - S. 
365-390.;; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Питання 
кримінального права 
у рішеннях 
Конституційного Суду 
України: навч. посібн. 
/ упоряд. Л. П. Брич, 
О. І. Денькович, Л. В. 
Курило, В. Є. 
Ясеницький; вид. 
друге, доп. – Львів : 
ЛьвДУВС, 2015. – 264 
с
Стажування: 1) курс 
підвищення 
кваліфікації з теми 
“Методика 
викладання 
кримінального права 
та процесу та основні 
проблеми 
співвідношення 
кримінального та 
кримінального 
процесуального 
права”, 
організованого та 
проведеного Центром 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
кримінального права 
Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого та 
Організацією з 
безпеки та 
співробітництва в 
Європі (м. Харків, 
жовтень-листопад 
2016 р.). Участь 



засвідчується 
Сертифікатом № 4. 2) 
Програма 
"Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" 
(1.10.2020-
23.011.2021), Модуль 
1. Основні засади 
сучасної системи 
вищої освіти. 
Сертифікат № 
02070987/000152-21. 1 
кредит ECTS). 3) 
Вебінар 
“Впровадження 
дистанційної 
юридичної освіти”, 
який проводився у 
березні-червні 2020 
року в межах Проекту 
Програми USAID 
“Нове правосуддя”. 
Участь засвідчується 
сертифікатом. 4) 
Пройшла міжнардне 
наукове стажування 
на юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 
15-21 жовтня 2018 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом. 5) 
підвищення 
кваліфікації в 
Міністерстві освіти і 
науки України за 
спільною програмою з 
Міжнародною 
громадською 
організацією 
«Універсальна 
екзаменаційна 
мережа» за темою 
“Основи тестології та 
розробки тестових 
завдань”, 19-20 квітня 
2019 року. Участь 
засвідчується 
Свідоцтвом про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
3.2/14/6/18-19 від 
20.04.2019 року

185300 Крикливець 
Дмитро 
Євгенович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039348, 
виданий 

13.12.2016

6 ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Публікації: : 1. 
Крикливець Д.Є. 
Обмежувальні заходи 
за Кримінальним 
кодексом України: 
перспективи 
застосування. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
2018. № 2. С. 298–301. 
URL: http://pap-
journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/2_2018.pdf  2. 
Денькович О.І., 
Крикливець Д.Є. 
Спеціальна 
конфіскація як інший 
захід кримінально-
правового характеру: 
до питання про 



конституційність 
статей 96-1, 96-2 
Кримінального 
кодексу України. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». 2020. 
Випуск 62. С. 263–270. 
URL: http://visnyk-
juris-uzhnu-
uz.com/wp-
content/uploads/2021/
03/48.pdf  3. 
Крикливець Д.Є. 
Система покарань для 
неповнолітніх: шляхи 
удосконалення. 
Вісник національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут». 
Політологія. 
Соціологія. Право. 
2020. № 4 (48). С. 94–
98.  4. Kryklyvets D. 
Granting Clemency to 
Convicts Imprisoned 
for Life in Ukraine: 
Certain Remarks. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2021. № 2. С. 232–234. 
URL: 
http://www.lsej.org.ua/
2_2021/58.pdf  5. 
Dmytro Ye. Kryklyvets, 
Yuliia V. Kerniakevych-
Tanasiichuk, Yuliia O. 
Fidria, Kateryna S. 
Muzychuk, Olena I. 
Sasko. The Process of 
Pardoning Those 
Sentenced to Life 
Sentences and Long 
Terms of Imprisonment 
as a Criterion for 
Increasing the 
Liberality of the 
Judicial System. Вісник 
Національної академії 
правових наук 
України. 2021. Том 28, 
№ 2. С. 277–287. URL: 
http://visnyk.kh.ua/uk
/journals/visnik-
naprnu-2-2021-r; 15) 
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 



етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня): В 
складі журі взяв 
участь у проведенні III 
обласного етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
правознавства на базі 
юридичного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (25 
січня 2020 року); 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Нор В. Т. Реалізація 
засади змагальності 
під час розгляду скарг 
слідчим суддею / Нор 
В. Т., Крикливець Д. Є. 
– Львів : Видавництво 
ТзОВ «Колір ПРО», 
2017. – 376 с.; 10) 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: Проєкт ЄС 
Erasmus+ 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини» 
(CRIMHUM); 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
Тема дисертації 
«Реалізація засади 
змагальності під час 
розгляду скарг 
слідчим суддею».
 

171676 Палюх Лідія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 

15 ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Публікації: : Палюх Л. 
М. Кримінальна 
відповідальність за 
злочини проти 
правосуддя : 



імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 011346, 
виданий 

13.05.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043527, 

виданий 
08.11.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

029464, 
виданий 

23.12.2011

монографія / Л. М. 
Палюх. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. - 744 с. (53 друк. 
арк.)
Стажування:  
міжнародне наукове 
стажування на 
юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 17 
– 23 листопада 2019 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом

192745 Шуп`яна 
Мар`яна 
Юріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026828, 
виданий 

26.02.2015

6 ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Публікації: 1. Шуп’яна 
М. Ю. Австрійський 
кримінальний кодекс 
1803 р. : порівняльно 
– структурний аналіз 
/ М. Шуп’яна // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2020. – 
Вип. 70. – С. 112-120 
(0,9 друк. арк.); 2. 
Шуп’яна М. Ю. 
Крайня необхідність : 
історико – правовий 
аспект законодавчого 
закріплення на 
українських землях / 
М. Шуп’яна // 
Юридичний Вісник. – 
Одеса. – 2019. - №4. - 
С. 236–243 (0,65 друк. 
арк.); 3. Шуп’яна М. 
Ю. Наклеп та образа 
як кримінально карані 
діяння в 
законодавствах 
України й Польщі / 
Шуп’яна М. Ю. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Юриспруденція. - 
Одеса. – 2020. - № 43. 
– С. 140–144 (0,66 
друк. арк.); 4. Шуп’яна 
М. Ю. Австрійський 
кримінальний закон 
про тяжкі злочини, 
нетяжкі (звичайні) 
злочини та проступки 
від 27 травня 1852 р. – 
123 роки практичного 
застосування / М. 
Шуп’яна // 
Криминалисть 
первопечатньій. - 
Харків. – 2019. - № 18. 
– С. 62–77 (1,0 друк. 
арк.); 5. Шуп’яна М. 
Ю. Вік та осудність, як 
ознаки суб’єкта 
злочину, за 
кримінальним 
законодавством 
Республіки Польща 
[Електронний ресурс] 
/ Шуп’яна М. Ю // 
Електронне наукове 
видання 
«Порівняльно – 



аналітичне право» . – 
2020. – № 4. – С. 675-
683 – Режим доступу 
до журн.: http://pap-
journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/PAP-4_2020.pdf . – 
Назва з екрану. (0,8 
друк. арк.);  6. 
Шуп’яна М. Ю. 
Евтаназія в Республіці 
Польща : 
кримінально-правове 
регулювання 
[Електронний ресурс] 
/ Шуп’яна М. Ю. // 
Електронне наукове 
видання «Вісник 
асоціації 
кримінального права 
України» . – 2020. – 
Випуск 2 (14). - С. 121–
135 – Режим доступу 
до журн.: 
http://vakp.nlu.edu.ua/
issue/view/13263 . – 
Назва з екрану. (0,9 
друк. арк.);  7. 
Шуп’яна М. Ю. 
Ознаки кримінально 
караного діяння : 
доктрина та практика 
Республіки Польща / 
Шуп’яна М. Ю. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Юриспруденція. - 
Одеса. – 2021. - № 49. 
– С. 145–149 (0,7 друк. 
арк.).; 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня- кандидат 
юридичних наук, 2015 
р.; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: участь у 
міжнародному проекті 
""Interdisciplinary 
Forum of Scientific 
Excellence. 
Competitiveness-
Measurability-
Innovation. 
Internationalisation of 
the heritage of Polish 
criminological thought 
and increasing the 
recognition of its 
achievements"".; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: член 
комітету 
кримінального права 
та процесу Ради 
адвокатів Львівської 
області; 3) наявність 



виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Шуп’яна М. Ю. 
Система покарань за 
австрійським 
кримінальним 
кодексом 1852 р. та 
практика їх 
застосування у Східній 
Галичині : монографія 
/ М. Ю.Шуп’яна. – 
Львів : 2017. – 252 с. 
(12,2 друк. арк.).
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3 ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуально
ї власності

Публікації: 1. Суханов 
М.О. РОЛЬ СТАТУТУ 
В МЕХАНІЗМІ 
ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 
КОРПОРАТИВНИХ 
ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 
УЧАСНИКА 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Право і суспільство 
№6/2019  2. Суханов 
М.О. 
ХАРАКТЕРИСТКА 
ПІДСТАВ НАБУТТЯ 
КОРПОРАТИВНИХ 
ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 
УЧАСНИКА 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
В ПОРЯДКУ 
ПРАВОНАСТУПНИЦТ
ВА. Підприємництво, 
господарство і право. 
№4/2020  3. Суханов 
М.О. Право на участь в 
управлінні 
товариством з 
обмеженою 
відповідальністю /М. 
Суханов // Науковий 
Вісник Чернівецького 
юридичного інституту 
Одеської юридичної 
академії. – Випуск 
№1. – 2020. С.43-46. 
(внесено до 
Міжнародної 
наукометричної бази 
«Index Copernicus 
International» 
(Польща).  4. Суханов 
М.О.Аналіз практики 
Верховного суду щодо 
судового захисту 
корпоративних прав 
учасників товариства 
з обмеженою 
відповідальністю. 
Право і суспільство 
№1/2021 5.Cуханов 
М.О. Переважні права 



учасника товариства з 
обмеженою 
відповідальністю: 
окремі аспекти їх 
реалізації та захисту 
Knowledge, Education, 
Law, Management. № 
8 (36). 2021. С. 126-
1333); 14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 



світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), 
Горохівська Ірина (І 
місце, ІІ етап 
Конкурсу наукових 
робіт), Косович 
Віталій (ІІІ місце, ІІ 
етап Конкурсу 
наукових робіт), 
Грицай Діана (ІІ 
місце, ІІ етап 
Конкурсу наукових 
робіт); 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Корпоративне право / 
за заг. ред. проф. 
О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 
р. – 639 с. (автор 
розділів 
«Корпоративні права 
та обов’язки. 
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Товариство з 
додатковою 
відповідальністю. 
Корпоративний 
договір.)

401852 Вакула Ірина 
Юріївна

Асистент, 
Основне 

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

16 ОК.7. Механізм 
кримінально-

Публікації:   Вакула 
І.Ю. Кримінальна 



місце 
роботи

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056719, 
виданий 

14.05.2020

правового 
регулювання

відповідальність за 
вчинення готування 
до злочину за 
кримінальним правом 
України та Республіки 
Польщі (порівняльно-
правове дослідження). 
Правові горизонти. 
Суми - 2019. № 15 
(28). С. 52-59.; 
Стажування: 1) 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
"Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" 
25.03.2021-12.06.2021 
(4 модулі) сертифікат 
СВ02070987/0000354
-21  2) Онлайн-курс 
"Основні принципи 
захисту прав людини 
у сфері біомедицини" 
на базі платформи 
Ради Європи HELP, 
сертифікований 
тренер, 23.11.2019 - 
04.03 2020  3) 
Онлайн-семінар для 
підготовки експертів з 
питань 
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійних програм 
фахової передвищої 
освіти, успішно склала 
тести. Засвідчується 
сертифікатом №138, 
26.11.2021.

177496 Павлишин 
Андрій 
Андрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018566, 

виданий 
21.05.2003, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

015990, 
виданий 

15.12.2005

22 ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий 
розгляд 
кримінальних 
справ

Публікації:   
Проблеми правового 
регулювання 
інституту 
процесуальних витрат 
у кримінальному 
провадженні / А.А. 
Павлишин // 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
юридичні науки. – 
2018р. - Випуск 1. Том 
2. - С.138-143;  
Стандарт доказування 
«достатня підстава»: 
тлумачення 
Верховного суду США 
та національна 
практика 
застосування / 
Павлишин А., 
Слюсарчук Х. // 
Правова позиція. – 
2018. – № 1 (20). – С. 
103–110; Оцінка 
доказів / А.А. 
Павлишин // Велика 
українська юридична 
енциклопедія 
«Кримінальний 
процес, судоустрій, 
прокуратура та 
адвокатура» : у 20 т. – 
Т. 19. – Харків. – 2020. 
– С. 587–589;  The 
influence of religion on 
the norms of criminal 



law and process: an 
international-
comparative study. / A. 
A. Pavlyshyn, V. 
Gatseliuk, L. 
Strelbitska, O. 
Herasymchuk, V. 
Khrystiuk // Amazonia 
Investiga. – 2021. – 
Volume 10 - Issue 42. – 
P. 226-235. 
(https://doi.org/10.340
69/AI/2021.42.06.21).; 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Стандарти 
доказування у 
кримінальному 
провадженні / А.А. 
Павлишин, Х.Р. 
Слюсарчук. – Львів: 
Видавництво ТзОВ 
«Колір ПРО», 2018. – 
292с.;  Кримінальний 
процес України : 
Академічний курс : у 3 
т. Т.1: Загальна 
частина / В. Т. Нор, Н. 
Р. Бобечко, М. В. 
Багрій, В. П. Бойко, А. 
Б. Войнарович, О. М. 
Калужна, М. Р. Мазур, 
А. А. Павлишин, Х. Р. 
Слюсарчук, М. І. 
Шевчук, В. В. Луцик, 
А. Г. Маланюк // ЛНУ 
ім. Івана Франка. 
Львів. – 2021. – Том 1. 
- Сс. 405-450, 475-493, 
612-627.; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: Участь у 
виконанні 
міжнародного гранту 
Crimhum
Стажування: 
"Науково-дослід-ний 
інституту державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
Академії правових 
наук України. 
Львівська лабораторія 
прав людини і 
громадянина. Звіт 
«Вплив порушення 
процесуальної форми 
на допустимість 
доказів у 
кримінальному 
процесі».



110477 Багрій 
Микола 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060394, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046649, 
виданий 

25.02.2016

12 ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий 
розгляд 
кримінальних 
справ

Публікації:   Багрій М. 
В., Луцик В.В. 
Процесуальні аспекти 
негласного отримання 
інформації: 
вітчизняний та 
зарубіжний досвід : 
монографія. – Харків : 
Право, 2017. 376 с.;  
Багрій М. В. Негласні 
слідчі (розшукові) дії : 
навч. посібник. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2017. 85 
с.; Кримінальний 
процес України: 
Академічний курс : у 3 
т. Т. 1: Загальна 
частина / В. Т. Нор, Н. 
Р. Бобечко, М. В. 
Багрій та ін. ; за ред. 
акад. НАПрН України, 
д-ра юрид. наук, 
проф. В. Т. Нора, д-ра 
юрид. наук, проф Н. Р. 
Бобечка. Львів : ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2021. 
912 с.
 

62031 Бобечко 
Назар 
Ростиславов
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 006383, 

виданий 
28.02.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028825, 
виданий 

11.05.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026143, 
виданий 

20.01.2011

18 ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий 
розгляд 
кримінальних 
справ

Публікації:  1. Nazar 
Bobechko, Alona 
Voinarovych and 
Volodymyr Fihurskyi. 
Referring a case to the 
highest division of the 
Supreme Court in the 
criminal procedure 
legislation of Ukraine 
and European 
countries. Access to 
Justice in Eastern 
Europe. 2021. № 1 (9). 
С. 143-165 (періодичне 
видання, що 
індексується у 
наукометричних базах 
Web of Science та 
Scopus).  2. Nazar 
Bobechko, Alona 
Voinarovych and 
Volodymyr Fihurskyi. 
Newly discovered and 
exceptional 
circumstances in 
criminal procedure of 
some European states. 
Access to Justice in 
Eastern Europe. 2021. 
№ 2 (10). С. 44-66 
(періодичне видання, 
що індексується у 
наукометричних базах 
Web of Science та 
Scopus).; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 



кожного співавтора): 
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс: у 3 т.. Т. 1: 
Загальна частина / за 
ред. акад. НАПрН 
України, д-ра юрид. 
наук, проф. В.Т. Нора, 
д-ра юрид. наук, 
проф. Н.Р. Бобечка. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. 912 с.
Стажування: 19-20 
квітня 2019 р. 
підвищив 
кваліфікацію в 
Міністерстві освіти і 
науки України за 
спільною програмою з 
Міжнародною 
громадською 
організацією 
«Універсальна 
екзаменаційна 
мережа» за темою 
Основи тестології та 
розробки тестових 
завдань». Загальний 
обсяг програми 0,5 
кредитів ЄКТС (15 
годин).

753 Когутич Іван 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1987, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 008788, 

виданий 
10.11.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008012, 
виданий 

11.10.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008022, 
виданий 

19.06.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 008815, 

виданий 
04.07.2013

29 ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий 
розгляд 
кримінальних 
справ

Публікації:  Когутич 
І.І. Методика 
розслідування 
злочинів. У 2 Ч. Ч.І: 
курс лекцій. Ч.ІІ: 
практикум. Львів: 
юридичний факультет 
ЛНУ імені І.Франка, 
2020 541 с. (28,5 друк. 
арк.);  Міжнародне 
публічне право: 
тексти лекцій// 
укладачі: Когутич І.І,, 
Конюшин Ю.І. Львів: 
Правничий коледж 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. 
472 с. (34.7 друк. арк.);  
Когутич І.І. 
Практикум із 
спеціального курсу 
(Методика 
розслідування 
злочинів). Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. 
80 с. (4,6 друк. арк.);  
Когутич І.І., Конюшин 
Ю.І. Практикум із 
курсу «Міжнародне 
публічне право». 
Львів: Правничий 
коледж Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. 
115 с. (6.23 друк. арк.);.  
Когутич І.І., Конюшин 
Ю.І. Програма курсу 
«Міжнародне 
публічне право». 
Львів: Правничий 
коледж Львівського 
національного 



університету імені 
Івана Франка, 2020. 
39 с. (2.32 друк. арк.).; 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Когутич І.І. 
Навідні запитання у 
кримінальному 
провадженні: окремі 
аспекти концепту 
/Часопис Київського 
університету права. 
2019. №4. С.296-302 
(0,83 друк. арк.);  
Когутич І.І. Про 
окремі виклики 
криміналістиці та 
шляхи її усталення / 
Криміналістика і 
судова експертиза: 
міжвідом. наук.- 
метод. зб. / Київський 
НДІ судових 
експертиз; редкол.: 
Д.В. Журавльов 
(голов. ред.) та ін. - К., 
2020. - Вип. 65. - С.5 - 
19 (1.2 друк. арк.);  
Когутич І. І. Про 
сутність комунікації 
як засобу 
застосування навідних 
запитань у 
кримінальному 
провадженні / 
Інформаційне 
забезпечення 
розслідування 
злочинів : матеріали: 
матеріали VІIІ 
Міжнародного 
круглого столу (5 
червня 2020 р.). Одеса 
: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
С.66-77 (0,6 друк. 
арк.);  Когутич І.І. 
Тактичні складові дій 
прокурора з 
укладення угоди про 
визнання винуватості 
обвинуваченим // 
Криміналістика і 
судова експертиза: 
міжвідом. наук. - 
метод. зб. / Київський 
НДІ судових 
експертиз; редкол.: 
Д.В. Журавльов 
(голов. ред.) та ін. – 
Київ: Видавництво 
Ліра - К, 2021. - Вип. 
66. – С.190 – 200 (0,8 
друк. арк.);  Когутич І. 
І. Отримання зразків 
для експертизи // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія 
«Кримінальний 
процес, судоустрій, 
прокуратура та 
адвокатура» : у 20 т. Т. 



19. Харків. 2020. С. 
417–418 (0,2 друк. 
арк.);  Когутич І. І. 
Протокол // Велика 
українська юридична 
енциклопедія 
«Кримінальний 
процес, судоустрій, 
прокуратура та 
адвокатура» : у 20 т. Т. 
19. Харків. 2020. С. 
497–499 (0,2 друк. 
арк.).; 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Когутич І.І. Окремі 
інформаційно-
організаційні аспекти 
міжнародного 
співробітництва під 
час кримінального 
провадження у формі 
проведення обшуків 
приміщень та 
тимчасового доступу 
до речей і документів 
//Інформаційне 
забезпечення 
розслідування 
злочинів: матеріали 
VІI Міжнародного 
круглого столу (31 
травня 2019 р.). – 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2019. – С. 48-56 (0,632 
друк. арк.);  Когутич 
І.І.Знання 
криміналістики у 
підготовці здобувачів 
правничої освіти/ 
Кримінальний процес 
і криміналістика: 
виклики часу: збірник 
статей за матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з нагоди 
20-річчя кафедри 
кримінального 
процесу і 
криміналістики ЛНУ 
ім. Івана Франка (24 
січня 2020 р., м. 
Львів)/ орг.. ком. В.Т. 
Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. 
Когутич [ та ін.]. 
Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2020. С.305-
315 (0,6 друк. арк.);  
Когутич І.І. Окремі 
правові та 
криміналістичні 
аспекти застосування 
поліграфа у сфері 
трудових відносин / 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Українська правнича 
наука та її вплив на 



сучасні реформи» (до 
95 – річчя Цигилика 
Теодора Івановича) 6 
грудня 2019 року). 
Львів, «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2020. С. 12-23 
(0,63 друк. арк.);; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Міжнародне 
кримінальне право 
(співробітництво 
держав у протидії 
злочинності): 
підручник /В.А. 
Гринчак, І.В. Земан, 
І.І. Когутич, О.К. 
Марін. – Харків: 
Право, 2019. – 440 с. 
(С. 5-16; 157-221; 236-
289; 294-344;344-419 
= 178) (10,545 друк. 
арк. із 19,5 друк. арк.).
 

27354 Маркін 
Віктор 
Ігорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007577, 
виданий 

26.09.2012

17 ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Публікації: Маркін В. 
І. Критерії 
трансформації 
("переростання") 
крадіжки у грабіж або 
розбій: чи є вони 
універсальними ? 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2022. № 7. С. 329-333. 
URL: 
http://lsej.org.ua/7_20
22/78.pdf;  Burdin 
V.M., Markin V.I., 
Senko M.M.  
Odpowiedzialność 
karna za kradzież z 
włamaniem według 
ukraińskiego prawa 
karnego. Kradzież z 
włamaniem. Warszawa: 
Wolters Kluwer Polska 
Sp. z o.o., 2021. – S. 
365-385; Denkovych 
O.I., Markin V.I., 
Shevchenko S.V. 
Penalization of non-
compliance with the 
Covid-19. Wiadomosci 
Lekarskie. 2021. № 74 
(issue 11 part 2). P. 
2907-2911; Маркін В.І., 
Крикливець Д.Є. 
Ознаки організованої 
злочинності: до 
постановки проблеми. 
Перша міжнародна 
конференція 
«Кримінальна 
юстиція під час 
підготовки майбутніх 
суддів, прокурорів та 
слідчих в контексті 
європейських 



стандартів» : збірник 
статей за матеріалами 
конференції (м. Львів, 
19–22 лютого 2020 
року). Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. С. 
51–60. URL: 
https://crimhum.bsu.by
/images/pdf/zbirnyklvi
v.pdf; Маркін В. І. 
Злочинність латентна. 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
Т. 18 : Кримінологія. 
Кримінально-
виконавче право 
/редкол.: В. І. Шакун 
(голова), В.І. 
Тимошенко (заст. 
голови) та ін.; Нац. 
акад.прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького, НАН 
України; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого; редкол. В. Я. 
Тацій [та ін.]. Харків: 
Право, 2019. С. 169 – 
171; Маркін В. І. Секс 
за Кримінальним 
кодексом: нова 
редакція.Юридична 
газета. 2018. № 8 
(610). С. 18 – 19.                
Стажування: 1) 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
02070987/000164-21, 
1 жовтня 2020 року - 
23 січня 2021 року, 1 
кредит)  2) Центр 
українсько-
європейського 
співробітницства 
(Удосконалення 
професійної 
компетентності 
викладача юридичних 
дисциплін, сертифікат 
ADV-151147-LSI, 15 
листопада 2021 року - 
26 грудня 2021 року, 6 
кредитів)

40336 Юркевич 
Юрій 
Миколайови
ч

Професор, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 0007254, 

13 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

 1. Yurkevych Yurii M., 
Krasnytskyy Ivan V., 
Vovk Maria Z., 
Avramenko Oleksii V., 
Parasiuk Nataliya M., 
2018. Compulsory 
Termination of Legal 
Entities: Civil Legal and 
Criminal Issues. 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, Volume IX, 
Winter, 8(38): 2910 – 
2915. DOI: 
10.14505/jarle.v9.8(38).



виданий 
12.12.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056822, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040855, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
002191, 

виданий 
26.11.2020

40. Available from: 
http://journals.aserspu
blishing.eu/jarle/index 
(Scopus). 2. Maikut K., 
Andrusiv U., Yurkevych 
Yu., Dutko A. & Zaiats 
O. (2020). Protection of 
the right to property in 
the case law of the 
European court of 
human rights. 
Amazonia Investiga, 9 
(28), 497-507. 
https://doi.org/10.3406
9/AI/2020.28.04.54. 
URL: 
https://www.amazoniai
nvestiga.info/index.php
/amazonia/article/view
/1346 (WoS). 3. 
Yurkevych Yu.M., 
Krasnytskyi I.V., 
Maikut Kh.V. 
Avoidance the Norms of 
Legislation as 
Manifestation of the 
Deviant Behavior of 
Participants of Civil 
Relations. Journal of 
Advanced Research in 
Law and Economics, 
[S.l.], v. 10, n. 7, p. 2176 
– 2181, dec. 2019. ISSN 
2068-696 X. URL: 
https://journals.asersp
ublishing.eu/jarle/articl
e/view/5015 (Scopus). 
4. Yurkevych Yurii M., 
Krasnytskyi Ivan V., 
Krupnyk Roman V., 
Hrushchynska Nataliia 
I., Petronchak Yuliia O. 
Problems of 
Multidisciplinary 
Regulation of 
Confiscation of 
Property in Ukraine in 
the Conditions of 
European Integration 
Processes. International 
Journal of Criminology 
and Sociology, 2020, 9, 
3157-3162 (Scopus). 5. 
Yurkevych Yurii M., 
Krasnytskyi Ivan V., 
Romaniv Khrystyna B., 
Bronevytska Oksana 
M., Parasiuk Vasyl M. 
The mechanism of the 
civil law regulation of 
mandatory vaccination 
policies. Med Law 
(2020) 39:4:585-594 
(Scopus).; 
: 1. Юркевич Ю.М. 
Деякі проблеми 
правового 
регулювання 
процедури звернення 
стягнення на частку 
учасника товариства з 
обмеженою та 
додатковою 
відповідальністю. 
Актуальні проблеми 
виконавчого процесу 
України: теорія і 
практика (IV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 6 грудня 



2019 року, м. Київ). 
Збірник наукових 
статей / За заг. ред. 
д.ю.н., проф. Фурси 
С.Я. К.: Видавець 
Позднишев, 2019. 204 
с. С. 175-178. 
Адвокат, партнер АО 
"Гобечія і партнери"

43835 Стецик 
Назарій 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 
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імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000753, 
виданий 
10.11.2011

14 ОК.6. 
Теоретико-
прикладні 
засади 
юридичної 
діяльності

Публікації: Stetsyk N. 
V. Dialogue between 
Courts as a Way of 
Human Rights Case 
Law Development (on 
Materials of the 
European Court of 
Human Rights) / N. V. 
Stetsyk // Visegrad 
Journal on Human 
Rights. Bratislava. – 
2021. – 2. – P. 186-191;  
Стецик Н. В. 
Прецедентна судова 
практика: до питання 
про співвідношення із 
суміжними поняттями 
/ Н. В. Стецик // 
Вісник Львівського 
унівіерситету. Серія 
юридична. Львів. – 
2020. – C. 24-32;  
Stetsyk N. Case Law in 
Ukraine: on the Issues 
of its Introduction and 
Development in the 
Activity of Supreme 
Court // Studia 
Iuridica, LXXXII. – 
2019. – P. 274-293;  
Stetsyk N. Supervisory 
Review in Post-Soviet 
Legal Systems: Forward 
to the Rule of Law or 
Back to Soviet 
Survivals? // 
Wroclawsko-Lwowskie 
Zeszyty Prawnicze. 10. 
2019. pp. 209-244;  
Стецик Н. 
Прецедентна судова 
практика: аналіз 
етапів запровадження 
та розвитку в Україні / 
Н. Стецик // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2019. – 
Вип. 68. – С. 35-49 107;  
Стецик Н. До питання 
про природу 
прецедентної судової 
практики / Н. Стецик 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2018. – 
Вип. 67. – С. 110-118;  
Stetsyk N. Case Law of 
the Supreme Courts in 
Post-Soviet Legal 
System / N. Stetsyk // 
Juridiska zinatne. Law. 
– 2018. – No. 11. – pp. 
62-76;  Стецик Н. 
Природа гідності 
людини (на основі 
аналізу сучасних 
європейських 
конституцій та 
прецедентної 
практики 



конституційних судів) 
/ Н. Стецик // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2018. – № 1. – 
С. 28-39;; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Участь в 
дослідницькому 
проекті «Аналіз 
прецедентної 
практики нового 
Верховного Суду» у 
межах Програми 
USAID «Нове 
правосуддя» (1 
листопада 2018 – 01 
жовтня 2019); Лауреат 
премії Львівської 
обласної державної 
адміністрації та 
Львівської обласної 
ради для молодих 
учених і дослідників 
(28 жовтня 2018)
Стажування: 
проходження 
наукового стажування 
в Університеті Нотр 
Дейм, штат Індіана, 
США (University of 
Notre Dame - Law 
School, Notre Dame, 
IN) з 08 квітня по 31 
грудня 2021 року за 
Програмою 
академічних обмінів 
імені Фулбрайта 
(Інститут міжнародної 
освіти, США); Участь у 
Програмі стажування 
на факультеті права 
Університету Фоджа 
«Права людини та 
культурна 
різноманітність» у 
межах Програми 
Еразмус + KA 1/Вища 
освіта (21-25 липня 
2019, Фоджа (Італія); 
Участь у навчальному 
курсі «Вступ до 
німецького права» (16 
год.) на Факультеті 
права Університету 
Вюрцбургу імені 
Юліуша Максиміліана 
(5-21 липня 2019, 
Вюрцбург 
(Німеччина); Участь у 
навчальному курсі 
“Legal English II” (14 
годин) із складеним 
остаточним 
письмовим екзаменом 
у межах проекту 
«Правнича мова та 
іноземне право» 
Університету 
Вюрцбургу імені 
Юліуша Максиміліана 
(Німеччина) та 



Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (16-24 
березня 2019, Львів); 
Участь у Семінарі 
«Сучасний 
інструментарій 
викладання права» у 
межах Програми 
USAID «Нове 
правосуддя» (25-27 
лютого 2019, Київ); 
Участь у 
дослідницькому 
проекті «Стажування 
для удосконалення», 
що відбувався на 
Факультеті права та 
адміністрації 
Варшавського 
університету 
(Польща) з 15 по 28 
січня 2018 року

176240 Фігурський 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 
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Франка, рік 
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спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007638, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
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виданий 

15.12.2015

15 ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий 
розгляд 
кримінальних 
справ

Публікації: Bobechko 
N. R. Referring a case 
to the highest division 
of the Supreme Court in 
the criminal procedure 
legislation of Ukraine 
and European countries 
/ N. R. Bobechko, V. M. 
Fihurskyy, A. B. 
Voynarovych // Access 
to Justice in Eastern 
Europe. Kyiv, Ukraine. 
– 2021. – 1(9). – P. 143-
165. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.1-
a000050);  Bobechko 
N. R. Newly discovered 
and exceptional 
circumstances in 
criminal procedure of 
some European states / 
N. R. Bobechko, V. M. 
Fihurskyy, A. B. 
Voynarovych // Access 
to Justice in Eastern 
Europe. Kyiv, Ukraine. 
– 2021. – 2(10). – P. 
44-66. 
(https://doi.org/10.333
27/AJEE-18-4.2-
a000059);  Фігурський 
В. М. 
Криміналістично 
значущі ознаки особи 
правопорушника та 
особи потерпілого у 
кримінальних 
провадженнях про 
підкуп медичних 
працівників / В. М. 
Фігурський, Р. Р. 
Юрків // Актуальні 
проблеми вітчизняної 
юриспруденції. 
Дніпро. – 2020. – № 
2. – C. 159-167. 
(https://doi.org/10.154
21/392065);  
Фігурський В. М. 
Предмет посягання на 
підкуп медичних 
працівників / В. М. 
Фігурський, Р. Р. 
Юрків // Юридичний 
науковий 



електронний журнал. 
Запоріжжя. – 2021. – 
№ 2. – C. 410-415. 
(https://doi.org/10.266
61/2616-9444-2020-
4.1-37);  Фігурський В. 
М. Процесуальні дії 
початкового етапу 
підкупу медичних 
працівників / В. М. 
Фігурський, Р. Р. 
Юрків // Публічне 
право. Суми. – 2021. – 
№ 1. – C. 165-176. 
(https://doi.org/10.327
82/2306-9082/2021-
41-17);  Фігурський В. 
М. Запобігання та 
подолання протидії 
підкупу медичних 
працівників / В. М. 
Фігурський, Р. Р. 
Юрків // Juris 
Europensis Scientia. 
Одеса. – 2021. – Вип. 
1. – C. 133-138. 
(https://doi.org/10.328
37/chern.v0i1.189);  
Фігурський В. М. 
Порядок огляду 
речових доказів під 
час судового розгляду 
у кримінальному 
провадженні / В. М. 
Фігурський, В. Є. 
Тимошук // 
Порівняльно-
аналітичне право. – 
2019. – № 2. – С. 254–
258.;
Стажування: з 
12.11.2019 р. по 
12.12.2019 р. у 
Львівському науково-
дослідному 
експертно-
криміналістичному 
центрі МВС України.

148530 Войнарович 
Альона 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 
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імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007498, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента AД 
008695, 
виданий 

27.09.2021

10 ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий 
розгляд 
кримінальних 
справ

Публікації: 
Характерні ознаки 
кримінального 
процесу країн 
континентальної 
системи права та 
України: порівняльно-
правовий аналіз 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 2018. 
Право. Вип. 51. Том 2. 
С. 117 – 123.
 Процесуальні 
можливості захисника 
під час застосування 
застави у 
кримінальному 
провадженні Право 
України. 2019. № 12. 
С. 167-178
Окремі аспекти 
правового 
регулювання 
затримання 
уповноваженою 
службовою особою 
Збірник статей за 
матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 



конференції з нагоди 
20-річчя кафедри 
кримінального 
процесу і 
криміналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2020. С. 
124-135
Mistakes in 
Establishment of the 
Actual Circumstances of 
a Case as Grounds of an 
Appeal in The Criminal 
Procedure of Ukraine 
Кгakowskie Studia 
Malopolskie 2020. № 3 
(27). С. 61-78.
 Referring a case to the 
highest division of the 
Supreme Court in the 
criminal procedure 
legislation of Ukraine 
and European countries 
2021 1(9) Access to 
Justice in Eastern 
Europe 143–165. DOI: 
10.33327/AJEE-18-4.1-
a000050
 Newly discovered and 
exceptional 
circumstances in 
criminal procedure of 
some European states 
2021 2(10) Access to 
Justice in Eastern 
Europe 44–66. DOI: 
10.33327/AJEE-18-4.2-
a000059
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс у 3-х т. Т. 1. 
Загальна частина./За 
редакцією академіка 
НАПрН України 
доктора юридичних 
наук В. Т. Нора, 
доктора юридичних 
наук, професора Н. Р. 
Бобечка. Львьв: 2021.
Стажування: Вищий 
начальний заклад 
Польщі – Академія 
менеджменту та 
управління м. Ополе з 
01 березня по 31 
травня 2020 року – 
180 годин.

150508 Калужна 
Оксана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 044811, 
виданий 

13.02.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034405, 
виданий 

01.03.2013

16 ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий 
розгляд 
кримінальних 
справ

Публікації:  1. Oksana 
Kaluzhna The Struggle 
for Class Ranks and 
Prosecutor’s Dress 
during Ukrainian 
Independence: 
Historical, Legal, and 
Cultural Perspectives. 
№ 3 (11) 2021. Р. 52-81. 
URL: http://ajee-
journal.com/the-
struggle-for-class-
ranks-and-prosecutor-
s-dress-during-
ukrainian-
independence-
historical-legal-and-
cultural-perspectives 
(Web of Science, 
Scopus);  2. Калужна 
О.М. Чи не (за)багато 



політики, (за)мало 
права у підходах до 
державної експертної 
монополії? / Калужна 
О.М. // Проблеми 
законності. – 2018. - 
№ 140. – С. 104-120. – 
Режим доступу: 
http://plaw.nlu.edu.ua/
issue/view/7548 (Index 
Copernicus); 3. 
Калужна О. 
Кримінальна 
процедура щодо 
народних депутатів 
України у світлі 
скасування 
депутатської 
недоторканності (або 
від чого/кого 
залежить спокійний 
сон депутата?) // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 4/2019. – 
URL: 
https://www.constjour
nal.com/?
fbclid=IwAR0TDvsaJ-
W56Dr7FzxkeVOy3Dyl
oMXg2mGaO3COdMjfj
r-Sgov8EcDSzAI (Index 
Copernicus); 4. 
Калужна О.М., 
Шевчук М.Р. З 
великої хмари малий 
дощ (або чи буде 
нововведений 
порядок апеляційного 
перегляду ухвал суду 
першої інстанції про 
обрання, зміну або 
продовження строку 
тримання під вартою 
ефективним засобом 
правового захисту 
обвинуваченого?). 
Право і суспільство. 
1/2021. С. 211-223. 
URL: 
http://www.pravoisuspi
lstvo.org.ua/archive/20
21/1_2021/35.pdf 
(Index Copernicus) 5. 
Калужна О.М. 
Залучення, відвід і 
заміна перекладача у 
кримінальному 
провадженні. Право і 
суспільство. № 
2/2021. С. 191-205. 
URL: 
http://www.pravoisuspi
lstvo.org.ua/archive/20
21/2_2021/29.pdf 
(Index Copernicus);; 
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Калужна О. Старі пісні 
прокурорські (аналіз 
законопроекту № 



3009а про внесення 
змін до КПК України) 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : 
https://zbruc.eu/node/
100863  2. Калужна О. 
Прокурора по одежі 
зустрічають. 
https://zbruc.eu/node/
105183;  3.Калужна О. 
Яйця в криміналі. (Чи 
є підстави 
інкримінувати ч.2 ст. 
346 КК України за 
жбурляння яйцями в 
державних чи 
громадських діячів?) 
// Zbruc (українська 
інтернет-газета) – 
2018. - 03.01.2018. // 
https://zbruc.eu/node/
75061; 4. Калужна О. 
Про доцільність 
залучення експерта 
слідчим суддею у 
кримінальному 
процесі (за законом 
№2147- VIII від 
03.10.2017) // 
Українське право 
(інформаційне 
агентство, юридичне 
електронне видання) - 
наукова думка: 
10.04.2018 // 
http://ukrainepravo.co
m/scientific-
thought/naukova-
dumka/pro-dotsilnist-
zaluchennya-eksperta-
slidchym-suddeyu-u-
kryminalnomu-
protsesi-za-zakonom-
2147-viii-vi/. 5. 
Калужна О. Правда і 
міфи про сенсорне 
голосування // 
https://zbruc.eu/node/
90885?fbclid=IwAR0-
bl6PPGAPzgJnw-
divAKjlhp_mMfZZ6BY
naWeQinwA85Vj2bcbV
X_YFY («Збруч» - 
інтернет-аналітичне 
видання); 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1.Криміналістика. 
Програма курсу для 
студентів юридичного 
факультету / укладачі 
: І. І. Когутич, О. М. 



Калужна. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2020. 
– 100 с. ;  2.Калужна 
О. М. Проблеми 
експертології : 
науковий семінар. 
Практикум з 
навчальної 
дисципліни для 
студентів за напрямом 
підготовки 6.030401 
«Правознавство», 
спеціальністю 
7.03040101 
«Правознавство» 
(наукова магістратура) 
/ О. М. Калужна. – 
Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2017. – 
67 с. 3. Калужна О. М. 
Судова експертологія. 
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
студентів за напрямом 
підготовки 6.030401 
«Правознавство», 
спеціальністю 
7.03040101 
«Правознавство» 
(практична 
магістратура) / О. М. 
Калужна. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
29 с. 4.Калужна О. М. 
Судова експертологія. 
Практикум з 
навчальної 
дисципліни для 
студентів за напрямом 
підготовки 6.030401 
«Правознавство», 
спеціальністю 
7.03040101 
«Правознавство» 
(наукова магістратура) 
/ О. М. Калужна. – 
Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2017. – 
70 с.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Кримінальний процес 
України : 
Академічний курс : у 3 
т. Т.1: Загальна 



частина / (В.Т.Нор, 
Н.Р.Бобочко, 
В.М.Багрій та ін.) : за 
ред акад. НАПрН 
України, д-ра юрид 
наук, проф. В.Т.Нора 
д-ра юрид наук, проф. 
Н.Р.Бобечка. – Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2021. 912 с.
Стажування:  у 
Львівському НДЕКЦ 
МВС України з 
02.11.2020 по 
14.12.2020 року без 
відриву від освітнього 
процесу

185549 Яворська 
Олександра 
Степанівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
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імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 9492, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента ДЦ 
5106, виданий 

20.06.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 10075, 

виданий 
22.12.2014
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Публікації: 1. Yavorska 
L. S. Legal Aspects of 
Dividend Payment in a 
Limited Liability 
Company / L. S. 
Yavorska, P. D. 
Pylypenko, S. M. 
Synchuk, I. I. 
Shpuhanych, Y. Y. 
Samagalska // 
Cuestions Politicas. – 
2021. – Vol. 39. Num. 
70. – P. 119-138. 
(10.46398/cuestpol.397
0.07). 2. Шпуганич І., 
Дюкарєва-Бержаніна 
К., Яворська О. 
Анонімність 
донорства: 
національне правове 
регулювання та 
міжнародний досвід / 
І. Шпуганич, К. 
Дюкарєва-Бержаніна, 
О. Яворська // 
Медичні перспективи. 
– 2020. – № 3. – с. 
198-204 (індексується 
в міжнародних 
наукометричних базах 
даних Emerging 
Sources Citation Index 
(Web of Science), Index 
Copernicus, EBSCO) 
(0,67 др. арк.) 3. 
Яворська О. С., 
Тарасенко Л. Л. 
Інтелектуальна 
власність у сфері 
театрального 
мистецтва / О. 
Яворська, Л. 
Тарасенко // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал. № 2. 
Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 
2020. С. 258-262. (0,8 
друк. арк.)1. 
Корпоративне право : 
підручник / Ю. О. 
Гладьо, В. М. Мартин, 
Ю. Я. Самагальська та 
ін. ; за заг. ред. проф. 
Яворської. – Дрогобич 
: Коло, 2020. – 650. 
(8,1 друк. арк.) 2. 
Інтелектуальне право 
України / за заг. ред. 
проф. О. С. Яворської. 
– Тернопіль : 
Підручники і 



посібники – 608 с. ( 
49,25 друк. арк.). 3. ІТ 
право / за заг. ред. 
проф. О. С. Яворської. 
– Львів: Видавництво 
«Левада», 2017. – 470 
с. 
Стажування: 
Ягелонський 
Університет, Краків, 
Республіка Польща 
(стажування, 14-21 
травня 2018 р.)
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Леонід 
Леонідович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 
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Публікації: 1. Glado 
Yu., Yavorska O., 
Tarasenko L., Tsilmak 
O., Matiienko T. 
Features of the contract 
for engineering services 
in civil law of Ukraine: 
ways to improve the 
process in the context 
of improving business. 
Business: Theory and 
Practice, 2021. 22 (2). 
462-469. URL: 
https://journals.vilniust
ech.lt/index.php/BTP/a
rticle/view/13537 
(«Scopus»).
2. Yavorska O., 
Kosovych V., Boiko Ih., 
Tarasenko L., 
Shpuhanych Ir. The 
current state of 
copyright and 
intellectual property in 
the IT field. Cuestiones 
Políticas. 2021. 39 (71). 
660-681. URL: 
https://produccioncient
ificaluz.org/index.php/
cuestiones/article/view/
37446/40926 («Web of 
Science»);
3. Macierzynski W., 
Glado Yu., Tarasenko L. 
Stanislav Dnistryanskyi 
and Lviv University: the 
prosopographic 
research. EAST 
EUROPEAN 
HISTORICAL 
BULLETIN. 2020. № 
17. 79-89. 
http://eehb.dspu.edu.u
a/issue/view/13225 
(«Web of Science»); 
4. Shcherbanyuk, O. V., 
Miniailenko, I. V., 
Holovko, O. M., 
Shestakova, S. O., & 
Tarasenko, L. L. 
(2020). The problem of 
ensuring respect for 
economic human rights 
in Eastern Europe. 
Revista San Gregorio, 
1(42). 171-180. 
http://revista.sangregor
io.edu.ec/index.php/RE
VISTASANGREGORIO
/article/view/1550/17-
OKSANA  («Web of 
Science»); 
5. Тарасенко Л. Л., 
Яворська О. С. 
Інтелектуальна 
власність у сфері 
театрального 



мистецтва. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. 2020. 
№ 2. С. 258-262 
(імпакт фактор, Index 
Copernicus 
International).1. 
Корпоративне право: 
підручник / Ю. О. 
Гладьо, В. М. Мартин, 
Ю. Я. Самагальська та 
ін.; за заг. ред. проф. 
О. С. Яворської. 
Дрогобич : Коло, 
2020. 650 с.  (автор 
підрозділів 3.1.-3.3, 
3.4.2. Розділу 3, 
Розділу 5 Загальної 
частини; Розділу 7, 10, 
підрозділу 9.1. Розділу 
9 Спеціальної 
частини); 
2. ІТ право. За заг. 
ред. проф. О. С. 
Яворської. Львів: 
Видавництво 
«Левада», 2017. 470 с. 
(автор розділів 
«Цифрове 
середовище. Мережа 
Інтернет», 
«Правовідносини у 
цифровому 
середовищі: суб’єкти, 
об’єкти, зміст», 
«Вільні публічні 
ліцензії як підстава 
використання 
майнових авторських і 
суміжних прав у 
цифровому 
середовищі» (у 
співавторстві), 
«Доменні імена. 
Доменні спори»); 1. 
Яворська О.С., Мартин 
В.М., Тарасенко Л.Л. 
Навчальна програма. 
«Інтелектуальна 
власність». Для 
студентів за 
спеціальністю 
«Право», 2019 р. 30 с.;  
2. Яворська О.С., 
Мартин В.М., 
Тарасенко Л.Л. 
Навчальна програма. 
«Корпоративне 
право». Для студентів 
за спеціальністю 
«Право», 2018 р. 35 с.
3. Яворська О.С., 
Тарасенко Л.Л., 
Мартин В.М., 
Дюкарєва-Бержаніна 
К.Ю., Суханов М.О. 
Навчальна програма 
«Правова охорона 
інтелектуальної 
власності» для 
студентів за 
спеціальністю 081 
«Право» у межах 
освітньої програми ОС 
Магістр. 2021 р. 36 с.1. 
Тарасенко Л.Л. 
Використання об’єктів 
патентного права в 
цифровому 



середовищі. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та 
Інтернет права: 
Матеріали П’ятої 
міжнародної науково 
– практичної 
конференції (Львів, 28 
трав. 2021 р.). Львів: 
Юрид. ф-т Львів. нац. 
ун-ту ім. І. Франка, 
2021. С. 158-162; 
2. Тарасенко Л.Л. 
Реформування 
законодавства 
України про 
промислову власність: 
вплив на судову 
експертизу. Судова 
експертиза об’єктів 
інтелектуальної 
власності: реалії та 
перспективи : 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
19 лют. 2021 р.). Львів: 
Львів. Наук.-досл.-
інст. суд. експертиз, 
2021. С. 55-62; 
3. Тарасенко Л.Л. 
Умови користування 
веб-сайтами (Terms of 
Service): правова 
природа та зміст. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
ХXVІI звітн. наук.-
практ. конф. (Львів, 5-
6 лют. 2021 р.): у 2 ч. 
Ч. 1.  Львів: Юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту ім. І. 
Франка, 2021. С. 226-
228. 
4. Тарасенко Л.Л. 
Здійснення прав 
людини в мережі 
Інтернет. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та 
Інтернет права: 
Матеріали четвертої 
всеукраїнської 
науково – практичної 
конференції (Львів, 12 
лист. 2020 р.). Львів: 
Юрид. ф-т Львів. нац. 
ун-ту ім. І. Франка, 
2020. С. 128-135. 
5. Тарасенко Л.Л. 
Комерціалізація 
об’єктів 
інтелектуальної 
власності. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
ХXVІ звітн. наук.-
практ. конф. (Львів, 6-
7 лют. 2020 р.): у 2 ч. 
Ч. 1.  Львів: Юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту ім. І. 
Франка, 2020. С. 212-
214.
Стажування: 
Ягелонський 



Університет, Краків, 
Республіка Польща 
(стажування, 14-21 
травня 2018 р.)
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ДK 32730, 
виданий 

15.12.2015
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Публікації: 1. 
Корпоративне право : 
підручник / Ю. О. 
Гладьо, В. М. Мартин, 
Ю. Я. Самагальська та 
ін. ; за заг. ред. проф. 
Яворської. – Дрогобич 
: Коло, 2020. – 650. 
(8,1 друк. арк.) 
2.Інтелектуальне 
право України / за заг. 
ред. проф. О. С. 
Яворської. – 
Тернопіль : 
Підручники і 
посібники – 608 с. ( 
49,25 друк. арк.). 3. ІТ 
право / за заг. ред. 
проф. О. С. Яворської. 
– Львів: Видавництво 
«Левада», 2017. – 470 
с. (20,75 друк. арк.); 1) 
наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Yavorska L. 
S. Legal Aspects of 
Dividend Payment in a 
Limited Liability 
Company / L. S. 
Yavorska, P. D. 
Pylypenko, S. M. 
Synchuk, I. I. 
Shpuhanych, Y. Y. 
Samagalska // 
Cuestions Politicas. – 
2021. – Vol. 39. Num. 
70. – P.119-138. 
(10.46398/cuestpol.397
0.07). Самагальська 
Ю.Я. Legal regulation 
of internet advertising. 
Вісник Львівського 
Університету. Серія 
Юридична. Львів: 
Львівський нац.ун-т, 
2018/. Вип. 66. С.208-
214 (0,9 друк. арк.).

278308 Шпуганич 
Ірина 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 47615, 
виданий 

05.07.2018
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Публікації: 1. 
Yavorska, O. S., 
Pylypenko, P. D., 
Synchuk, S. M., 
Shpuhanych, I. I., & 
Samagalska, Y. Y. 
(2021). Legal Aspects of 
Dividend Payment in a 
Limited Liability 
Company. Cuestiones 
Politicas, 39(70), 119-
138. (Web of Science) 
(1,2 др. арк.);  2. 
Шпуганич І., 
Дюкарєва-Бержаніна 
К., Яворська О. 
Анонімність 
донорства: 
національне правове 
регулювання та 



міжнародний досвід / 
І. Шпуганич, К. 
Дюкарєва-Бержаніна, 
О. Яворська // 
Медичні перспективи. 
– 2020. – № 3. – с. 
198-204 (індексується 
в міжнародних 
наукометричних базах 
даних Emerging 
Sources Citation Index 
(Web of Science), Index 
Copernicus, EBSCO) 
(0,67 др. арк.);  3. 
Шпуганич І. І. 
Порядок створення та 
установчі документи 
благодійних 
організацій за 
законодавством 
України
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Публікації: Дюкарєва 
К.Ю. Право на 
недоторканність 
твору: деякі 
теоретико-прикладні 
аспекти // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XXIV звітної науково-
практичної 
конференції (Львів, 7-
8 лютого 2018 р.) : у 2-
ох ч. Ч. 1. Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. С. 
204-208.  Дюкарєва-
Бержаніна К.Ю. Види 
порушень авторських 
прав співавторів 
творів науки // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XXV звітної науково-
практичної 
конференції (Львів, 7-
8 лютого 2019р.) : у 2-
ох ч. Ч. 1. Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. С. 
152-155.;   Дюкарєва-
Бержаніна К.Ю. 
Захист комерційної 
таємниці у судовому 
провадженні. Науково 
практичний 
господарсько-
правовий журнал 
“Підприємництво, 
господарство і право”. 
2020

2636 Мартин 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
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імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 
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Публікації: ІТ-право 
(Джочка О. П., 
Мартин В.М. 
Самагальська Ю. Я., 
Тарасенко Л. Л.,
Тарасенко Х., 
Яворська О. С. / за заг. 
ред. проф. О. С. 



1991, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 40002, 
виданий 

15.04.2007

Яворської. – Львів :
2017р. – 850с.)
 Корпоративне право. 
Підручник / Ю. О. 
Гладьо, В. М. Мартин, 
Ю. Я.
Самагальська та ін. ; 
за заг. ред. проф. О. С. 
Яворської. – Дрогобич 
: Коло, 2020.
– 650 с.
Охорона прав на 
комерційні 
найменування за 
законодавством 
України. //
Priority a stratégie pre 
rozvoj právnej vedy vo 
svete vedy. 
Medzinárodná vedecko-
praktická konferencia. 
28–29 októbra 2016 r. 
Sládkovičovo, 
Slovenská republika
28–29 októbra 2016 r. 
(С.59-62)
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охорона 
інтелектуально
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Публікації: Юркевич 
Х.І. Актуальні 
питання глобального 
конституціоналізму на 
сучасному етапі. 
Україна в системі 
сучасного 
міжнародного 
правопорядку та 
європейської 
інтеграції: 
загальнотеоретичні та 
практичні проблеми. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
18 грудня 2018 р. Київ: 
Таврійський 
національний 
університет, 2018. С. 
27-30. 4. Рибак А.М., 
Юркевич Х.І. 
Особливості 
формування правових 
цінностей студентів 
під час навчання. 
Педагогічні інновації 
у фаховій освіті. 
Матеріали ІХ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції із 
міжнародною участю, 
м. Ужгород, 15 жовтня 
2018 р. Ужгород: 
ДВНЗ «Ужгородський 
національний 
університет», 2018. С. 
8. 5. Юркевич Х.І. 
Актуальні питання 
методології правових 
досліджень на 
сучасному етапі 
державотворення. 73 
Підсумкова наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
ДВНЗ «УжНУ», 2019. 
С. 73. 6. Юркевич Х.І. 
Специфіка та ризики 
застосування 
порівняльно-
правового методу для 



дослідження явищ 
конституційно-
правової дійсності. 73 
Підсумкова наукова 
конференція 
професорсько-
викладацького складу 
ДВНЗ «УжНУ», 2019. 
С. 74. 7. Юркевич Х.І. 
Глобалізаційні 
процеси як фактори 
універсалізації 
конституційного 
права. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Юридичні науки: 
проблеми та 
перспективи», м. 
Запоріжжя, 21-22 
червня 2019 р. 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2019. С. 
30-32. 8. Юркевич Х.І. 
Художні твори як 
об’єкти авторського 
права. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
XXVI звітної науково-
практичної 
конференції (6-7 
лютого 2020 р.): у 2-
ох ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. С. 
214-217. 9. Кметик-
Подубінська Х.І. Твір 
як об’єкт авторського 
права. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Юридичні науки: 
проблеми та 
перспективи», м. 
Запоріжжя, 26-27 
червня 2020 р. 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2020. С. 
49-53. 10. Кметик-
Подубінська Х.І. 
Твори як об’єкти 
авторського права в 
цифровому 
середовищі. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та 
Інтернет-права: 
матеріали четвертої 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Львів, 12 
листопада 2020 р.) – 
Львів: юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту ім. І. 
Франка, 2020. – С. 66-
70. 11. Кметик-
Подубінська Х.І. 
Фотографічні твори в 
цифровому 
середовищі. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 



в Україні: матеріали 
XXVIІ звітної науково-
практичної 
конференції (5-6 
лютого 2021 р.): у 2-ох 
ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. С. 
213-215. 12. Кметик-
Подубінська Х.І. 
Експертиза об’єктів 
авторського права. 
Судова експертиза 
об’єктів 
інтелектуальної 
власності: реалії та 
перспективи: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
19 лютого 2021 року). 
За заг. ред. О.П. 
Куманської-Нор; 
уклад. Хомич Н.П., 
Струк І.О., Калінічеко 
М.М., Тарасенко Л.Л. 
Л.: ЛНДІСЕ Мінюст. 
України, 2021. С. 129-
133. 13. Кметик-
Подубінська Х.І. 
Оригінальність твору 
як об’єкта авторського 
права: законодавче 
розуміння, судова 
практика, 
пропоновані новації. 
Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та 
Інтернет права: 
матеріали П’ятої 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 28 
травня 2021 р.). Львів: 
Юрид. ф-т Львів. нац. 
ун-ту ім. і. Франка, 
2021. С. 55-61. 14. 
Кметик-Подубінська 
Х.І. Етична складова 
дистанційного 
навчання. Етика 
дистанційного 
навчання: збірник 
матеріалів семінару 
(м. Київ, 9 вересня 
2021 р.). Київ: 
Київський 
регіональний центр 
НАПрН України, 2021. 
С. 16-19).; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Yurkevych K.I. 
Theoretical and 
practical aspects of the 



current constitutional 
law globalization. 
Development and 
modernization of the 
legal systems of Eastern 
Europe: experience of 
Poland and prospects of 
Ukraine. Collective 
monograph. Vol. 1. 
Lublin: Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 
2017. P. 347-362.; 1) 
наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Марусяк 
Л.О., Юркевич Х.І. 
Поняття та сутнісні 
характеристики 
державного апарату в 
Україні. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Юридичні науки». 
Випуск 3. Том 1. 
Херсон, 2018. С. 45-
47., Юркевич Х.І. 
Порівняльно-
правовий метод у 
конституційно-
правових 
дослідженнях. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
Науково-практичний 
господарсько-
правовий журнал. 
Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва ім. 
академіка Ф.Г. 
Бурчака НАПрН 
України. Випуск 2. 
Київ, 2019. С. 156-160., 
Кметик-Подубінська 
Х.І. Правове 
моделювання як 
метод сучасних 
конституційно-
правових досліджень. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
Науково-практичний 
господарсько-
правовий журнал. 
Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва ім. 
академіка Ф.Г. 
Бурчака НАПрН 
України. Випуск 7. 
Київ, 2020. С. 211-215., 
Кметик-Подубінська 
Х.І. Формування 
професійних 
цінностей студентів в 
системі сучасної 
юридичної освіти. 
Scientific and pedagogic 
internship «Modern 
approaches to the 



organization of the 
educational process for 
law students»: 
Internship proceedings, 
Frankfurt an der Oder: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2020. 284 
pages. Boyko N., 
Kmetyk-Podubinska 
Kh., Andrusiak I. 
Application of 
Ensemble Methods of 
Strengthening in Search 
of Legal Information. 
Lecture Notes in 
Computational 
Intelligence and 
Decision Making. 
Springer, Cham. 2021. 
P. 188-200).
Стажування: 1. 
Європейський 
університет Віадріна, 
ФРН (Сучасні підходи 
до організації 
навчального процесу 
для здобувачів 
юридичної освіти, 
сертифікат № LSI-
24230-VIA, виданий 
02.10.2020 року, 6 
кредитів ECTS).  2. 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ № 
02070987/0000365-
21, виданий 
24.08.2021 року, 6 
кредитів ECTS).  3. 
Платформа 
"Прометеус" 
(Медіаграмотність для 
освітян, сертифікат 
виданий 18.10.2021 
року, 2 кредити ECTS).  
4. Платформа 
"Прометеус" (Освітні 
інструменти 
критичного мислення, 
сертифікат виданий 
18.10.2021 року, 2 
кредити 
ECTS).Національний 
університет "Одеська 
юридична академія" 
(Управління 
науковими та 
освітніми проєктами, 
сертифікат № ADV-
240186-OLA, виданий 
06.03.2022 року, 6 
кредитів ECTS).
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Асистент, 
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Публікації: Гринчак 
І.В. Порівняльний 
аналіз моделей 
третейського 
правосуддя у 
міжнародному 
публічному праві. – 
Науковий збірник 
«Актуальні проблеми 
вітчизняної 
юриспруденції» 
Дніпровського 
національного 



Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

8.03040101 
правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056709, 
виданий 

14.05.2020

університету ім. Олеся 
Гончара. Випуск 3. 
2018. С.233-237; 
6.Гринчак І. В. 
Правова природа 
рішення 
міжнародного 
третейського суду. – 
Науковий вісник 
публічного та 
приватного права 
Київського науково-
дослідного інституту. 
Випуск 3. Том 2. 2018. 
С. 176-180. 7.Гринчак 
І.В. Arbitration justice 
and formation of a 
system of international 
peace and security. – 
Visegrad Journal on 
Human Rights. – 3 
(volume 1) 2018. P. 64-
69.; 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1.Гринчак І. В. 
Особливості 
врегулювання спорів 
щодо інтелектуальної 
власності. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ 
права. ЗБІРНИК 
МАТЕРІАЛІВ ДРУГОЇ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВО – 
ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ. 
(Львів, 27-28 жовтня 
2017 року). С.115-118; 
2.Гринчак І.В. 
Третейське 
правосуддя, як 
запорука безпеки і 
співробітництва 
держав: історичний 
аспект. 
Трансформація 
міжнародної безпеки: 
сучасні виклики та 
загрози. Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції. (Львів, 
22-23 березня 2018 
р.). С. 168-170; 
3.Гринчак І.В. 
Рішення третейського 
суду як підстава 
міжнародно-
правового 
зобов’язання сторін 
спору. Актуальні 
питання розвитку 
правової держави в 
умовах сучасного 
становлення 
громадянського 
суспільства в Україні. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. (Харків, 



15-16 червня 2018 р.). 
С.15-16; 4.Гринчак І.В. 
Причини та шляхи 
подолання кризи у 
діяльності Постійної 
палати третейського 
суду. Проблеми 
вдосконалення 
правового 
забезпечення прав та 
основних свобод 
людини і 
громадянина. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. ( 
Запоріжжя, 22-23 
червня 2018 р.). С.26-
27; 5.Гринчак І.В. 
Сучасні підходи до 
визначення статусу 
Постійної палати 
третейського суду у 
міжнародному праві. 
International 
multidisciplinary 
conference. Key issues 
of education and 
sciences: development 
prospects for Ukraine 
and Poland/ Volume 4. 
(Stalowa Wola, 
Republic of Poland 
2018). C.11-14; 
6.Гринчак І. В. 
Міжнародні стандарти 
правового 
регулювання обігу 
криптовалюти. 
Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ 
права. ЗБІРНИК 
МАТЕРІАЛІВ 
ТРЕТЬОЇ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВО – 
ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ. 
(Львів, 17-18 травня 
2019 року). С.33-37; 
7.Гринчак І. В. 
Міжнародні стандарти 
правового статусу 
журналістів. XXVII 
Звітна науково-
практична 
конференція. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні. (Львів, 5 
лютого 2021); 
8.Гринчак І. В. 
Поняття та правова 
природа міжнародних 
інформаційних 
агентств. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та 
Інтернет права. 
ЗБІРНИК 
МАТЕРІАЛІВ П’ЯТОЇ 
МІЖНАРОДНОЇ 
НАУКОВО – 
ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ. 
(Львів, 28 травня 2021 
року). С.28-31.; 5) 



захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: 20.12.2019 
року відбувся захист 
за спеціальністю 
12.00.11 на тему 
“Міжнародний 
третейський суд як 
засіб врегулювання 
міжнародних спорів” 
Диплом кандидата 
юридичних наук 
видано 14 травня 2020 
року.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Гринчак І. В. 
Арбітражне 
врегулювання 
міжнародних спорів : 
монографія / І. В. 
Гринчак. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – 226 с.
 

46998 Настасяк 
Ірина 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 033177, 
виданий 

09.03.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020279, 
виданий 

30.10.2008

19 ОК.6. 
Теоретико-
прикладні 
засади 
юридичної 
діяльності

Публікації: 1. 
Настасяк І. Ю. 
Особливості 
інституційної частини 
правової системи як 
критерій типологізації 
сучасних правових 
систем світу / Ірина 
Юріївна Настасяк // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
Право. – 2018. – Вип. 
52. – С. 29–34;  
2.Настасяк І. Ю. 
Особливості 
правотворчої, 
правозастосовної та 
правоінтерпретаційно
ї діяльності в сучасних 
правових системах 
світу / Ірина Юріївна 
Настасяк // Правові 
системи. – 2018. – № 
3. [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://legalsystems.net.
ua/?page_id=447;  3. 
Настасяк І. Ю. 
Правові засоби як 
основа нормативної 
частини правової 
системи / Ірина 
Юріївна Настасяк // 
Право і суспільство.– 
2019. –Вип. 1. – С. 22–
29.  4.Luts, L., 
Nastasiak, І., 
Karmazina, С., 
Kovbasiuk, S. (2021). 
Prospects for the 
development of modern 



interstate legal systems 
in the context of 
globalization 
challenges. Amazonia 
Investiga , 10 (40), 
233–243. 
https://doi.org/10.3406
9/AI/2021.40.04.23.  5. 
Nastasiak, I., Baik, O., 
Zaiats, O., Mykhalitska, 
N., & Veresklia, M. 
(2021). Financial and 
legal aspects of 
economic security of 
the state. Financial and 
Credit Activity: 
Problems of Theory and 
Practice, 4(39), 482–
493. 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v4i39.241419.  
6. Tur, O.T., Kravchyk, 
M.B., Nastasiak, I.Yu., 
Sirant, M.M., Stetsyuk, 
N.V. (2021). Practice of 
applying international 
principles in private law 
relations. Journal of the 
National Academy of 
Legal Sciences of 
Ukraine, 28(4), 223-
231. 
https://doi.org/10.3763
5/jnalsu.28(4).2021.223
-231.
Стажування: 6.03-
5.05.2017р. ЛДУВС 3-
14.12.2018 
Гуманітарно-
природничий 
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Сандомирі 
(Республіка Польща)

139466 Кольбенко 
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Володимиро
вич
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роботи
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закінчення: 
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спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 013609, 
виданий 

14.03.1997, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016781, 

виданий 
19.04.2007

31 ОК.3. Правові 
цінності та 
етичні 
стандарти в 
професійній 
діяльності 
юриста

Публікації : наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): наукове 
керівництво здобувача 
Пиртко Михайло 
Сергійович 
"Державно-правові 
реформи в Австрії у 
40–90 роках XVIII 
ст."; 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Звичаєве 
право Запорозької січі 
як важливий етап 
української 



державності . - 
Юридичний журнал 
«Право України» 
(україномовна версія), 
- 1/2020. - С.129-139.; 
Правове регулювання 
освіти в 
Західноукраїнській 
Народній Республіці. 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. Вип. 67. – 
Львів. – 2018. – с. 47-
53.; Передумови 
утворення держави 
Ізраїль у першій 
половині XX століття 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. - 2018. - 
Вип. 66. - С. 84-90.; 
Передумови 
прийняття та 
характеристика 
першої конституції 
Польщі 1791 року (до 
230 річчя від 
прийняття) //Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. - 2020. - 
Вип. 71.
Стажування:Інститут 
ураїнознавства 
ім.І.Крипякевича 
(НАН України)

180259 Моряк-
Протопопова 
Христина 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 016577, 
виданий 

10.10.2013

15 ОК.3. Правові 
цінності та 
етичні 
стандарти в 
професійній 
діяльності 
юриста

Публікації: Вибрані 
аспекти діяльності 
місцевих органів 
влади Австро-
Угорської монархії 
наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ століть як 
одна з передумов 
проголошення ЗУНР. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – Випуск 
67. – Львів, 2018. – С. 
65-76. (Стаття у 
фаховому виданні) 
Kachur V., 
Protosavitska L., 
Khomiachenko S., 
Moriak-Protopopova 
Kh. Legal Culture as a 
Condition for 
Sustainable 
Development of 
Ukrainian Society. 
European Journal of 
Sustainable 
Development. 2020. 
Vol. 9 No. 4. Р. 211?218. 
DOI: 
10.14207/ejsd.2020.v9n
4p211 (Scopus)
Стажування: 1. 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
№02070987/000169-
21, виданий 23 січня 
2021 року. 1 кредит 
ECTS); 2. ГО 



"Прометеус, МОН 
України, 
Міжнародний фонд 
відродження 
(Протидія та 
попередження булінгу 
(цькування) в 
закладах освіти, 
сертифікат виданий 
23 квітня 2020 року. 
2.6 кредити ECTS); 3. 
ТОВ "Академія 
цифрового розвитку" 
(Цифрові інструменти 
GOOGLE для закладів 
вищої, фахової 
передвищої освіти", 
сертифікат №11GW-
119, виданий 19 
жовтня 2021 року. 1 
кредит ECTS); 4. 
Німецько-українське 
об'єднання юристів 
(Вступ до німецького 
права, сертифікат № 
145, виданий 19 
березня 2021 року. 1 
кредит ECTS.

149395 Шевчук 
Ліліана 
Едуардівна

Доцент, 
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роботи

Юридичний 
факультет
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спеціаліста, 
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спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 029912, 
виданий 

30.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035799, 
виданий 
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26 ОК.3. Правові 
цінності та 
етичні 
стандарти в 
професійній 
діяльності 
юриста

Публікація:  Б.Й. 
Тищик, Л.Е. Шевчук 
//Франція: історія 
держави і права (ІХ ст. 
- початок ХХІ ст.). 
2018. ; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Історія держави і 
права України. 
Методичні 
рекомендації та плани 
семінарських занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. – Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2021 р. 
– 89 с.; Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
"Становлення та 
розвиток інституту 
нотаріату". Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2020 р.; 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 



періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
Основоположні 
принципи 
латинського нотаріату 
та їх реалізація в 
Україні: історико-
правовий аспект / 
Шевчук Л.Е. //Вісник 
Львівського 
національного 
університету. Серія 
юридична. – 2018. – 
Вип. 66. – C. 103-110; 
Інститут нотаріату в 
Західноукраїнській 
Народній Республіці / 
Шевчук Л. // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2018. – 
Вип. 67. С. 77-84; 
Європейська 
парадигма нотаріату: 
римські витоки. // 
Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. – Seria 
Prawnicza. – Zeszyt 
107. – 2019. – С. 141-
152; Основоположні 
засади та чинники 
формування 
національної правової 
системи в українській 
козацькій державі – 
Гетьманщині. / 
Шевчук Л.Е., Шевчук 
Т.П. //Право України. 
- №1. – 2020. - С. 140-
158; Українська 
національна 
революція XVII ст. в 
загальноєвропейсько
му контексті: 
світоглядні витоки // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична – 2021. – 
Вип. 72. C.35-46
Стажування: Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН 
України з 16.03.2018 
по 16.04.2018р.
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Публікації:  Цінності 
західної правової 
традиції у політично-
правовій концепції 
професора 
В.Г.Сокуренка//Вісни
к ЛНУ ім. І. Франка. - 
Вип. 72. – Львів, 2021. 
– С. 167-176; Вступ до 
історії розвитку 
середньовічних права 
та 
державності//Аннали 
юридичної історії, 
2021.Т.5.Вип.1. 
К.:2021. С.10-24; 
Аристократ духу(до 
140-річчя від дня 



виданий 
19.10.2005

народження 
Володимира 
Старосольського)//Віс
ник ЛНУ ім. І. Франка. 
- Вип. 68. – Львів, 
2019. – С. 264-275; 
Стажування:"Освітній 
десант. Перформанс 
освітніх майстер-
класів" (6 годин), 5 
жовтня 2019 р. 
Сертифікат; 
Підвищення 
кваліфікації "Методи 
активізації 
навчального процесу: 
сучасні тренти" від 22 
лютого до 2 березня 
2021 р.(Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП 
№05408289/0633-21), 
1 кредит ECTS./30 
годин; Підвищення 
кваліфікації 
"Запобігання та 
протидія булінгу у 
закладах освіти" від 1 
березня до 5 березня 
2021 р.(Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП 
№05408289/0870-21), 
1 кредит ECTS./30 
годин; Підвищення 
кваліфікації 
"Розбудова системи 
забезпечення 
академічної 
доброчесності" від 22 
березня до 26 березня 
2021 р.(Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП 
№05408289/1025-21), 
1 кредит ECTS./30 
годин; Стажування у 
весняній школі 
німецького права 
"Вступ до німецького 
права" від 15 до 19 
березня 2021 р.
(Сертифікат № 72), 1 
кредит ECTS.

21569 Мочульська 
Марта 
Євгенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 16578, 
виданий 

10.10.2013

14 ОК.4. 
Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в 
Україні

Публікації:  Mochulska 
M. The Legal status of 
Political parties in 
Ukraine: peculiarities 
and improvement. - Ius 
et Administratio. 
Kwartalnik wydzialu 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego– 
№4/2017. – Rzeszow, 
2018. Мочульська М. 
Судова влада та 
громадськість: 
взаємодія в умовах 
конституційної 
реформи правосуддя в 
Україні. - Український 
часопис 
конституційного 
права. – 2018. - №3. 
Mochulska M., 
Nalutsyshyn V., Burdin 
V.,Chornenkii V., 
Owerko H. Features of 
the Impact of 



Cooperation Between 
the Council of Europe 
and the European 
Union on the 
Development of 
Modern International 
Law. - International 
Journal of 
Management, 11 (6), 
2020. Мочульська М. 
Є. Позитивна 
дискримінація в 
Україні/ В. І. 
Чорненький, М. Є. 
Мочульська, В. М. 
Бурдін // Український 
часопис 
конституційного 
права. – 2021. – 
No2/2021 (19). – C. 3-
14.; 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: З 
листопада 2018 року - 
членкиня Ради 
Громадської 
організації "Львівська 
правнича школа";  10) 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: 
Національний 
координатор проєкту 
“Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини”(CRIMHUM) 
Експерт ПроектуЄС 
Право 
Justice(Координатор 
Львівської 
Регіональної Ради 
Реформ Правосуддя).; 
9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 



(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 
Член Галузевої 
експертної ради 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти зі 
спеціальності 081 
"Право".
Стажування: 
Віденський 
університет у період із 
10.10.2019 - 31.10.2019 
- наказ ректора ЛНУ 
імені Івана Франка № 
4018 від 02.10.2019 р.

128903 Коссак 
Володимир 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 003383, 

виданий 
18.12.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 004771, 
виданий 

28.05.1986, 
Атестат 

професора ПP 
001118, 

виданий 
21.12.2001

36 ОК.10. 
Здійснення і 
захист 
цивільних прав

Публікації: Spickhoff 
A., Kossak V., Kvit N. 
Aktuelle Fragen des 
Medizinrechts: Ein Ost-
West-Vergleich // 
Kossak V. Medizinische 
Dienstleistungen in 
Zivilrecht der Ukraine / 
Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2018. – 
205s.(S. 67-78 (1,5 
друк. арк.) Коссак 
В.М. Реалізація 
суб’єктивних 
цивільних прав особи 
в умовах пандемії. В 
монографії «Права 
приватної особи в 
умовах пандемії 2020 
COVID-19: проблеми 
здійснення захисту. 
Одеса:Видавничий 
дім «Гельветика» с.65-
77 (1,5 друк.арк.) 5. 
Підручник: Цивільне 
процесуальне право 
України: підручник. 
За заг.ред. В.М. 
Коссака гл.25, 26 с. 
696-742. (3,5 
друк.арк.)  6. 
Оновлення 
Цивільного кодексу 
України: формування 
підходів / за ред. А. С. 
Довгерта, Є. 
О.Харитонова / М. О. 
Михайлів, Н. М. Квіт, 
В. М. Коссак, І. Є. 
Якубівський, О. С. 
Яворська // 
Гельветика. Одеса. – 
2020. – Частина 7.3 
Розділу 7. 564-584 c.; 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 



включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Коссак В. 
М. Місце і роль 
кафедри цивільного 
права і процесу у 
структурі юридичного 
факультету 
Львівського 
університету: історія і 
сучасність / В. М. 
Коссак // Історико-
правовий часопис. – 
2017. - №1. – С.3-16 (у 
співавторстві) (0,65 
друк.арк.) 2. Коссак В. 
М. Становлення та 
розвиток кафедри 
цивільного права та 
процесу на 
юридичному 
факультеті 
Львівського 
університету / В. М. 
Коссак // 
Вроцлавсько-
Львівський 
юридичний збірник. – 
2017. - №7. – С.37-57 
(у співавторстві) (0,65 
друк.арк.) 3. Kossak V., 
Kvit N. Der Einfluss des 
EU-Rechts auf die 
Entwicklung des 
ukrainischen 
Privatrechts. 
Veroffentlichungen der 
Forschungsstelle fur 
Europaische 
Rechtsentwicklung und 
Privatrechtsreform an 
der 
Rechtswissenschaftliche
n Fakultat der 
Universitat Wien. Wien. 
Manz’sche Verlags- und 
Universitatsbuchhandlu
ng. 2019. Band XIII. 
S.29-45. (1 друк.арк.) 
4. Коссак В. М. 
Концептуальні засади 
вдосконалення 
підготовки фахівців 
права з цивілістичних 
дисциплін в умовах 
реформування 
юридичної освіти / В 
зб.: Реформування 
юридичної освіти: 
виклики часу. – К.: 
ПрАТ «Юридична 
практика», 2019. – С. 
235-250. 5.Коссак В. 
М. Правосуб’єктність 
державних органів і 
створених ними 
юридичних осіб у 
механізмі 
регулювання 
цивільної 
відповідальності // 
Право України. – 
2019. - №1 – С.154-166. 
6. Andrusiv U. B. 
Grounds and 
consequences of waiver 
of the contract on the 



provision of tourist 
services / U. B. 
Andrusiv, V.M. Kossak, 
M. O. Mykhayliv, N. 
Fedina, D. Zabzalіuk // 
Amazonia Investiga. – 
2021. – 10(45). – P. 63-
72. 
(doi.org/10.34069/AI/2
021.45.09.6). 7. Kossak 
V. M. Legal 
Consequences of Mock 
Transactions / V. M. 
Kossak, I. Y. 
Yakubivskyi, M. V. 
Oprysko, V. Tsikalo,Y. 
B. Bek // International 
Journal of Criminology 
and Sociology. 
Lifescience Global. – 
2020. – Vol.9. – P. 
1600-1607. 
(https://doi.org/10.600
0/1929-
4409.2020.09.183). 8. 
Kossak V. M. Protection 
of Intelectual Property 
Rights: Towards 
Harmonisation of 
Ukrainian and EU Law 
/ V. M. Kossak,I. Y. 
Yakubivskyi, M. V. 
Oprysko // Global 
Journal of Comparative 
Law. Bril. Leiden. – 
2021. – Vol.10(1-2). – P. 
221-240. 
(https://doi.org/10.1163
/2211906X-10010016). 
9. Diakovych M. M. 
Features of the 
inheritance rights of 
children born as a 
result of artificial 
insemination / M. M. 
Diakovych,M. O. 
Mykhayliv, V. M. 
Kossak // Journal of 
the National Academy 
of Legal Sciences of 
Ukraine. – 2020. – 
27(4). – P. 214- 230. 
(https://doi.org10.3763
5/jnalsu.27(4).2020 ). 
10. Kossak V. M. 
Foreign Investment in 
Ukraine: Types and 
Forms / V. M. Kossak, 
H. B. Yanovytska // 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. – 2020. – 
V.9. – P. 3057-3065.; 
Стажування: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 
2019-2020 р. (Довідка 
ЛьвДУВС від 31.01 
2020 р. № 143, 6 
кредитів ECTS)

190640 Гураль 
Павло 
Федорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

37 ОК.4. 
Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в 
Україні

Публікації:  Гураль П. 
"Децентралізація 
публічної влади і 
зміцнення 
муніципальної 
економіки" 
//Матеріали 
всеукраїнської 



1964, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 8141, 
виданий 

10.03.2010, 
Диплом 

кандидата наук 
ЮP 002819, 

виданий 
27.02.1985, 

Атестат 
доцента ДЦ 

04024, 
виданий 

15.03.1988, 
Атестат 

професора 
12ПP 09547, 

виданий 
16.05.2014

науково-практичної 
конференції за 
міжнародною участю 
(15.03.201р. м.Львів)- 
Львів- ЛРУДУ НАДУ, 
2019.-с.53-60. 3. 
Гураль П. 
"Національна 
держава: походження, 
ознаки, сутність" 
//Матеріали ХХV 
звітної науково-
практичної 
конференції час.1 ( 7-8 
лютого 2019р.) Львів-
2019.-с.9-13. 4.Гураль 
П. "Еволюція 
територіальної 
громади в Україні та її 
вплив на розвиток 
суспільства і держави 
" // Конституція і 
конституційні зміни в 
Україні. Збірник 
присвячений пам'яті 
Віктора Мусіяки. - 
Київ 2020 - с.247-265. 
5. Гураль П. "Реформа 
децентралізації 
публічної влади в 
Україні: проблеми її 
завершення" // 
Децентралізація 
публічної влади в 
Україні: здобутки, 
проблеми та 
перспективи : 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (21 
травня 2021р. м.Львів) 
- Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. -
с.11-17. 6. Гураль П.Ф. 
"Консолідація 
української нації: 
основні напрями і 
шляхи реалізацій // 
Конституційні засади 
консолідації та 
розвитку української 
нації, її історичної 
свідомості, традицій 
та культури (до 25-
річчя Основного 
Закону України): 
матеріали 
загальноукраїнської 
наукової конференції. 
– Київ – Львів (18 
червня 2021 року) – С. 
4 – 15.; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-



методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Гураль П.Ф., Бедрій 
Р.Б., Кобрин В.С. 
Муніципальне право 
України: Плани 
практичних занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 44 
с.; 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Член 
редакційної колегії 
наукового фахового 
журналу 
«Український часопис 
конституційного 
права»; Член 
редакційної колегії 
журналу «Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична»; 7) участь 
в атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Член 
спеціалізованої ради 
по захисту дисертацій 
Д 35.051.03 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка
Стажування:Львівськи
й державний 
університет 
внутрішніх справ у 
період із 01.03.2019 - 
31.03.2019 р

219876 Рабінович 
Сергій 
Петрович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 009488, 

виданий 
31.05.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 21787, 
виданий 

13 ОК.4. 
Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в 
Україні

Публікації:  Petro M. 
Rabinovych, Serhii P. 
Rabinovych, Oleh Z. 
Pankevych. Integration 
of legal understanding 
as a methodological 
issue. Journal of the 
National Academy of 
Legal Sciences of 



14.01.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017521, 

виданий 
21.06.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 010697, 
виданий 

30.06.2015

Ukraine, Vol. 28, No. 3, 
2021, 47-55. Рабінович 
С. приховані 
повноваження 
Конституційного Суду 
України? Український 
часопис 
конституційного 
права. 3/2020, 3-24. 
Рабінович С. П. 
контроль за 
застосуванням заходів 
відповідальності за 
порушення присяги 
судді Конституційного 
Суду України: 
питання 
конституційності й 
законності. Вісник 
Конституційного Суду 
України. 5/2018, 63-
73. Рабінович с.п. 
перегляд конституції і 
революційна 
установча влада. 
Вісник Національної 
академії правових 
наук України, 4/2019, 
133-150. Рабінович С. 
П. Обмеження 
основоположних прав 
у Загальній декларації 
прав людини. Право 
України, 9/2018, 38-
43.; 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
Координатор ГО 
«Правозахисна 
адвокатсько-
експертна група 
«Конвенція’50»; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Незалежність і 
дисциплінарна 
відповідальність 
суддів: міжнародні 
стандарти й 
національна 
практика: монографія 
/ Н. Антонюк, О. 
Верба-Сидор, Т. 
Пашук, С. Рабінович. 
— Львів : Видавництво 
БФ «Медицина і 
право», 2020. 251 с. – 
С.183-250.; 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 



ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Слабан 
Марта Михайлівна. 
Правові позиції 
Європейського суду з 
прав людини: 
загальнотеоретичний 
аспект: Дис. канд. 
юрид. Наук (12.00.01). 
Дата захисту: 
27.10.2017
Стажування: НАІ 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України. 
Довідка НДІ НАПрНУ 
№49/1 від 15.02.2019 
р.

65361 Заяць Ігор 
Ярославович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 07254, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021027, 
виданий 

22.12.2008

25 ОК.4. 
Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в 
Україні

Публікації: Заяць І. 
Суверенне право 
України на захист / 
Заяць І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХІV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2018 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
С. 119-121; Заяць І. 
Правовий режим 
національної безпеки 
та захист прав 
людини у 
конституційному ладі 
України. Рецензія на 
статтю А. Stec «Stany 
nadzwyczajne w 
porządku 
konstytucyjnym 
Ukrainy – stan wojenny 
2018 roku [w:] Przegląd 
Sejmowy 5 (154)/2019. 
Warszawa: 
Wydawnictwo 
Sejmowe, 2019. 
http://orka.sejm.gov.pl
/przeglad.nsf/0/C889D
88FA7580BF9C12584A
900448A42/$file/3.And
rzej%20Stec.pdf; Заяць 
І. Правовий режим у 
конституційному 
праві України / Заяць 
І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХV звітної науково-
практичної 
конференції (7-8 
лютого 2019 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019. – 
С. 96-98.; Заяць І. 



Структура та 
чисельність Верховної 
Ради України в 
контексті доктрини 
народного 
представництва / 
Заяць І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХVI звітної науково-
практичної 
конференції (6-7 
лютого 2020 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 92-94.; Заяць І. 
Становлення 
конституційно-
правового статусу 
Національного 
антикорупційного 
бюро України (НАБУ): 
питання доктрини 
владовідносин / Заяць 
І. // Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XХVI звітної науково-
практичної 
конференції (3-4 
лютого 2022 р.) : у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2022. – 
С. 94-98.
Стажування: 
Навчання по програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
(01.10.2020 р. – 
23.01.2021 р.). 
Сертифікати СВ № 
02070987/000205-21 
(модуль 2 «Сучасні ІТ-
компетентності» 3 
кредити) та СВ 
№02070987/000243-
21 (модуль № 3 
«Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит)

145584 Косович 
Віталій 
Мирославов
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1992, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 0005371, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 012771, 
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Публікації: • Косович 
В. М. Сучасна 
загальна теорія права 
та держави: тенденції 
розвитку / В. М. 
Косович // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2020. – 
Вип. 70. – С. 3–9.  • 
Косович В. М. 
Виключна правова 
проблема та 
необхідність розвитку 
права: 
загальнотеоретичний 
аналіз / В. М. Косович 
// Право України. – 



виданий 
06.12.1996, 

Атестат 
доцента ДЦ 

006209, 
виданий 

23.12.2002, 
Атестат 

професора AП 
003889, 
виданий 

07.04.2022

2020. – № 3. – С. 218–
232.  • Косович В. М. 
Загальнотеоретичні 
положення у судовій 
практиці: 
використання та 
необхідність їх 
поглибленого 
вивчення / В. М. 
Косович // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2021. Вип. 
72. . ЛНУ імені Івана 
Франка. Львів. – 2021. 
– C. 3-13. • Kosovych V. 
M. Investment of social 
entrepreneurship in 
Ukraine: current issues 
of legal regulation / V. 
M. Kosovych, B. I. 
Kosovych, O. M. Rym 
// Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. 
University of Banking 
of National Bank of 
Ukraine. Kyiv. – 2021. 
– 37. – P. 467-475. 
(10.18371/fcaptp.v2i37.
230648). • Kosovych V. 
M. Social protection 
issues of military 
servicemen in supreme 
authorities activities of 
the UNR (desember of 
1918 - november of 
1920) / V. M. Kosovych, 
V. Y. Holubko // 
Східноєвропейський 
історичний вісник. 
Видавничий дім 
"Гельветика". 
Дрогобич. – 2021. – 
вип.20. – P. 82-92. 
(https://doi.org/10.249
19/2519-
058X.20.240052). • 
Kosovych V. M. Does a 
Modern European State 
Need a Law on Legal 
Acts? What Shall be the 
Law on Legal Acts in 
Ukraine? / V. M. 
Kosovych, N. M. 
Radanovych, l. Shutak, 
M. Kelman // Revista 
Gestao Inovacao e 
Tecnologias. Centivens 
Institute of Innovative 
Research. EU. – 2021. – 
volume 11, number 4. – 
P. 3657-3674. 
(10.47059/revistageinte
c.v11i4.2398 ).; 5) 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: Кандидат 
юридичних наук з 
1996;  Доктор 
юридичних наук з 
2015; 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 



ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Наукове 
керівництво 
написанням 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук: 
(дисертації захищені) 
- Бурака Ярослава, 
Бризіцького Максима, 
Кувітанової Юлії; 
(дисертація 
виконується) - Віктора 
Бідзіля.  Науковий 
консультант по 
написанню дисертацій 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук: доц. 
Н. В. Стецика доц. Р. 
С. Шандри; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Підготував навчально-
методичні комплекси 
з таких навчальних 
дисциплін: • 
«Правотворча 
техніка»; • 
«Правотворча 
технологія»; • 
«Правотворчі, 
правотлумачні та 
правозастосовні 
засоби захисту прав 
людини»; • 
«Теоретико-прикладні 
засади юридичної 
діяльності».; 7) участь 
в атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Член 
спеціалізованої ради Д 
61.051.07 ДВНЗ 
"Ужгородський 
національний 
університет" 
Офіційний опонент 
(за останній період) 
по дисертаціях на 
здобуття наукового 



ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 
– теорія та історія 
держави і права; 
історія політичних і 
правових учень:  • 
Андрусів Людмили 
Михайлівни «Техніко-
юридичні та 
методологічні засади 
оприлюднення 
нормативно-правових 
актів» (Національна 
академія внутрішніх 
справ, 16.09.2020). • 
Січевлюк Володимир 
Антонович «Еволюція 
категорії «Правова 
суб’єктність» 
(теоретико-прикладні 
засади)» (Інститут 
держави і права імені 
В. М. Корецького 
Національної академії 
наук України, 
29.01.2021). • 
Забокрицький Ігор 
Ігорович 
«Транснаціоналізація 
сучасного 
конституціоналізму: 
теоретико-правовий 
вимір» (Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 
23.04.2021) Риндюк 
Віра Іванівна 
"«Упорядкування 
законодавства 
України (теоретико-
методологічний та 
техніко-юридичний 
аспекти)»  (Інститут 
держави і права імені 
В. М. Корецького 
Національної академії 
наук України, 
17.12.2021)

15471 Раданович 
Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
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національний 
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імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 
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спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 009189, 
виданий 

17.01.2001, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021671, 

виданий 
23.12.2008
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Публікації: Раданович 
Н. Загальнодозвільне 
юридичне 
регулювання як прояв 
диспозитивних 
можливостей права// 
Вісник Львівського 
національного 
університету. Серія 
юридична. Львів. – 
2018.¬ – Випуск 66. – 
С.33-42.  Radanovych 
N. On the Question of 
Legal Formulation of 
Prohibitions from 
General Permitting 
Legal Regulation 
Standpoint /До 
питання про 
юридичне 
опосередкування 
заборон під кутом 
зору 
загальнодозвільного 
юридичного 
регулювання // Studia 
Bedgosko-Lwowskie, 
Pravo-Samorzad 
Terytorialny-
Gospodarka 



(Бидгосько-Львівські 
студії. Право-Місцеве 
самоврядування-
Економіка.) –2018. – 
Том 4.- С.73-83; 
Декларація 
міжнародних прав 
людини (Андрій 
Мандельштам, 
Париж-Нью-Йорк, 
1928- 1929) (переклад 
з франц. 
Н.М.Раданович) 
//Право України. – 
2018. – №9. – С.212-
213;  Раданович Н.М. 
Основні напрямки 
забезпечення 
Конституційним 
Судом України 
загальнодозвільного 
типу юридичного 
регулювання/ 
Н.Раданович // 
Науковий вісник 
публічного і 
приватного права. – 
2020. – №2. – С.20-25;  
Radanovych N. M. Does 
a Modern European 
State Need a Law on 
Legal Acts? What Shall 
be the Law on Legal 
Acts in Ukraine? / V. 
M. Kosovych, N. M. 
Radanovych, l. Shutak, 
M. Kelman // Revista 
Gestao Inovacao e 
Tecnologias. Centivens 
Institute of Innovative 
Research. EU. – 2021. – 
volume 11, number 4. – 
P. 3657-3674. (ДОІ: 
10.47059/revistageintec
.v11i4.2398 ) ; 
Radanovych N. M. 
Features of legal 
regulation of human 
rights in armed 
conflicts / N. M. 
Radanovych, V. 
Pylypenko, P. 
Pylypyshyn // Journal 
of the National 
Academy of Legal 
Sciences of Ukraine. 
Pravo. Kharkiv. – 2021. 
– 28 (1). – P. 43-51. 
(ДОІ: 
10.37635/jnalsu.28(1).2
021.43-51)
Стажування:1-23 
травня, 2011, 
Університет 
м.Зальцбург (Австрія),  
липень, 2011, Літня 
школа німецького 
права, Університет 
м.Бонн (Німеччина) 
(сертифікат) квітень, 
2011, 2012, 2013 років 
Левітт Інститут 
Міжнародного права 
(сертифікати) 
листопад, 2015, 
університет 
м.Вюрцбург 
(Німеччина) 
(сертифікат), січень, 
2017, Університет 
м.Сандомир 



(Сандомєж) (Польща) 
(сертифікат)
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матеріалах практики 
ЄСПЛ / Ю. В. Ничка 
// Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXVІ звітної науково-
практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2-х 
ч. Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – Ч. 1. – C. 25-27 
(0,2 друк. арк.).
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національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047415, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДK 
037467, 
виданий 

17.01.2014

14 ОК.6. 
Теоретико-
прикладні 
засади 
юридичної 
діяльності

Публікації: Дудаш Т.І. 
Логічний підхід до 
правової 
аргументації.Вроцлавс
ько-Львівський 
юридичний збірник. 
2020. №11. С. 91-101; 
Дудаш Т. І. Склад 
(корпус) правової 
аргументації: 
загальнотеоретична 
характеристика.Публі
чне право. 2021. №2 
(42). С. 138-149; 
Дудаш Т.І. 
ІНСТРУМЕНТИ 
ПРАВОВОГО 
АРГУМЕНТУВАННЯ 
Й ПРАВОВОЇ 
АРГУМЕНТАЦІЇ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИ
ЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2021. №73. 
С. 3-13; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 



лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком з 
теорії права, держави 
та прав людини; 20) 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 



зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: суддя 
Постійнодіючого 
третейського суду при 
асоціації 
«Всеукраїнська 
інвестиційна 
асоціація».

99383 Бориславськ
а Олена 
Марківна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДД 8656, 
виданий 

20.06.2019, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024827, 

виданий 
30.06.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

26167, виданий 
20.01.2011

18 ОК.4. 
Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в 
Україні

 Публікації: 1. 
Boryslavska O. Judicial 
Reforms in Eastern 
Europe: Ensuring the 
Right to a Fair Trial or 
an Attack on the 
Independence of the 
Judiciary? / O. M. 
Boryslavska // Access 
to Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 1(9) . 
P. 0. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.1-
a000049). 2. 
Boryslavska O. 
Independence of 
Constitutional Justices: 
Stumbling Blocks in 
Ukraine and Poland / 
O. M. Boryslavska, M. 
Granat // Access to 
Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 
2(10) . P. 8-24. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.2- 
a000057).  3. 
Бориславська О. 
Парламентаризм в 
умовах європейської 
моделі 
конституціоналізму: 
доктринальні основи 
та сучасні виклики. 
Правова держава. – 
2018. - №30. – С. 51-
57. 4. Бориславська О. 
Вибори – 
[без]альтернативна 
основа демократії? // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2018. - №2. – 
С.12-19. 5. 
Бориславська О. Роль 
президента в змішаній 
республіці 
парламентсько-
президентського типу: 
конституційна 
доктрина і політична 
дійсність // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2019. - №1. – 
С. 4-12.; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Бориславська О. 
Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
“Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики” для 
студентів за галуззю 
знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
2018 р. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2018. 
– 29 с. 2. Boryslavska 
O. European 
Constitutional 
Heritage: doctrinal and 
practical aspects. 
Working program of 
educational discipline 
«European 
constitutional heritage: 
Doctrinal and Practical 
Aspects» for students of 
the branch of 
knowledge 08 «Law», 
specialty 081 «Law» 
within the framework 
of the educational and 
professional program of 
master's degree, 2018. 
Lviv: the Law Faculty of 
the Ivan Franko 
National University of 
Lviv. – 2018р. 
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 



фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: 1. Голєв Олег 
(2021) – диплом ІІ 
ступеня 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з права 
2. Нечипорук Ярина 
(2021) - диплом ІІІ 
ступеня 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
права;   9) робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 



експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 1. 
Член Науково-
консультативної ради 
Конституційного Суду 
України; 2. Член 
комісії з правової 
реформи при 
Президентові 
України; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Адвокат (з 
2006 р.), партнер АО 
Jus-collegium.; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Головний 
редактор наукового 
фахового журналу 
“Український часопис 
конституційного 



права”; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: Експерт 
серії тренінгів, 
організованих 
Координатором 
проектів ОБСЄ в 
Україні спільно з 
Міністерством 
закордонних справ 
ФРН (2020-2021 рр.); 
13) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік: Забезпечувала 
викладання 
навчального курсу 
European 
Constitutional Heritage 
для магістрів 
юридичного 
факультету; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Конституційне право: 
підручник/ за заг. ред. 
М.І.К
Стажування:Львівськи
й державний 
університет 
внутрішніх справ(); 
Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого за 
програмою Методика 
викладання галузевих 
юридичних дисциплін 
публічно - правового 
циклу(Конституційне 
право, 
Адміністративне 
право), загальний 
обсяг програми 1 
кредит ЄТКС(30 
годин) - сертифікат: 
серія 01 
02071139/028-21; 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole (Poland), 
training: 
"Constitutionalism and 
Constitutional law in 
modern Europe. 



Constitutional and 
Political studies". 
Constitutional 
Jurisdiction in Europe". 
Total - 150 hours. 
Certificate of training 
№ 078 issued 
29.02.2020

64593 Герц Алла 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність:  
правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005998, 

виданий 
29.09.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035476, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018907, 
виданий 

18.04.2008, 
Атестат 

професора AП 
001758, 
виданий 

14.05.2020

16 ОК.10. 
Здійснення і 
захист 
цивільних прав

Публікації:  1. Очна 
участь з доповіддю на 
конференції 
матеріали якої 
індексуються у 
наукометричній базі 
Scopus: а) IDDM-
2019,Львів, листопад 
11-13, 2019, presenting 
a paper "Concept of 
Intelligent Decision 
Support System in the 
Regulation of the 
Surrogate 
Motherhood"; б) 2020 
IEEE 11th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies (DeSSerT-
2020, Kyiv, Ukraine, 
May 14-16, 2020); в) 
International 
Conference 
"INTELLECTUAL 
SYSTEMS OF 
DECISION-MAKING 
AND PROBLEMS OF 
COMPUTATIONAL 
INTELLIGENCE 
ISDMCI-2019", м. 
Херсон, 25-29 травня 
2020 року; 2. Герц 
А.А. Клонування 
людини як один із 
напрямів 
репродуктивної 
діяльності // ХI 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
“THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF 
MODERN SCIENCE 
AND PRACTICE”, 06-
07 квітня 2020 р., 
Мельбурн, Австралія 
201-203. – 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
https://isg-
konf.com/wp-
content/uploads/2020/
04/XI-Conference-06-
07-Melbourne-
Australia.pdf; 3. Герц 
А.А. Проблема 
правового визначення 
медичної помилки: 
правовий аспект, // 
Гармонізація 
законодавства 
України з правом 
Європейського Союзу: 
збірник тез науково-
практичної інтернет – 
конференції (м. 
Хмельницький, 17 
лютого 2020 р.). 
Хмельницький: 
Хмельницький 
національний 



університет, 2020. с.6-
8. – [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://elar.khnu.km.ua
/jspui/bitstream/12345
6789/8839/3/Збірник
_право.pdf; 1) 
наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1.Hovorushchenko, A. 
Herts, Ye. Hnatchuk. 
Concept of Intelligent 
Decision Support 
System in the Legal 
Regulation of the 
Surrogate Motherhood. 
CEUR-WS. 2019. Vol. 
2488. Pp. 57-68 // 
http://ceur-ws.org/Vol-
2488/paper5.pdf ;  2. T. 
Hovorushchenko, A. 
Herts, Ye. Hnatchuk, O. 
Sachenko. Supporting 
the decision-making 
about the possibility of 
donation and 
transplantation based 
on civil law grounds // 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing. 2021. 
Vol.1246. Pp. 357-376 
// 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57202581724 
; 3. T. Hovorushchenko, 
A.Herts, Ye. Hnatchuk. 
Information 
Technology for Legal 
Regulation of the 
Dental Services 
Contract. CEUR-WS. 
2020. Vol. 2623. Pp. 14-
24 // http://ceur-
ws.org/Vol-
2623/paper2.pdf; 4. T. 
Hovorushchenko, A. 
Herts, Ye. Hnatchuk. 
Intelligent Agent for 
Support of Decision 
Making on Civil Law 
Regulation of Contract 
for the Provision of In 
Vitro Fertilization// 
Proceedings of 2020 
IEEE International 
Scientific and Technical 
Conference “Computer 
Science and 
Information 
Technologies” (СSIT-
2020, Lviv-Zbarazh, 
Ukraine, September 23-
26, 2020) – Vol. 1, Pp. 
312-315 // 
https://www.scopus.co
m/results/author 5. 
Герц А.А., Олійник 
Р.В. Цивільно-правове 
регулювання 



трансплантології в 
Україні та іноземних 
державах. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Верховенство права", 
№1, 2019. С.131-138; 6. 
Герц А. А., Турчин Л. 
Я. Окремі аспекти 
внесення майнових 
прав інтелектуальної 
власності до 
статутного капіталу 
господарських 
товариств. Наше 
право. 2019. № 4. С. 
112-121. 
(персональний внесок 
до наукової праці, 
опублікованої у 
співавторстві: Герц А. 
А. – 0,2 друкованого 
аркуша, Турчин Л. Я. 
– 0,5 друкованого 
аркуша).; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Головний 
редактор «Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
юридична».; 7) участь 
в атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Заступник 
голови 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.27 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 «Цивільне 
право і процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право»; Член 
спеціалізованої вченої 



ради СРД 70.705.04 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України імені 
Б.Хмельницького.; 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Турчин Л.Я., 
«Майнові права 
інтелектуальної 
власності як внесок до 
статутного капіталу 
господарських 
товариств», 
спеціальність - 
12.00.03. Присуджено 
науковий ступінь 
кандидата юридичних 
наук. Рік захисту – 
2000 рік. Диплом 
кандидата наук на 
підставі рішення 
Атестаційної колегії 
від 26 листопада 2020 
року, ДК № 057856.
Стажування: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ. 
Наказ від 11.03.2021 
№227 о/с. 6 кредитів 
ECTS

267673 Сень Ірина 
Зеновіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

8.03040101 
правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057253, 
виданий 

24.09.2020

4 ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Публікації: . Сень І.З. 
Поняття спеціальної 
норми в 
кримінальному праві 
України. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Юриспруденція. 2018. 
Вип. 32. С. 106-110.
Сень І. Спеціальні 
норми в постановах 
Пленуму Верховного 
Суду України. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2018. № 9 (271). С. 
217-222. 6. Marin O.K., 
Sen I.Z. Corruption 
between doctors and 
pharmacists: criminal 
law problems of 
counteraction. 
Wiadomości Lekarskie. 
2021. Volume LXXIV 
(Issue 11. Part 2). P. 
2901-2906. DOI: 
10.36740/WLek2021112
07.
 
 Стажування: участь у 
міжнародному 
освітньому проекті 
"Модернізація 



магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини (CRIMHUM)", 
у якому Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка є 
національним 
координатором; 14) 
керівництво 
студенткою 
Дерев'янко А.О., яка 
зайняла призове (ІІІ) 
місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
"Кримінальне право 
та кримінологія; 
кримінально-
виконавче право"; 
робота у складі журі І 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт на 
юридичному 
факультеті 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (28 
січня 2021 року; 25 
січня 2022 року); 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у ГО 
"Всеукраїнська 
асоціація 
кримінального права"

84151 Квіт Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 

ДД 011229, 
виданий 

15.04.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 060452, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043206, 
виданий 

30.06.2015

15 ОК.10. 
Здійснення і 
захист 
цивільних прав

Публікації : 1. Квіт 
Н.М. Правовий статус 
управителя біобанку: 
поняттєвий апарат і 
класифікація. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2019. №8. С.35-40. 
DOI 
http://doi.org/10.3284
9/2663-
5313/2019.8.07. 2. Квіт 
Н.М. Комплексне 
правове регулювання 
діяльності комітетів з 
питань етики – 
ефективний 
інструмент 
біоетичного 
контролю. Право і 
суспільство. 2019. №4. 
С.78-83. DOI 
http://doi.org/10.3284
2/2078-3736-2019-4-
11. 3. Квіт Н.М. 
Правові межі 
створення та 
використання 
людських ембріонів: 
порівняння 
німецького та 
українського 
законодавства. 
Порівняльно-
аналітичне право. 



2019. №3. С.87-92. 
URL: http://pap-
journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/Porivnyalno-
analitichne-pravo-3-
2019-1.pdf. 4. Квіт 
Н.М. Біологічний 
матеріал як об’єкт 
цивільних 
правовідносин щодо 
створення та 
використання 
біобанків в Україні. 
Форум права. 2019. 
№56(3). С.48-57. DOI 
http://doi.org/10.5281/
zendo.3240910. 5. Квіт 
Н.М. Правове 
регулювання поняття 
біологічних 
матеріалів як 
складової біобанку та 
їх співвідношення з 
анатомічними 
матеріалами. Медичне 
право. 2019. №2(24). 
С.35-46. DOI 
http://doi.org/10.2504
0/medicallaw2019.02.0
35. 
Стажування:липень - 
вересень 2021 року 
Пройдене наукове 
стажування у 
Мюнхенському 
Університеті Людвіга-
Максиміліана на 
кафедрі цивільного та 
медичного права під 
науковим 
керівництвом проф. 
Андреаса Шпікгоффа. 
10 кредитів

204661 Самагальськ
а Юстина 
Яромирівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 32730, 
виданий 

15.12.2015

8 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1. 
Корпоративне право : 
підручник / Ю. О. 
Гладьо, В. М. Мартин, 
Ю. Я. Самагальська та 
ін. ; за заг. ред. проф. 
Яворської. – Дрогобич 
: Коло, 2020. – 650. 
(8,1 друк. арк.) 
2.Інтелектуальне 
право України / за заг. 
ред. проф. О. С. 
Яворської. – 
Тернопіль : 
Підручники і 
посібники – 608 с. ( 
49,25 друк. арк.). 3. ІТ 
право / за заг. ред. 
проф. О. С. Яворської. 
– Львів: Видавництво 
«Левада», 2017. – 470 
с. (20,75 друк. арк.); 1) 
наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Yavorska L. 
S. Legal Aspects of 
Dividend Payment in a 
Limited Liability 



Company / L. S. 
Yavorska, P. D. 
Pylypenko, S. M. 
Synchuk, I. I. 
Shpuhanych, Y. Y. 
Samagalska // 
Cuestions Politicas. – 
2021. – Vol. 39. Num. 
70. – P.119-138. 
(10.46398/cuestpol.397
0.07). Самагальська 
Ю.Я. Legal regulation 
of internet advertising. 
Вісник Львівського 
Університету. Серія 
Юридична. Львів: 
Львівський нац.ун-т, 
2018/. Вип. 66. С.208-
214 (0,9 друк. арк.).

83733 Тарасенко 
Леонід 
Леонідович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 21589, 
виданий 

16.05.2014

12 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1. Glado 
Yu., Yavorska O., 
Tarasenko L., Tsilmak 
O., Matiienko T. 
Features of the contract 
for engineering services 
in civil law of Ukraine: 
ways to improve the 
process in the context 
of improving business. 
Business: Theory and 
Practice, 2021. 22 (2). 
462-469. URL: 
https://journals.vilniust
ech.lt/index.php/BTP/a
rticle/view/13537 
(«Scopus»).
2. Yavorska O., 
Kosovych V., Boiko Ih., 
Tarasenko L., 
Shpuhanych Ir. The 
current state of 
copyright and 
intellectual property in 
the IT field. Cuestiones 
Políticas. 2021. 39 (71). 
660-681. URL: 
https://produccioncient
ificaluz.org/index.php/
cuestiones/article/view/
37446/40926 («Web of 
Science»);
3. Macierzynski W., 
Glado Yu., Tarasenko L. 
Stanislav Dnistryanskyi 
and Lviv University: the 
prosopographic 
research. EAST 
EUROPEAN 
HISTORICAL 
BULLETIN. 2020. № 
17. 79-89. 
http://eehb.dspu.edu.u
a/issue/view/13225 
(«Web of Science»); 
4. Shcherbanyuk, O. V., 
Miniailenko, I. V., 
Holovko, O. M., 
Shestakova, S. O., & 
Tarasenko, L. L. 
(2020). The problem of 
ensuring respect for 
economic human rights 
in Eastern Europe. 
Revista San Gregorio, 
1(42). 171-180. 
http://revista.sangregor
io.edu.ec/index.php/RE
VISTASANGREGORIO
/article/view/1550/17-
OKSANA  («Web of 
Science»); 



5. Тарасенко Л. Л., 
Яворська О. С. 
Інтелектуальна 
власність у сфері 
театрального 
мистецтва. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. 2020. 
№ 2. С. 258-262 
(імпакт фактор, Index 
Copernicus 
International).1. 
Корпоративне право: 
підручник / Ю. О. 
Гладьо, В. М. Мартин, 
Ю. Я. Самагальська та 
ін.; за заг. ред. проф. 
О. С. Яворської. 
Дрогобич : Коло, 
2020. 650 с.  (автор 
підрозділів 3.1.-3.3, 
3.4.2. Розділу 3, 
Розділу 5 Загальної 
частини; Розділу 7, 10, 
підрозділу 9.1. Розділу 
9 Спеціальної 
частини); 
2. ІТ право. За заг. 
ред. проф. О. С. 
Яворської. Львів: 
Видавництво 
«Левада», 2017. 470 с. 
(автор розділів 
«Цифрове 
середовище. Мережа 
Інтернет», 
«Правовідносини у 
цифровому 
середовищі: суб’єкти, 
об’єкти, зміст», 
«Вільні публічні 
ліцензії як підстава 
використання 
майнових авторських і 
суміжних прав у 
цифровому 
середовищі» (у 
співавторстві), 
«Доменні імена. 
Доменні спори»); 1. 
Яворська О.С., Мартин 
В.М., Тарасенко Л.Л. 
Навчальна програма. 
«Інтелектуальна 
власність». Для 
студентів за 
спеціальністю 
«Право», 2019 р. 30 с.;  
2. Яворська О.С., 
Мартин В.М., 
Тарасенко Л.Л. 
Навчальна програма. 
«Корпоративне 
право». Для студентів 
за спеціальністю 
«Право», 2018 р. 35 с.
3. Яворська О.С., 
Тарасенко Л.Л., 
Мартин В.М., 
Дюкарєва-Бержаніна 
К.Ю., Суханов М.О. 
Навчальна програма 
«Правова охорона 
інтелектуальної 
власності» для 
студентів за 
спеціальністю 081 
«Право» у межах 
освітньої програми ОС 



Магістр. 2021 р. 36 с.1. 
Тарасенко Л.Л. 
Використання об’єктів 
патентного права в 
цифровому 
середовищі. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та 
Інтернет права: 
Матеріали П’ятої 
міжнародної науково 
– практичної 
конференції (Львів, 28 
трав. 2021 р.). Львів: 
Юрид. ф-т Львів. нац. 
ун-ту ім. І. Франка, 
2021. С. 158-162; 
2. Тарасенко Л.Л. 
Реформування 
законодавства 
України про 
промислову власність: 
вплив на судову 
експертизу. Судова 
експертиза об’єктів 
інтелектуальної 
власності: реалії та 
перспективи : 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
19 лют. 2021 р.). Львів: 
Львів. Наук.-досл.-
інст. суд. експертиз, 
2021. С. 55-62; 
3. Тарасенко Л.Л. 
Умови користування 
веб-сайтами (Terms of 
Service): правова 
природа та зміст. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
ХXVІI звітн. наук.-
практ. конф. (Львів, 5-
6 лют. 2021 р.): у 2 ч. 
Ч. 1.  Львів: Юрид. ф-т 
Львів. нац. ун-ту ім. І. 
Франка, 2021. С. 226-
228. 
4. Тарасенко Л.Л. 
Здійснення прав 
людини в мережі 
Інтернет. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та 
Інтернет права: 
Матеріали четвертої 
всеукраїнської 
науково – практичної 
конференції (Львів, 12 
лист. 2020 р.). Львів: 
Юрид. ф-т Львів. нац. 
ун-ту ім. І. Франка, 
2020. С. 128-135. 
5. Тарасенко Л.Л. 
Комерціалізація 
об’єктів 
інтелектуальної 
власності. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
ХXVІ звітн. наук.-
практ. конф. (Львів, 6-
7 лют. 2020 р.): у 2 ч. 
Ч. 1.  Львів: Юрид. ф-т 



Львів. нац. ун-ту ім. І. 
Франка, 2020. С. 212-
214.
Стажування: 
Ягелонський 
Університет, Краків, 
Республіка Польща 
(стажування, 14-21 
травня 2018 р.)

317733 Суханов 
Максим 
Олександров
ич

Асистент, 
Суміщення

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

081 Право

3 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1. Суханов 
М.О. РОЛЬ СТАТУТУ 
В МЕХАНІЗМІ 
ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 
КОРПОРАТИВНИХ 
ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 
УЧАСНИКА 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Право і суспільство 
№6/2019  2. Суханов 
М.О. 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПІДСТАВ НАБУТТЯ 
КОРПОРАТИВНИХ 
ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 
УЧАСНИКА 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
В ПОРЯДКУ 
ПРАВОНАСТУПНИЦТ
ВА. Підприємництво, 
господарство і право. 
№4/2020  3. Суханов 
М.О. Право на участь в 
управлінні 
товариством з 
обмеженою 
відповідальністю /М. 
Суханов // Науковий 
Вісник Чернівецького 
юридичного інституту 
Одеської юридичної 
академії. – Випуск 
№1. – 2020. С.43-46. 
(внесено до 
Міжнародної 
наукометричної бази 
«Index Copernicus 
International» 
(Польща).  4. Суханов 
М.О.Аналіз практики 
Верховного суду щодо 
судового захисту 
корпоративних прав 
учасників товариства 
з обмеженою 
відповідальністю. 
Право і суспільство 
№1/2021 5.Cуханов 
М.О. Переважні права 
учасника товариства з 
обмеженою 
відповідальністю: 
окремі аспекти їх 
реалізації та захисту 
Knowledge, Education, 
Law, Management. № 
8 (36). 2021. С. 126-
1333); 14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 



організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), 
Горохівська Ірина (І 
місце, ІІ етап 
Конкурсу наукових 
робіт), Косович 
Віталій (ІІІ місце, ІІ 
етап Конкурсу 
наукових робіт), 
Грицай Діана (ІІ 
місце, ІІ етап 
Конкурсу наукових 
робіт); 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Корпоративне право / 
за заг. ред. проф. 
О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 
р. – 639 с. (автор 
розділів 
«Корпоративні права 
та обов’язки. 
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Товариство з 
додатковою 
відповідальністю. 
Корпоративний 
договір.)

2636 Мартин 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 40002, 
виданий 

15.04.2007

25 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1. 
Інтелектуальне право 
України. / за заг. ред. 
О.С.Яворської. –
Тернопіль.
Підручники і 
посібники, 2016р. -
608 с.)
2. ІТ-право (Джочка О. 
П., Мартин В.М. 
Самагальська Ю. Я., 
Тарасенко Л. Л.,
Тарасенко Х., 
Яворська О. С. / за заг. 
ред. проф. О. С. 
Яворської. – Львів :
2017р. – 850с.)
3. Корпоративне 
право. Підручник / Ю. 



О. Гладьо, В. М. 
Мартин, Ю. Я.
Самагальська та ін. ; 
за заг. ред. проф. О. С. 
Яворської. – Дрогобич 
: Коло, 2020.
– 650 с.
3. Комерційні 
найменування: 
поняття. види та 
особливості правової 
охорони. //
Збірник матеріалів 
«Торговельні марки, 
комерційні 
найменування та інші
засоби 
індивідуалізації 
суб’єктів 
господарювання: 
проблеми
правозастосування». - 
Львів. 2016;
4. Охорона прав на 
комерційні 
найменування за 
законодавством 
України. //
Priority a stratégie pre 
rozvoj právnej vedy vo 
svete vedy. 
Medzinárodná vedecko-
praktická konferencia. 
28–29 októbra 2016 r. 
Sládkovičovo, 
Slovenská republika
28–29 októbra 2016 r. 
(С.59-62)

180252 Якубівський 
Ігор 
Євгенович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 009917, 

виданий 
14.05.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022836, 
виданий 

30.03.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023341, 
виданий 

17.06.2010

23 ОК.10. 
Здійснення і 
захист 
цивільних прав

Публікації: 
Якубівський І. Є. 
Договір у механізмі 
правового 
регулювання відносин 
інтелектуальної 
власності. Вісник 
Національної академії 
правових наук 
України / редкол.: В. 
Тацій та ін. Харків: 
Право, 2020. Т. 27. № 
2. С. 81–98;  Kossak 
V.M., Yakubivskyi I.Y., 
Oprysko M.V., Tsikalo 
V.I., Bek Y.B. Legal 
Consequences of Mock 
Transactions. 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. 2020. Vol.9. 
P. 1600-1607;  Kossak 
V.M., Yakubivskyi I.Y., 
Oprysko M.V. 
Protection of 
Intellectual Property 
Rights: Towards 
Harmonisation of 
Ukrainian and EU Law. 
Global Journal of 
Comparative Law. 
Leiden, 2021. Vol.10(1-
2). P. 221-240;  
Parkhomenko N.M., 
Yakubivskyi I.Y., 
Yurkevych Y.M. Policy 
in the IP Field in 
Academic Institutions 
and Higher Education 
Institutions. Science 
and Innovation. 2021. 
Vol.17 (2). P. 72-83;  



Якубівський І. Є. 
Об'єкти патентного 
права. Правова 
держава. Одеса: 
Фенікс, 2021. вип.43. 
C. 112-121.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Якубівський І.Є. 
Набуття, здійснення 
та захист майнових 
прав інтелектуальної 
власності в Україні: 
монографія. Львів: 
ЛНУ ім.І.Франка, 
2018. 522 с.;  
Оновлення 
Цивільного кодексу 
України: формування 
підходів / за ред. А. С. 
Довгерта, Є. О. 
Харитонова. Одеса: 
Гельветика, 2020. 674 
с.;  Рекодифікація 
цивільного 
законодавства 
України: виклики часу 
/ за заг. ред. Н. С. 
Кузнєцової. Одеса: 
Видавничий дім 
"Гельветика", 2021. 
690 с.;  Особисті 
немайнові права 
особи / У.Б. Андрусів, 
Ю.М. Юркевич, І.Є. 
Якубівський, М.О. 
Михайлів та ін. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2021. 444 с.
Стажування: Вищий 
Семінаріум Духовного 
університету UKSW 
(Варшава) 
"Академічна 
доброчесність" 
(сертифікат № KW-
011021/020 від 
01.10.2021; 6 кредитів 
ECTS)

278308 Шпуганич 
Ірина 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 47615, 
виданий 

1 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1. 
Yavorska, O. S., 
Pylypenko, P. D., 
Synchuk, S. M., 
Shpuhanych, I. I., & 
Samagalska, Y. Y. 
(2021). Legal Aspects of 
Dividend Payment in a 
Limited Liability 
Company. Cuestiones 
Politicas, 39(70), 119-
138. (Web of Science) 
(1,2 др. арк.);  2. 
Шпуганич І., 
Дюкарєва-Бержаніна 
К., Яворська О. 



05.07.2018 Анонімність 
донорства: 
національне правове 
регулювання та 
міжнародний досвід / 
І. Шпуганич, К. 
Дюкарєва-Бержаніна, 
О. Яворська // 
Медичні перспективи. 
– 2020. – № 3. – с. 
198-204 (індексується 
в міжнародних 
наукометричних базах 
даних Emerging 
Sources Citation Index 
(Web of Science), Index 
Copernicus, EBSCO) 
(0,67 др. арк.);  3. 
Шпуганич І. І. 
Порядок створення та 
установчі документи 
благодійних 
організацій за 
законодавством 
України

189938 Гладьо Юлія 
Олексіївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 017972, 
виданий 

21.11.2013

4 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1)Правова 
природа іпотеки 
майнових прав на 
об’єкти нерухомого 
майна [Електронний 
ресурс] / Ю. О. Гладьо 
// Наукові праці 
МАУП. – 2015. – Вип. 
45. – С. 20-23.  
2)Гладьо Ю. Інститути 
спільного 
інвестування як 
форма інвестування в 
будівництво житла 
[Електронний ресурс] 
/ Ю. Гладьо // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2020. – 
Вип. 70. – С. 151-159.  
3)Гладьо Ю. О. Захист 
прав добросовісного 
набувача у разі 
витребування майна з 
чужого незаконного 
володіння 
[Електронний ресурс] 
/ Ю. О. Гладьо // 
Актуальні проблеми 
правознавства. – 2017. 
– Вип. 3. – С. 117-121.  
4) Wieslaw 
MACIERZYNSKI, Yulia 
GLADIO, Leonid 
TARASENKO 
STANISLAV 
DNISTRYANSKYI AND 
LVIV UNIVERSITY: 
THE 
PROSOPOGRAPHIC 
RESEARCH// 
Східноєвропейський 
історичний 
вісник.вип.17. 2020.- 
З.79-89 5) Гладьо Ю. 
О., Тарасенко Л. Л. 
Становлення та 
розвиток 
законодавства про 
промислову власність 
в Україні/ Ю.О. 
Гладьо, Л.Л. 
Тарасенко// Форум 
Права. № 62(3). 2020. 
С. 6–17 (1, 14 друк. 



арк.); 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Корпоративне право: 
підручник/ за ред. 
Яворської О.С.. – 
Дрогобич: Коло, 2020. 
– 650 с.
Стажування: 
Міжнародне 
дистанційне науково-
педагогічне 
стажування (180 
годин (6 кредитів 
ЄКТС)) «Наукова 
діяльність в 
дисциплінах 
юридичних наук з 
національної та 
європейської точки 
зору», Університет 
Білостоку (м. 
Білосток, Республіка 
Польща), з «11» 
травня 2021 року по 
«21» червня 2021 
року.

317725 Паєнок Ана 
Олександрів
на

Асистент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 
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в Україні: матеріали 
ХXІІ звітної науково-
практичної 
конференції (4–5 
лютого 2016 р.): у 2 ч. 
Ч.1. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 



національного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. - 
С.117-120. (0,4 друк. 
арк.) 10.Кахнич В.С. 
Передумови розвитку 
канонічного права у 
Львівському 
університеті (ХVII-
XVIII ст..) / В.С. 
Кахнич // Релігійний 
чинник в історії права, 
держави та юридичної 
думки: матеріали 
ХХХIV Міжнародної 
історико-правової 
конференції 27-29 
травня 2016 р., м. 
Тисминиця / ред. 
колегія: І.Б. Усенко, 
А.Ю. Іванова, В.Є. 
Кириченко, Н.М. 
Крестовська, О.О. 
Малишев, І.В. Музика, 
Є.В. Ромінський, О.Н. 
Ярмиш. – Київ-
Херсон: ФОП Грінь 
Д.С., 2016. – 448с. 
11.Кахнич В.С. 
Юридичний 
факультет Львівського 
університету: 
дослідники та 
дослідження / В.С. 
Кахнич // матеріали V 
Міжнародної 
наукової-практичної 
конференції 
«Малиновські 
читання», м. Острог, 
30 вересня – 1 жовтня 
2016 року. – Острог: 
Видавництво 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
2016. – С. 245-249.  
12.Кахнич В.С. 
«Кодекс Макаревича» 
: коротка 
характеристика 
Кримінального 
кодексу Другої Речі 
Посполитої / В.С. 
Кахнич // 
Нормотворення і 
систкметизація в 
праві 

180825 Мазур Марта 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006314, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента AД 
009872, 
виданий 

01.02.2022

10 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1. Мазур. 
М.Р., Слюсарчук Х.Р. 
Стандарт доказування 
у кримінальному 
провадженні: 
«змінний» чи 
«ступеневий»? 
Науковий вісник 
Ужгородського 
Національного 
Університету. Серія 
ПРАВО. 2021. Випуск 
63. С. 298-301. 3.  2. 
Nor V., Mazur M., 
Slyusarchuk Kh. (2021) 
Standards of proof in 
criminal justice of 
Ukraine: the essence of 
the concept and the 
purpose of 
implementation. 
Cadernos de Dereito 



Actual. No. 15. pp. 09-
36. (Web of Science); 
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: 
Адвокатська 
діяльність; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс: у 3 т. Т.1: 
Загальна частина / 
[В.Т. Нор, Н.Р. 
Бобечко, М.В. Багрій 
та ін.]; за ред. Акад. 
НАПрН України, д-ра 
юрид. наук, проф. В.Т. 
Нора, д-ра юрид. наук, 
проф. Н.Р. Бобечка. – 
Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2021. 912 с. 
(співавтор); 13) 
проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік: Курс «Система 
юстиції та внутрішніх 
справ ЄС» The EU 
Justice and Home 
Affairs Agencies 
(викладається 
англійською мовою); 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: НААУ, 
Національна асоціація 
медіаторів України 
(НАМУ); 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: Участь у 
реалізації проекту 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 



майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини» (Project 
Erasmus+ 
«Modernisation of 
master programmes for 
future judges, 
prosecutors, 
investigators with 
respect to European 
standard on human 
rights»). Програма 
фінансування ЄС: 
Erasmus+ KA 2 за 
напрямом «Розвиток 
потенціалу вищої 
освіти».
Стажування: 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» на базі 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 
сертифікат СВ № 
02070987/0000372-21 
виданий - червень 
2021 р., 6 кредитів

199888 Єзерський 
Руслан 
Богданович

Асистент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033616, 
виданий 

13.04.2006

1 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Суддя 
Шевченківського суду 
м. Львова

24707 Ковна Уляна 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064728, 
виданий 

26.01.2011

21 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Заступник голови 
Ради адвокатів 
Львівської області, 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю більше 
10 років.

86585 Шпарик 
Назар 
Ярославович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042474, 
виданий 

26.06.2017

6 ОК.11.Виробни
ча практика 

Публікації: 1. Збірник 
за результатами 
діяльності Legal 
Research Group з 
екологічного права на 
тему «Еколого-
правові аспекти 
сталого управління 
природними 
ресурсами» / за заг. 
ред. О. В. Кравченко, 
— Видавництво 
«Компанія 
“Манускрипт”» — 
Львів, 2017. — 220 с.  
2. Збірник кращих 
студентських робіт за 
результатами 
Всеукраїнського 
конкурсу есе з 
екологічного права на 



тему: «Юридичні 
способи захисту 
екологічних прав 
громадян» / за заг. 
ред. О. В. Кравченко, 
— Видавництво 
«Компанія 
“Манускрипт”» — 
Львів, 2017. — 44 с.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Правовий режим 
природно-заповідного 
фонду України: історія 
формування, 
юридичні аспекти та 
закордонний досвід 
(посібник) / [За заг. 
ред. О. Кравченко]. / 
Колектив авторів: О. 
Василюк, С. Шутяк, П. 
Тєстов, Н. Шпарик — 
Львів : Видавництво 
«Компанія 
“Манускрипт”», 2017. 
— 92 с. 2. Природно-
заповідний фонд: 
земельні питання 
(посібник) / [За заг. 
ред. О. Кравченко]. / 
Колектив авторів: О. 
Василюк, С. Шутяк, Н. 
Шпарик — 
Видавництво 
«Компанія 
«Манускрипт» — 
Львів, 2017. — 104 с.; 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 3. Шпарик 
Н.Я. Рішення 
Європейського суду з 
прав людини як 
джерела екологічного 
права України / Н.Я. 
Шпарик // Вісник 
Львів. ун-ту. Серія 
юридична. – Львів : 
Львів. нац. ун-т. імені 
Івана Франка, 2016. – 
Вип. 62. – С. 160–168.  
2. Nazar Shparyk. Legal 
regulation of 
environmental impact 
assessment in Ukraine: 
current state / N. 
Shparyk // Journal of 
Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National 
University 
(http://jpnu.pu.if.ua ) – 



2018. – Vol. 5, No. 2 
(2018) – P. 152-162 1. 
Шпарик Н.Я. 
Проблеми та 
перспективи 
правового 
регулювання 
поводження з дикими 
тваринами в Україні / 
Н.Я. Шпарик // 
Прикарпатський 
юридичний вісник : 
зб. наук. пр. / Нац. ун-
т "Одес. юрид. акад." – 
Випуск 4 (33), 2020. – 
С. 55-61.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: 
Адвокатська 
діяльність з 2017 № 
Свідоцтва: 000758 
Дата видачі свідоцтва: 
30.10.2017 Орган, що 
видав свідоцтво: Рада 
адвокатів Львівської 
області; 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
Шпарик Н.Я. 
Міжнародно-правові 
акти як джерела 
екологічного права 
України : автореф. 
дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. 
наук : 12.00.06. – 
земельне право; 
аграрне право; 
екологічне право; 
природоресурсне 
право / Шпарик 
Назар Ярославович. – 
Київ, 2017. – 20 с.

170537 Кобрин 
Володимир 
Степанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 28781, 
виданий 

30.06.2015

15 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації :Гураль 
П.Ф., Бедрій Р.Б., 
Кобрин В.С. 
Муніципальне право 
України: Плани 
практичних занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 44 
с.;  досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: 
Індивідуальна 
адвокатська практика, 
Свідоцтво про право 



на зайняття 
адвокатською 
діяльністю № 2132 
(видане рішенням 
Львівської обласної 
кваліфікаційно-
дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
04.10.2012 р. № 18).;  

163882 Гудима 
Дмитро 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047413, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032721, 

виданий 
26.10.2012

11 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Суддя Верховного 
Суду

203871 Швець 
Дмитро 
Юрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 045008, 
виданий 

12.12.2017

7 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Практикуючий 
адвокат

367747 Дубас 
Вікторія 
Василівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство

2 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: Дубас В.В. 
Співробітництво 
України та 
Європейської комісії 
«За демократію через 
право»: сфери, форми 
та види // Проблеми 
державотворення і 
захист прав людини в 
Україні: матеріали 
ХХVІ звітної науково-
практичної 
конференції (6-7 
лютого 2020 р.). – 
Львів: Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 89-91 
(https://law.lnu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2020/
01/chast_1_final.pdf)  
6. Дубас В.В. Усталена 
практика 
Венеціанської комісії 
в актах 
Конституційного суду 
України // Проблеми 



державотворення і 
захист прав людини в 
Україні: матеріали 
ХХVІ звітної науково-
практичної 
конференції (5-6 
лютого 2021 р.). – 
Львів: Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. – 
С. 105-108 
(https://law.lnu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2021/
02/chast_1.pdf);  Дубас 
В. В. Опосередкований 
вплив практики 
Європейської комісії 
«За демократію через 
право» на розвиток 
конституціоналізму в 
Україні. Visegrad 
Journal on Human 
Rights. 2020. No. 6, vol. 
1. С. 71–80;  Дубас В. В. 
Європейські 
стандарти 
конституційної скарги 
(за позиціями 
Венеціанської комісії). 
Часопис Київського 
університету права. 
2017. № 1. С. 67–71; 
Дубас В. В. Сучасна 
кодифікація 
виборчого 
законодавства в 
Україні: 
венеціанський вимір. 
Часопис 
конституційного 
права. 2018. № 2. С. 
60–65; Дубас В. В. 
Європейські 
стандарти сучасного 
парламентаризму (за 
позиціями 
Європейської комісії 
«За демократію через 
право»). Часопис 
конституційного 
права. 2019. № 2. С. 
60–73;; 19) діяльність 
за спеціальністю у 
формі участі у 
професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях: 
Співзасновник ГО 
«Наукова асоціація», 
участь у складі 
авторського колективу 
з підготовки проєктів 
Постанов та 
законопроєктів; У 
2014 – 2019 роках – 
помічник-консультант 
народного депутата 
України У 2018 році 
отримала Свідоцтво 
про право на заняття 
адвокатською 
діяльністю

99383 Бориславськ
а Олена 
Марківна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДД 8656, 
виданий 

20.06.2019, 

18 ОК.12. 
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Публікації:  1. 
Boryslavska O. Judicial 
Reforms in Eastern 
Europe: Ensuring the 
Right to a Fair Trial or 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 024827, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
26167, виданий 

20.01.2011

an Attack on the 
Independence of the 
Judiciary? / O. M. 
Boryslavska // Access 
to Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 1(9) . 
P. 0. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.1-
a000049). 2. 
Boryslavska O. 
Independence of 
Constitutional Justices: 
Stumbling Blocks in 
Ukraine and Poland / 
O. M. Boryslavska, M. 
Granat // Access to 
Justice in Eastern 
Europe . – 2021. – 
2(10) . P. 8-24. ( 
https://doi.org/10.3332
7/AJEE-18-4.2- 
a000057).  3. 
Бориславська О. 
Парламентаризм в 
умовах європейської 
моделі 
конституціоналізму: 
доктринальні основи 
та сучасні виклики. 
Правова держава. – 
2018. - №30. – С. 51-
57. 4. Бориславська О. 
Вибори – 
[без]альтернативна 
основа демократії? // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2018. - №2. – 
С.12-19. 5. 
Бориславська О. Роль 
президента в змішаній 
республіці 
парламентсько-
президентського типу: 
конституційна 
доктрина і політична 
дійсність // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2019. - №1. – 
С. 4-12 : 1. 
Бориславська О. 
Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
“Конституція та 
конституціоналізм: 
питання теорії і 
практики” для 
студентів за галуззю 
знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
2018 р. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2018. 
– 29 с. 2. Boryslavska 
O. European 
Constitutional 
Heritage: doctrinal and 
practical aspects. 
Working program of 



educational discipline 
«European 
constitutional heritage: 
Doctrinal and Practical 
Aspects» for students of 
the branch of 
knowledge 08 «Law», 
specialty 081 «Law» 
within the framework 
of the educational and 
professional program of 
master's degree, 2018. 
Lviv: the Law Faculty of 
the Ivan Franko 
National University of 
Lviv. – 2018. – 26 p. 3. 
Структура, організація 
та порядок діяльності 
КСУ.   ня обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 1. Участь у 
разовій разі в якості 
офіційного опонента 
на захисті дисертації 
Констанкевича Юрія 
Зіновійовича на тему 
«Морально- етичні 
критерії як 
конституційна умова 
формування органів 
публічної влади в 
Україні», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 081 – 
Право. (2021 р.) 2. 
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Стецюк Христини 
Петрівни на тему 
“Конституційно-
правове регулювання 
офіційної назви 
держави: 
європейський та 
вітчизняний досвід”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право 
(2017 р.) 3. Офіційний 
опонент на захисті 
дисертації Салей 



Марини Іванівни на 
тему «Конституційна 
аксіологія в сучасній 
Україні: науково-
практична 
парадигма», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право 
(2017 р.); 9) робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 1. 
Член Науково-
консультативної ради 
Конституційного Суду 
України; 2. Член 
комісії з правової 
реформи при 
Президентові 
України; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Адвокат (з 
2006 р.), партнер АО 
Jus-collegium.; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 



виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Головний 
редактор наукового 
фахового журналу 
“Український часопис 
конституційного 
права”

8647 Чорненький 
Віталій 
Ігорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 23534, 
виданий 

23.09.2014

8 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
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Публікації: 1. 
Nalutsyshyn V., Burdin 
V., Mochulska M., 
Chornenkyi V., Owerko 
H. Features of the 
Impact of Cooperation 
Between the Council of 
Europe and the 
European Union on the 
Development of 
Modern International 
Law. International 
Journal of 
Management, 11 (6), 
2020, pp. 180-190. 2. 
Чорненький В. І. 
Конституційно-
правові стандарти 
захисту 
конфіденційної 
інформації про 
людину в умовах 
сучасного 
технологічного 
розвитку / В. І. 
Чорненький // 
Український часопис 
конституційного 
права. – 2020. –
№1/2020 (14). – C. 16-
25. 3. Чорненький В. І. 
Конституційно-
правові особливості 
застосування 
люстраційних заходів 
в Україні / В. 
І.Чорненький // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2020. – №11/2020. – 
C. 179-185. 4. 
Чорненький В. І. Деякі 
аспекти застосування 
судами загальної 
юрисдикції Закону 
України «Про 
очищення влади» / В. 
І. Чорненький // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету: Серія 
Право. – 2020. – вип. 
62. – C. 332-338. 5. 
Чорненький В. І. 
Позитивна 
дискримінація в 
Україні / В. І. 
Чорненький, М. Є. 
Мочульська, В. М. 



Бурдін // Український 
часопис 
конституційного 
права. – 2021. – 
№2/2021 (19). – C. 3-
14.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Конституційно-
правовий статус осіб з 
інвалідністю в Україні 
: монографія / В.І. 
Чорненький. – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2017. – 232 с. 2. 
Правниче ЗНО 2020.: 
навч. посіб. / Верес 
І.Я., Жолнович І.В., 
Лисик В.М., Мостовий 
А.С., Ничка Ю.В., 
Чорненький В.І., 
Шандра Р.С., за заг. 
ред. Бурдіна В.М. К.: 
Конві Прінт, 2020, 
528 с.; 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Був 
офіційним опонентом 
при захисті дисертації 
Васильчук Л.Б. 
«Реалізація права на 
безпечне для життя та 
здоров’я довкілля» 
(спеціальність 
12.00.02 – 
конституційне право; 
муніципальне право), 
який відбувався на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 61.051.07 
ДВНЗ «Ужгородський 
національний 
університет»; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: З 2012 – 
член професійного 
громадського 
об’єднання – 
Національна асоціація 
адвокатів України; 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років  
У 2012 році отримав 
Свідоцтво про право 



на заняття 
адвокатською 
діяльністю (№1955 від 
08.09.2012 видане 
Радою адвокатів 
Львівської області). 
Практичну 
адвокатську 
діяльність здійснюю 
безперервно з часу 
видачі свідоцтва.; 

148728 Оприско 
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Адвокат, свідоцтво 
про право на заняття 
адвокатською 
діяльністю № 1112 від 
21.09.2005 року.
Публікації: Науково-
практичний коментар 
/ М.М.Ясинок, 
О.І.Угриновська, М.В. 
Оприско та інші / за 
заг. ред. д. ю.н, 
професора, академіка 
Академії наук вищої 
школи України М. М. 
Ясинка. К.: Алерта, 
2019. 504 с., Оприско 
М.В. Проблеми 
захисту прав сторін 
договору позики, 
пов’язані з 
недоліками його 
оформлення / Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. Випуск 70. 
2020. С. 160–169. 
(видання категорії Б), 
V. Kossak, I. 
Yakubivskyi, V. Tsikalo, 
Y. Bek, M. Oprysko. 
Legal Consequences of 
Mock Transactions / 
International Journal of 
Criminology and 
Sociology. – 2020. – 
Vol. 9. P. 1600-1607. 
(фахове видання, 
внесене до міжнар. 
наукометр. бази даних 
Scopus), Volodymyr M. 
Kossak, Ihor Ye. 
Yakubivskyi, Mykola V. 
Oprysko. Protection of 
Intellectual Property 
Rights: Towards 
Harmonisation of 
Ukrainian and EU Law 
/ Global Journal of 
Comparative Law. 
Volume 10 (2021): Issue 
1-2 (Jun 2021): Special 
Issue: Re-codification 
of the Civil Law of 
Ukraine, by Vasyl Tatsiy 
(фахове видання, 
внесене до міжнар. 
наукометр. бази даних 
Scopus);

325807 Рим Тарас 
Ярославович

Доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет
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Львівський 
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1 ОК.12. 
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Суддя Господарського 
Суду Львівської 
області
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Публікації:  
1.Theoretical problems 
of the legal nature of 
the loan agreement and 
its correlation with the 
credit agreement. 
Estudios de Economia 
Aplicadathis. Spain, 
39(6). 2021. DOI: 
10.25115/eea.v39i6.5329
. P.1-13. (Scopus) 2. 
Особливості 
укладення спадкового 
договору за 
законодавством 
України та 
законодавством країн 
Європейського Союзу. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. Вип.72, 
Львів. С.80-86. 
(фахове видання) 3. 
Особливості 
патронату в 
законодавстві 
України. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. 2020. 
№ 5. Том 31. С. 25-31 
(фахове видання) 4. 
Особливості розвитку 
спадкового договору 
та вплив іноземного 
законодавства на його 
формування. 
Науковий журнал 
Одеського державного 
університету 
внутрішніх справ 
«Південноукраїнський
правничий часопис». 
Випуск 4, ч.2 2019. 
С.121-125. (фахове 
видання) 5. Спадкові 
правовідносини як 
механізм здійснення 
спадкових прав. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Випуск 
3, 2018 С.102-107.
(фахове видання) 6. 
Особливості визнання 
шлюбу недійсним. 
Науковий збірник 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара 
«Актуальні проблеми 
вітчизняної 
юриспруденції». Серія 
: «Юридичні науки». 
Випуск 4, 2018. С.49-



53. (фахове видання) 
7. Процеси 
становлення інституту 
сім’ї як правової 
категорії. Науковий 
журнал Право і 
суспільство 
Дніпровського 
гуманітарного 
університету.2ч. 2. 
2018. С.64-68.(фахове 
видання) 
Практикуючий 
адвокат.
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Т. Нор, Н. Р. Бобечко, 
М. І. Шевчук та ін.] ; 
за ред. акад. НАПрН 



України, д-ра юрид. 
наук, проф. В. Т. Нора, 
д-ра юрид. наук, 
проф. Н. Р. Бобечка. – 
Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2021. 912 с.
Стажування: З 
21.03.2022 р. по 
29.04.2022 р. 
проходила 
міжнародне 
стажування, 
організоване The Legal 
Centre for Research on 
Education юридичного 
факультету 
Білостоцького 
університету.

69959 Бойко 
Володимир 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 014448, 
виданий 

23.05.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
009106, 
виданий 

21.10.2004

27 ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий 
розгляд 
кримінальних 
справ

Публікації: Бойко В. 
П. Актуальні 
проблеми статусу 
окремих учасників 
кримінального 
провадження: навч. 
посіб. Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2018. 387 с.; 
Кримінальний процес 
України: Академічний 
курс: у 3 т. Т. 1: 
Загальна частина / В. 
Т. Нор, Н. Р. Бобечко, 
М. В. Багрій, В. П. 
Бойко, А. Б. 
Войнарович, О. М. 
Калужна, М. Р. Мазур, 
А. А. Павлишин, Х. Р. 
Слюсарчук, М. І. 
Шевчук, В. В. Луцик, 
А. Г. Маланюк // ЛНУ 
ім. Івана Франка. 
Львів. 2021. Том 1. 912 
c; Бойко В. П. Окремі 
питання дії правил 
про недопустимість 
погіршення 
становища 
обвинуваченого, 
засудженого. 
Кримінальний процес 
і криміналістика: 
виклики часу: збірник 
статей за матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з нагоди 
20-річчя кафедри 
кримінального 
процесу і 
криміналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (24 
січня 2020 р., м. 
Львів) / орг. ком. В. Т. 
Нор, Н. Р. Бобечко, І. 
І. Когутич [та ін.]. 
Львів : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020. С. 
191–201; Бойко В. П. 
Виклик. Велика 
юридична 
енциклопедія 
України: у 22-х т. Т. 
18: Кримінальний 
процес і судоустрій. 
Харків: Право, 2020; 
Бойко В. П. Відмова 
від обвинувачення. 
Велика юридична 



енциклопедія 
України: у 22-х т. Т. 
18: Кримінальний 
процес і судоустрій. 
Харків: Право, 2020; 
Бойко В. П. Гарантії 
кримінальні 
процесуальні. Велика 
юридична 
енциклопедія 
України: у 22-х т. Т. 
18: Кримінальний 
процес і судоустрій. 
Харків: Право, 2020. 
С. 139–140.

71955 Миколаєвич
-Джуман 
Наталія 
Богданівна

Асистент 
кафедри 
Французько
ї філології, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

22 ОК.1. Іноземна 
правнича мова 
(фр.)

Публікації: 
Mykolayevych-
Dzhuman N. 
Interactivité en classe 
de FLE: ère du 
numérique, du ludique 
et de l’interactif / N. 
Mykolayevych-
Dzhuman // Actes du 
IIIème Colloque 
international 
francophone en 
Ukraine, Odessa, 3-4 
octobre 2019. – Herson 
: Helvetyka, 2019. – P. 
162–163. Писаревська 
О.В. Utilisation des 
documents audiovisuels 
authentiques en classe 
de FLE (pour les 
étudiants en droit) / 
О.В Писаревська, Н.Б. 
Миколаєвич- 
Джуман// Збірка 
наукових статей: 
«Професійна 
іншомовна підготовка 
спеціалістів у виші: 
досвід, проблеми, 
перспективи». − Б: 
Издательство БРгТУ, 
2015. − с.75-78. 
Миколаєвич-Джуман 
Н.Б. Techniques et 
pratiques de classe à 
l’ère du numérique : 
défi pour la didactique 
ou nécessité de 
changement. 
/Н.Миколаєвич-
Джуман//Тези звітної 
наук. конф. проф.-
виклад. складу ф-ту 
іноз. мов ЛНУ імені 
Івана Франка за 2020 
р. (4–5 лютого 2021 
р.).– Львів : ПАІС, 
2021. – С. 116-117. 
Mykolayevych-
Dzhuman N. 
Interactivité en classe 
de FLE: ère du 
numérique, du ludique 
et de l’interactif / N. 
Mykolayevych-
Dzhuman // Actes du 
IIIème Colloque 
international 
francophone en 
Ukraine, Odessa, 3-4 
octobre 2019. – Herson 
: Helvetyka, 2019. – P. 
162–163. Миколаєвич-
Джуман Н. Б. 
Дистанційне навчання 



вчителів французької 
мови Pro Fle+ як 
підвищення 
кваліфікації / Н. Б.  
Миколаєвич-Джуман 
// Тези звітної наук. 
конф. наук.-
пед.складу ф-ту іноз. 
мов ЛНУ імені Івана 
Франка за 2018 р. ( 7 
лютого 2019 р.) / 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. 
Mykolayevych-
Dzhuman N. 
Interactivité en classe 
de FLE: ère du 
numérique, du ludique 
et de l’interactif / N. 
Mykolayevych-
Dzhuman // Actes du 
IIIème Colloque 
international 
francophone en 
Ukraine, Odessa, 3-4 
octobre 2019. – Herson 
: Helvetyka, 2019. – P. 
162–163. Миколаєвич-
Джуман Н.Б. 
Впровадження 
інноваційних 
інтерактивних 
технологій на 
заняттях з іноземної 
мови (французької). 
Звітна наукова 
конференція 
факультету іноземних 
мов. – Львів: ЛНУ, 
2018.

171427 Гриня 
Наталія 
Олександрів
на

доцент 
кафедри 
іноземних 
мов для 
гуманітарн
их 
факультетів 
ЛНУ ім. І. 
Франка, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 035373, 
виданий 

12.05.2016

22 ОК.1. Іноземна 
правнича мова 
(англ.)

Публікації: 1. Мисик 
Л. В., Арцишевська А. 
Л., Гриня Н. О. Legal 
English. How to master 
the language of law – 
Правнича англійська 
мова. Як опанувати 
мову права / за ред. 
доц. Л. В. Мисик. 
Підручник з 
англійської мови для 
студентів правників 
старших курсів та 
магістрів права. – 
Львів : ПАІС, 2022. – 
436 с. 2. Фразові 
дієслова: 
удосконалюймо і 
засвоюймо їх : навч. 
посібник : [для студ. 
вищ. навч. закл.] / Л. 
В. Мисик, А. Л. 
Арцишевська, Н. О. 
Гриня / за ред. доц. 
Мисик Л. В. / 
PHRASAL VERBS : 
LET’S BRUSH UP OR 
SWOT THEM UP. – 
Львів, 2019. – 388 с. 3. 
Збірник лексико-
граматичних тестів з 
англійської 
юридичної мови для 
студентів старших 
курсів юридичних 
факультетів 
університетів. – Львів 
: юридичний 
факультет Львівського 
націон. у-ту імені 



Івана Франка, 2019. – 
98 с.; Legal Еnglish /за 
заг. ред. доц. Л. В. 
Мисик. – К. : Ін Юре, 
2018. — Підручник з 
англійської мови для 
студентів юридичних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів / 
Л. В. Мисик, 
Арцишевська А. Л., 
Гриня Н. О. [та ін.]. — 
368 с.; Hrynya N. O., 
Artsyshevska 
A.L.,Kuznetsova L.R. 
Implementation of 
CLIL approach to Legal 
English courses / N.O. 
Hrynya, A.L. 
Artsyshevska, L.R. 
Kuznetsova // 
Науковий журнал 
Запоріжжя, 2021. C. 7 
– 12 (0,65 д.а.) (DOI 
https://doi.org/10.2666
1/2414-1135-2021-81-1-
1); Гриня Н.О., Мисик 
Л.В. Неологізми у 
правничому 
англомовному 
дискурсі / Н. О. 
Гриня, Л.В. Мисик // 
Науковий журнал 
“Молодий вчений” – 
Херсон : Видавничий 
дім “Гельветика”, 
2021. – С. 38 – 42; 
Гриня Н.О., Івасюта 
О.Б. Intercultural 
communicative 
competence in ELT of 
law and journalism 
students / Н. О. Гриня, 
О.Б. Івасюта // 
Науковий журнал 
“Молодий вчений” – 
Херсон : Видавничий 
дім “Гельветика”, 
2021. – С. 33 – 38
Стажування: 
Стажування:Західний 
науковий центр НАН 
України та МОН 
України, березень-
квітень 2018 р. Освітні 
компоненти: І –ІІ курс 
“ІНОЗЕМНА МОВА” 
(англійська) ІІІ – ІV 
курс “АНГЛІЙСЬКА 
ЮРИДИЧНА МОВА” 
магістри “ІНОЗЕМНА 
ПРАВНИЧА МОВА” 
(англійська) 

34977 Арцишевськ
а Анетта 
Леонідівна

Доцент 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
гуманітарн
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012347, 
виданий 

14.11.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
020595, 
виданий 

23.12.2008

46 ОК.1. Іноземна 
правнича мова 
(англ.)

Публікації: Мисик Л. 
В., Арцишевська А. Л., 
Гриня Н. О. Legal 
English. How to master 
the language of law – 
Правнича англійська 
мова. Як опанувати 
мову права / за ред. 
доц. Л. В. Мисик. 
Підручник з 
англійської мови для 
студентів правників 
старших курсів та 
магістрів права. – 
Львів : ПАІС, 2022. – 
436 с. 2. Фразові 



дієслова: 
удосконалюймо і 
засвоюймо їх : навч. 
посібник : [для студ. 
вищ. навч. закл.] / Л. 
В. Мисик, А. Л. 
Арцишевська, Н. О. 
Гриня / за ред. доц. 
Мисик Л. В. / 
PHRASAL VERBS : 
LET’S BRUSH UP OR 
SWOT THEM UP. – 
Львів, 2019. – 388 с. 3. 
Legal Еnglish /за заг. 
ред. доц. Л. В. Мисик. 
– К. : Ін Юре, 2018.; 
Підручник з 
англійської мови для 
студентів юридичних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів / 
Л. В. Мисик, 
Арцишевська А. Л., 
Гриня Н. О. [та ін.]. — 
368 с.; Hrynya N. O., 
Artsyshevska 
A.L.,Kuznetsova L.R. 
Implementation of 
CLIL approach to Legal 
English courses / N.O. 
Hrynya, A.L. 
Artsyshevska, L.R. 
Kuznetsova // 
Науковий журнал 
Запоріжжя, 2021. C. 7 
– 12 (0,65 д.а.) (DOI 
https://doi.org/10.2666
1/2414-1135-2021-81-1-
1); Hrynya N. O., 
Artsyshevska 
A.L.,Kuznetsova L.R. 
CLIL approach in 
bilingual education / 
N.O. Hrynya, A.L. 
Artsyshevska, L.R. 
Kuznetsova // 
Науковий журнал 
“Молодий вчений” – 
Херсон : Видавничий 
дім “Гельветика”, 
2021.– С. 4 – 8
Стажування: Західний 
науковий центр НАН 
України та МОН 
України, жовтень-
листопад 2020 р І –ІІ 
курс “ІНОЗЕМНА 
МОВА” (англійська) 
ІІІ – ІV курс 
“АНГЛІЙСЬКА 
ЮРИДИЧНА МОВА” 
магістри “ІНОЗЕМНА 
ПРАВНИЧА МОВА” 
(англійська)

110494 Мисик Леся 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  

, Атестат 
доцента ДЦ 

003664, 
виданий 

21.12.2001

46 ОК.1. Іноземна 
правнича мова 
(англ.)

Публікації: Мисик Л. 
В.Enjoy Your Free Time 
By Reading Detective 
Stories: навчальний 
посібник для 
самостійної роботи 
студентів / Л. В. 
Мисик, І. В. Савка – 
Львів: ПАІС, 2019. 
Мисик Л. В., 
Арцишевська А. Л., 
Гриня Н. О.; Legal 
English. How to master 
the language of law – 
Правнича англійська 
мова. Як опанувати 



мову права / за ред. 
доц. Л. В. Мисик. 
Підручник з 
англійської мови для 
студентів правників 
старших курсів та 
магістрів права. – 
Львів : ПАІС, 2022. – 
436 с.; Фразові 
дієслова: 
удосконалюймо і 
засвоюймо їх : навч. 
посібник : [для студ. 
вищ. навч. закл.] / Л. 
В. Мисик, А. Л. 
Арцишевська, Н. О. 
Гриня / за ред. доц. 
Мисик Л. В. / 
PHRASAL VERBS : 
LET’S BRUSH UP OR 
SWOT THEM UP. – 
Львів, 2019. – 388 с.; 
Legal Еnglish /за заг. 
ред. доц. Л. В. Мисик. 
– К. : Ін Юре, 2018. — 
Підручник з 
англійської мови для 
студентів юридичних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів / 
Л. В. Мисик, 
Арцишевська А. Л., 
Гриня Н. О. [та ін.]. — 
368 с.; Мисик Л. В., 
Савка І. В. Enjoy Your 
Free Time By Reading 
Detective Stories: 
навчальний посібник. 
Львів: ПАІС, 2019. –  
308 с.; Мисик Л. В., 
Савка І. В. 
Інтеграційний підхід 
до підготовки 
кваліфікованих 
правників. Збірник 
наукових праць 
«Педагогічні науки» 
Херсон . Херсонський 
державний 
університет, 2017. – 
Випуск LXXVIII Том 3. 
– С. 169 – 174.; 
Збірник лексико-
граматичних тестів з 
англійської 
юридичної мови для 
студентів старших 
курсів юридичних 
факультетів 
університетів. – Львів: 
юридичний факультет 
Львівського націон. у-
ту імені Івана Франка, 
2013. – 98 с. 
Розробники: доц. 
Арцишевська А.Л., 
доц. Мисик Л.В., викл. 
Гриня Н.О.; Мисик Л. 
В. Читаймо та 
розмовляймо 
англійською – 
американським 
варіантом англійської 
– юридичною 
англійською : Теодор 
Драйзер. 
Американська 
трагедія (кн. про амер. 
суд. процес і не 
тільки…) : навч. посіб. 
[для студ. юрид. Та 



інших гуманіт. спец.] / 
Леся Мисик, Ірина 
Савка; за заг. ред. Лесі 
Мисик. – К. : Ін Юре, 
2013. – 472 с. Мисик 
Л. , Савка І. В. 
Англійська юридична 
мова: комунікативний 
аспект : підруч. [для 
студ. юрид. та інших 
гуманіт. спец.]; за ред. 
Лесі Мисик. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. – 290 с.
Стажування: кафедра 
іноземних мов 
Західного наукового 
центру АН України (м. 
Львів) з 10.03.2017 по 
10.05.2017. Наказ № 
758 від 07.03.2017, 
довідка №758 від 
07.03.2017

166262 Решота 
Володимир 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008652, 

виданий 
20.06.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052951, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045123, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

професора AП 
002469, 
виданий 

09.02.2021

14 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації : 1. 
Електронний 
атестований 
навчальний курс на 
платформі MOODLE 
«Адміністративне 
судочинство». 2. 
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педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: від 2009 
року Співзасновник 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВНІК"; 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Джох Р.В. -
2016р. Кандидат 
юридичних наук; 5) 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.01 
на тему « 



Магдебурзьке право 
та його застосування в 
Україні», 03.05.2010р. 
Львів; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: 
Координатор Школи 
польського та 
європейського права у 
Львівському 
університеті ім.Івана 
Франка, Координатор 
Школи українського 
права в 
Ягеллонському 
університеті у Кракові; 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Правниче ЗНО 2020.: 
навч. посіб. / Верес 
І.Я., Жолнович І.В., 
Лисик В.М., Мостовий 
А.С., Ничка Ю.В., 
Чорненький В.І., 
Шандра Р.С., за заг. 
ред. Бурдіна В.М. К.: 
Конві Прінт, 2020, 
528 с. (у співавторстві, 
внесок автора 
кафедри -1 друк. арк.)
Стажування: 
Стажування у США з 
19 по 30 березня 2014 
року у складі делегації 
програми "Відкритий 
Світ"; Стажування в 
університеті в 
Оснабрюк (Республіка 
Німеччина); червень 
2016р.
Практикуючий 
адвокат

67182 Ільницький 
Олег 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK О62522, 
виданий 

10.11.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 

11 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: Ilnytskyi, 
O., Ilkiv, N., & Chopko, 
K. (2021). Qualitative 
Indicators of Bank 
Performance 
Assessment for the 
Purposes of 
Participation in the 
Deposit Guarantee 
System in Ukraine. 
Baltic Journal of 
Economic Studies, 7(2), 
83-90. 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2021-7-2-
83-90;  Ільницький 
О.В., Ільків Н.В., 
Решота В.В. 
Нормативно-правове 



045113, 
виданий 

15.12.2015

забезпечення 
збалансованості у 
бюджетній системі 
України. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. 2020, Том 4 
№ 35 (2020), 376-384, 
doi.org/10.18371/fcaptp
.v4i35.222421;  
Пшивора Б., 
Ільницький О., Ільків 
Н. Місцеві 
референдуми в 
Україні і Республіці 
Польща: проблемні 
питання правового 
регулювання. 
Український часопис 
конституційного 
права. 2020, 1 (14), 3-
15, 
doi.org/10.30970/jcl.1.2
020.1;  Reshota V., 
Ilnytskyi O., Syrko M., 
Reshota O., Budgetary 
Funds Management in 
Ukraine: Constitutional 
and International 
Treaties Regulation. 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics. 2020 
(summer). Volume. 11. 
№ 4 (50). p. 1345-1352. 
doi: 
10.14505/jarle.v11.4(50)
.31;  Ільницький О.В. 
Аналіз проміжних 
результатів реформи 
системи місцевого 
самоврядування в 
Україні та викликів її 
продовження / О.В. 
Ільницький, Б. 
Пшивора // Державне 
будівництво та 
місцеве 
самоврядування: 
збірник наукових 
праць / редкол. С.Г. 
Серьогіна та ін.. – 
Харків: Право, 2018. – 
Випуск 35. – С. 21-36;  
Ільницький О.В., 
Ільків Н.В. 
Юридичний аспект 
залучення громадян 
до управління в 
діяльності органів 
місцевого 
самоврядування / О.В. 
Ільницький, Н.В. 
Ільків // Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична / 
головний редактор 
Р.І. Благута.– Львів: 
ЛьвДУВС, 2017. – Вип. 
2. – С. 174-187
Стажування:1) Instytut 
Badawczo-Rozwojowy 
Lubelskiego Parku 
Naukowo 
Technologicznego Sp. Z 
o.o. (The Cloud Storage 
Service for the Online 
Studing on the Example 



of the Zoom Platform, 
certificate ES № 
0178/2020 виданий 
27.07.2020 р., 1,5 
ECTS),  2) Громадська 
організація "Міцна 
громада" (Цифрова 
грамотність освітян, 
сертифікат б/н від 
20.10.2020 р., 1 ECTS),  
3) Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
№02070987/000155-
21, виданий 23.01.2021 
р., 1 кредит ECST) 4) 
Державна установа 
"Відкриті публічні 
фінанси" (Курс "Є-
дата: можливості та 
ефективний контроль 
за публічними 
фінансами", 
сертифікат, виданий 
01.12.2021 р., 1 кредит 
ECST)

185300 Крикливець 
Дмитро 
Євгенович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039348, 
виданий 

13.12.2016

6 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: : 1. 
Крикливець Д.Є. 
Обмежувальні заходи 
за Кримінальним 
кодексом України: 
перспективи 
застосування. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
2018. № 2. С. 298–301. 
URL: http://pap-
journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/2_2018.pdf  2. 
Денькович О.І., 
Крикливець Д.Є. 
Спеціальна 
конфіскація як інший 
захід кримінально-
правового характеру: 
до питання про 
конституційність 
статей 96-1, 96-2 
Кримінального 
кодексу України. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». 2020. 
Випуск 62. С. 263–270. 
URL: http://visnyk-
juris-uzhnu-
uz.com/wp-
content/uploads/2021/
03/48.pdf  3. 
Крикливець Д.Є. 
Система покарань для 
неповнолітніх: шляхи 
удосконалення. 
Вісник національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут». 
Політологія. 
Соціологія. Право. 
2020. № 4 (48). С. 94–



98.  4. Kryklyvets D. 
Granting Clemency to 
Convicts Imprisoned 
for Life in Ukraine: 
Certain Remarks. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2021. № 2. С. 232–234. 
URL: 
http://www.lsej.org.ua/
2_2021/58.pdf  5. 
Dmytro Ye. Kryklyvets, 
Yuliia V. Kerniakevych-
Tanasiichuk, Yuliia O. 
Fidria, Kateryna S. 
Muzychuk, Olena I. 
Sasko. The Process of 
Pardoning Those 
Sentenced to Life 
Sentences and Long 
Terms of Imprisonment 
as a Criterion for 
Increasing the 
Liberality of the 
Judicial System. Вісник 
Національної академії 
правових наук 
України. 2021. Том 28, 
№ 2. С. 277–287. URL: 
http://visnyk.kh.ua/uk
/journals/visnik-
naprnu-2-2021-r; 15) 
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня): В 
складі журі взяв 
участь у проведенні III 
обласного етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
правознавства на базі 
юридичного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (25 
січня 2020 року); 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 



(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Нор В. Т. Реалізація 
засади змагальності 
під час розгляду скарг 
слідчим суддею / Нор 
В. Т., Крикливець Д. Є. 
– Львів : Видавництво 
ТзОВ «Колір ПРО», 
2017. – 376 с.; 10) 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: Проєкт ЄС 
Erasmus+ 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 
стандартів з прав 
людини» 
(CRIMHUM); 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
Тема дисертації 
«Реалізація засади 
змагальності під час 
розгляду скарг 
слідчим суддею».
 

157687 Марін 
Олександр 
Костянтинов
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015930, 

виданий 
09.10.2002, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010967, 
виданий 

21.04.2005

20 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації:  1. Марін 
О. Родовий об’єкт та 
система кримінальних 
правопорушень проти 
правосуддя у 
результаті 
конституційної 
реформи. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2021. №1. С.220-226.  
2. Марін О. «Новітні» 
форми зловживання 
можливостями 
спеціального статусу в 
розділі XVII 
Особливої частини 
кримінального 
кодексу України. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2021. № 2. С. 239-242.  
3. Марін О. 
Систематика складів 
кримінальних 
правопорушень у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг. Право і 
суспільство. 2021. № 1. 
С.186-192.  4. Марін О. 



Кримінальна 
відповідальність за 
насильницьке 
зникнення. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2021. 
Випуск 72. С.122-130.  
5. Марін О. Родовий 
об’єкт кримінальних 
правопорушень у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг. Актуальні 
проблеми держави і 
права. 2021. Випуск 
90. С.104-112; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
ЕНК 
"Відповідальність за 
кримінальні 
правопорушення у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов'язаної 
із наданням публічних 
послуг" URL: 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3628; 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: є 
засновником та 
активним членом ГО 
"Львівський форум 
кримінальної 
юстиції"; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Марін О. 
Відповідальність за 
кримінальні 



правопорушення у 
сфері службової 
діяльності та 
професійної 
діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних 
послуг: Навчальний 
посібник. Київ: Дакор, 
2021. 272 с.; 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): наукове 
керівництво 
дисертаціями Сень 
І.З., Хмиз М.В., 
Яциніної М.-М.С., всі 
одержали диплом; 7) 
участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
опонування дисертації 
Михайлова М.В., 
захист відбувся 
22.09.2021; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 



(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: постійно 
діючою студентською 
проблемною групою у 
межах співпраці із 
Університетом 
Тюбінгена (ФРН); 10) 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: проекту 
crimhum - ERASMUS+ 
KA2 Cooperation for 
innovation and the 
exchange of good 
practices – Capacity 
building in the field of 
Higher Education 
«Модернізація 
магістерських 
програм для 
майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
урахуванням 
європейських 



стандартів з прав 
людини»;
Стажування:Львівськи
й національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
№02070987/000067-
21, виданий 23 січня 
2021 року. 6 кредитів 
ECTS)

44745 Стрепко 
Володимир 
Любомирови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041949, 
виданий 

20.09.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046661, 
виданий 

25.02.2016

25 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1. Про 
право на належні, 
безпечні та здорові 
умови праці у проекті 
Закону України «Про 
працю» // Урядовий 
законопроєкт «Про 
працю» як наступ на 
права працівників. 
Збірник наукових 
статей. – Львів, 2020. 
– С. 59-72. 2. Статут 
Фонду 
загальнообов’язкового 
державного 
соціального 
страхування на 
випадок безробіття // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
820-822. 3. Страховий 
випадок // Велика 
українська юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
822-823. 4. Страховий 
ризик // Велика 
українська юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
823. 5. Страховики // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія. Київ : 



“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
823 – 825.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Досвід 
практичної роботи – 
17 років. Зайняття 
адвокатською 
діяльністю. Свідоцтво 
про право на заняття 
адвокатською 
діяльністю № 969 від 
17 .03.2004 року, 
видане на підставі 
рішення Львівської 
обласної 
кваліфікаційно-
дисциплінарної 
комісії.; 19) діяльність 
за спеціальністю у 
формі участі у 
професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях: Учасник 
Адвокатського 
об’єднання 
«Адвокаторум».
Стажування: 
Львівський 
торговельне-
економічний 
університет(Удоскона
лення методики 
викладання)2018 р.
Практикуючий 
адвокат.

192745 Шуп`яна 
Мар`яна 
Юріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026828, 
виданий 

26.02.2015

6 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 1. Шуп’яна 
М. Ю. Австрійський 
кримінальний кодекс 
1803 р. : порівняльно 
– структурний аналіз 
/ М. Шуп’яна // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2020. – 
Вип. 70. – С. 112-120 
(0,9 друк. арк.); 2. 
Шуп’яна М. Ю. 
Крайня необхідність : 
історико – правовий 
аспект законодавчого 
закріплення на 
українських землях / 
М. Шуп’яна // 
Юридичний Вісник. – 
Одеса. – 2019. - №4. - 
С. 236–243 (0,65 друк. 
арк.); 3. Шуп’яна М. 
Ю. Наклеп та образа 
як кримінально карані 
діяння в 
законодавствах 
України й Польщі / 



Шуп’яна М. Ю. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Юриспруденція. - 
Одеса. – 2020. - № 43. 
– С. 140–144 (0,66 
друк. арк.); 4. Шуп’яна 
М. Ю. Австрійський 
кримінальний закон 
про тяжкі злочини, 
нетяжкі (звичайні) 
злочини та проступки 
від 27 травня 1852 р. – 
123 роки практичного 
застосування / М. 
Шуп’яна // 
Криминалисть 
первопечатньій. - 
Харків. – 2019. - № 18. 
– С. 62–77 (1,0 друк. 
арк.); 5. Шуп’яна М. 
Ю. Вік та осудність, як 
ознаки суб’єкта 
злочину, за 
кримінальним 
законодавством 
Республіки Польща 
[Електронний ресурс] 
/ Шуп’яна М. Ю // 
Електронне наукове 
видання 
«Порівняльно – 
аналітичне право» . – 
2020. – № 4. – С. 675-
683 – Режим доступу 
до журн.: http://pap-
journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/PAP-4_2020.pdf . – 
Назва з екрану. (0,8 
друк. арк.);  6. 
Шуп’яна М. Ю. 
Евтаназія в Республіці 
Польща : 
кримінально-правове 
регулювання 
[Електронний ресурс] 
/ Шуп’яна М. Ю. // 
Електронне наукове 
видання «Вісник 
асоціації 
кримінального права 
України» . – 2020. – 
Випуск 2 (14). - С. 121–
135 – Режим доступу 
до журн.: 
http://vakp.nlu.edu.ua/
issue/view/13263 . – 
Назва з екрану. (0,9 
друк. арк.);  7. 
Шуп’яна М. Ю. 
Ознаки кримінально 
караного діяння : 
доктрина та практика 
Республіки Польща / 
Шуп’яна М. Ю. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Юриспруденція. - 
Одеса. – 2021. - № 49. 
– С. 145–149 (0,7 друк. 
арк.).; 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня- кандидат 



юридичних наук, 2015 
р.; 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: участь у 
міжнародному проекті 
""Interdisciplinary 
Forum of Scientific 
Excellence. 
Competitiveness-
Measurability-
Innovation. 
Internationalisation of 
the heritage of Polish 
criminological thought 
and increasing the 
recognition of its 
achievements"".; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: член 
комітету 
кримінального права 
та процесу Ради 
адвокатів Львівської 
області; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Шуп’яна М. Ю. 
Система покарань за 
австрійським 
кримінальним 
кодексом 1852 р. та 
практика їх 
застосування у Східній 
Галичині : монографія 
/ М. Ю.Шуп’яна. – 
Львів : 2017. – 252 с. 
(12,2 друк. арк.).

185124 Денькович 
Ольга 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028755, 
виданий 

30.06.2015

10 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації:  1. 
Denkovych O., Markin 
V., Shevchenko S. 
Penalization of non-
compliance with the 
Covid-19 vaccination: to 
be or not to be? 
Wiadomosci Lekarskie. 
2021. # 11. Part 2/ URL: 
https://wiadlek.pl/11-
2021/  2.. Денькович 
О.І., Крикливець Д.Є. 
Спеціальна 
конфіскація як інший 
захід кримінально-
правового характеру: 
до питання про 
конституційність 
статей 96-1, 96-2 
Кримінального 
кодексу України / О.І. 
Денькович, Д.Є. 



Крикливець // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». Випуск 62. - 
С. 265-272;  3. 
Денькович О. І. 
Стандарти 
призначення 
покарання за 
Конвенцією про 
захист прав людини та 
основоположних 
свобод [Електронний 
ресурс] / О. 
Денькович // 
Міжнародний 
науковий журнал 
“Інтернаука”. Серія: 
“Юридичні 
науки”Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
– 2019. – № 6. – 
Режим доступу : 
https://www.inter-
nauka.com/issues/law2
019/6/5233. 
Денькович О.І. 
Злочинність 
професійна / О. І. 
Денькович // Велика 
українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
Т. 18 : Кримінологія. 
Кримінально-
виконавче право / 
редкол.: В. І. Шакун 
(голова), В.І. 
Тимошенко (заст. 
голови) та ін.; Нац. 
акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького, НАН 
України ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого; редкол. В. Я. 
Тацій [та ін.]. Харків : 
Право, 2019. - С. 179 – 
181.  6. Volodymyr 
Burdin, Olga 
Denkovych, Senko М. 
М. Odpowiedzialnosc za 
znecanie sie nad osoba 
w prawie karnym 
Ukrainy / Volodymyr 
Burdin, Olga 
Denkovych, Senko 
Mikolaj // Znecanie sie. 
- Warszawa : Lex a 
Wolters Kluwer 
business, 2020. - S. 
365-390.;; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Питання 
кримінального права 
у рішеннях 



Конституційного Суду 
України: навч. посібн. 
/ упоряд. Л. П. Брич, 
О. І. Денькович, Л. В. 
Курило, В. Є. 
Ясеницький; вид. 
друге, доп. – Львів : 
ЛьвДУВС, 2015. – 264 
с
Стажування: 1) курс 
підвищення 
кваліфікації з теми 
“Методика 
викладання 
кримінального права 
та процесу та основні 
проблеми 
співвідношення 
кримінального та 
кримінального 
процесуального 
права”, 
організованого та 
проведеного Центром 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
кримінального права 
Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого та 
Організацією з 
безпеки та 
співробітництва в 
Європі (м. Харків, 
жовтень-листопад 
2016 р.). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом № 4. 2) 
Програма 
"Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" 
(1.10.2020-
23.011.2021), Модуль 
1. Основні засади 
сучасної системи 
вищої освіти. 
Сертифікат № 
02070987/000152-21. 1 
кредит ECTS). 3) 
Вебінар 
“Впровадження 
дистанційної 
юридичної освіти”, 
який проводився у 
березні-червні 2020 
року в межах Проекту 
Програми USAID 
“Нове правосуддя”. 
Участь засвідчується 
сертифікатом. 4) 
Пройшла міжнардне 
наукове стажування 
на юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 
15-21 жовтня 2018 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом. 5) 
підвищення 
кваліфікації в 
Міністерстві освіти і 
науки України за 
спільною програмою з 



Міжнародною 
громадською 
організацією 
«Універсальна 
екзаменаційна 
мережа» за темою 
“Основи тестології та 
розробки тестових 
завдань”, 19-20 квітня 
2019 року. Участь 
засвідчується 
Свідоцтвом про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
3.2/14/6/18-19 від 
20.04.2019 року

171676 Палюх Лідія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 011346, 
виданий 

13.05.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043527, 

виданий 
08.11.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

029464, 
виданий 

23.12.2011

15 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: : Палюх Л. 
М. Кримінальна 
відповідальність за 
злочини проти 
правосуддя : 
монографія / Л. М. 
Палюх. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. - 744 с. (53 друк. 
арк.)
Стажування:  
міжнародне наукове 
стажування на 
юридичному 
факультеті 
Університету імені 
Марії Кюрі-
Склодовської у м. 
Люблін, Республіка 
Польща (м. Люблін, 17 
– 23 листопада 2019 
року). Участь 
засвідчується 
Сертифікатом

322039 Денис 
Соломія 
Романівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Львівський 
університет 
бізнесу та 
права", рік 

закінчення: 
2015, 

спеціальність: 
8.03050801 

фінанси і 
кредит, 
Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Львівський 
університет 
бізнесу та 
права", рік 

6 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: Denys S. R. 
Administrative and 
legal aspects of the 
activity of the high anti-
corruption court and 
other anti-corruption 
bodies of Ukraine in the 
context of 
europeanization / S. R. 
Denys, R. Y. Zayats, M. 
V. Kosiuta, L. I. 
Sopilnyk, R. L. Sopilnyk 
// Global Prosperity 
Journal. – 2021. – p. 3-
22 (0,67 друк.арк.).
Леськів С. Р. 
Реалізація демократії 
в Україні: політико-
правовий аспект / С. 
Р. Леськів, Х. В. 
Машталір. // Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. – 2020. 
– С. 20–24.
Леськів С.Р. Поняття 
та конституційно-
правовий зміст 
громадянської 
ініціативи/ Ковалів, С. 
Р. Леськів, С. С. 
Єсімов, Х.В. 
Машталір/ Law & 
Sciences. – 2019. – № 
1-2. – С. 4–10.
Леськів С. Р. 
Припинення та 
недійсність шлюбу в 
Україні: теоретико-



закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
8.03050901 

облік і аудит, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 042379, 

виданий 
01.07.2016

правові та практичні 
аспекти / Соломія 
Романівна Леськів. // 
Наукові записки 
Львівського 
університету бізнесу 
та права. – 2019. – 
№21. – С. 144–147.
Леськів С. Р. 
Кримінально-правові 
аспекти визначення 
статусу криптовалюти 
в Україні: вітчизняний 
та зарубіжний досвід / 
Соломія Романівна 
Леськів. // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2019. – №9. – С. 
199–202.
Леськів С.Р. Сутність 
адміністративного 
розслідування 
правопорушень/ М. В. 
Ковалів, С. Р. Леськів, 
С. С. Єсімов, Н .В. 
Баб’як / Law & 
Sciences. – 2018. – № 
2. – С. 4–9.
Леськів С. Р. 
Реформування діючої 
системи суддівського 
самоврядування 
України в контексті 
євроінтеграційних 
процесів / С. Р. 
Леськів, Р. М. 
Скриньковський // 
Law & Sciences. – 2017. 
– № 1. – С. 5–11.
Леськів С.Р. Інтеграція 
України до 
Європейського Союзу 
як основа для 
розбудови 
громадянського 
суспільства / Х.В. 
Машталiр, С.Р. 
Леськів // 
Підприємництво, 
господарство і право. - 
2017. – № 6. – С. 163-
166.
Леськів С.Р. 
Фінансування судової 
гілки влади України 
як гарантія 
суддівської 
незалежності / Х.В. 
Машталiр, С.Р. 
Леськів, Ю.І. 
Цибульський //. 
Науковий журнал 
«Молодий вчений» –  
2017. – №5 
(45)травень, 2017 р. – 
С. 249-253.
Леськів С.Р. 
Кримінальне 
процесуальне 
законодавство 
України в умовах 
євроінтеграції: 
недоліки та 
перспективи 
реформування  / С.Р. 
Леськів, О.Ф. 
Федорова // Актуальні 
проблеми вітчизняної 
юриспуденції. – 2017 –  
№ 3. – С.203-206.



5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня; 
Леськів С. Р. 
Правовий статус 
суддівського 
самоврядування 
України в контексті 
забезпечення 
професійних прав 
суддів: дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.10 / 
Львівський 
університет бізнесу та 
права. Львів, 2016.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад; 
Опонування 
дисертації 
Коновалової Надії 
Тарасівни поданої до 
захисту на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
юридичних. наук на 
тему «Юридична 
відповідальність 
винних за неповагу до 
суду», спеціальність 
12.00.10 – судоустрій; 
прокуратура та 
адвокатура; 
опонування дисертації 
Бедратого Юрія 
Вячеславовича 
поданої до захисту на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних. наук на 
тему «Правовий статус 
вищого суду з питань 
інтелектуальної 
власності», 
спеціальність 12.00.10 
– судоустрій; 
прокуратура та 
адвокатура; 
опонування дисертації 
Лопушинського 
Тараса Андрійовича 
поданої до захисту на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук на 
тему «Державна 
судова адміністрація 
України як суб’єкт 
забезпечення умов 
для повного і 
незалежного 
здійснення 
правосуддя», 
спеціальність 12.00.10 
– судоустрій; 
прокуратура та 
адвокатура; 
опонування дисертації 
Гданського Назара 
Миколайовича 
поданої до захисту на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних. наук на 
тему «Організаційно-



правові засади 
зміцнення авторитету 
судової влади в 
Україні», 
спеціальність 12.00.10 
– судоустрій; 
прокуратура та 
адвокатура; 
опонування дисертації 
Любарського 
Валентина 
Олександровича 
«Рівність учасників 
судового процесу як 
конституційна засада 
судочинства в 
Україні» спеціальність 
12.00.10 – судоустрій; 
прокуратура та 
адвокатура; 
опонування дисертації 
Гудими Віталія 
Валерійовича поданої 
до захисту на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
юридичних. наук на 
тему «Особливості 
формування корпусу 
професійних суддів в 
Україні», 
спеціальність 12.00.10 
– судоустрій; 
прокуратура та 
адвокатура.
10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання ""суддя 
міжнародної 
категорії"";
Онлайн-курс «Основні 
принципи захисту 
прав людини у сфері 
біомедицини» в 
рамках програми Ради 
Європи з навчання у 
сфері прав людини 
для представників 
юридичних професій 
(HELP) «Посилення 
імплементації 
європейських 
стандартів прав 
людини в Україні» 
(тривалість курсу – 4 
місяці). 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях;
Членство в 
Національної 
асоціації адвокатів 
України.

177682 Дудаш 
Тамара 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

14 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: Дудаш Т.І. 
Логічний підхід до 
правової 
аргументації.Вроцлавс
ько-Львівський 
юридичний збірник. 
2020. №11. С. 91-101 
Рабінович П., Дудаш 
Т. Правова 
аргументація: 



060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047415, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДK 
037467, 
виданий 

17.01.2014

терміно-поняттєвий 
інструментарій 
дослідження. Вісник 
Національної академії 
правових наук 
України. 2016. № 2 
(85). С.8–20;  Дудаш 
Т.І. Особливості 
аргументування 
рішень Європейського 
суду з прав людини 
(до характеристики 
методологічних 
підходів). Право 
України. 2017. № 4. С. 
156-167;  Рабінович, П. 
Дудаш Т. Правнича 
мова: основні 
складники 
(загальнотеоретична 
характеристика). 
Вісник Національної 
академії правових 
наук України. 2017. № 
1. С. 17-29;  Дудаш Т. І. 
Склад (корпус) 
правової аргументації: 
загальнотеоретична 
характеристика.Публі
чне право. 2021. №2 
(42). С. 138-149; 
Дудаш Т.І. 
ІНСТРУМЕНТИ 
ПРАВОВОГО 
АРГУМЕНТУВАННЯ 
Й ПРАВОВОЇ 
АРГУМЕНТАЦІЇ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИ
ЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2021. №73. 
С. 3-13; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 



мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком з 
теорії права, держави 
та прав людини; 20) 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: суддя 
Постійно діючого 
третейського суду при 
асоціації 
«Всеукраїнська 
інвестиційна 
асоціація».
Стажування: 
05.04.2021-17.05.2021 



НДІ державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України, 
Довідка №115 від 
17.05.2021, 6 кредитів 
ECTS

116017 Ничка Юрій 
Вадимович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000751, 
виданий 
10.11.2011

12 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: Ничка Ю. 
В. Свобода вираження 
поглядів адвоката та 
інтереси підтримання 
авторитету суду: на 
матеріалах практики 
ЄСПЛ / Ю. В. Ничка 
// Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXVІ звітної науково-
практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2-х 
ч. Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Львів. – 
2021. – Ч. 1. – C. 25-27 
(0,2 друк. арк.).
 

67563 Лещух 
Данило 
Романович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 031495, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040848, 
виданий 

22.12.2014

25 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Практикуючий 
адвокат.
Стажування: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ(Вдосконалення 
професійної 
підготовки шляхом 
поглиблення 
професійних знань(від 
25.04.2019)

86585 Шпарик 
Назар 
Ярославович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042474, 
виданий 

26.06.2017

6 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації:  Nazar 
Shparyk. Legal 
regulation of 
environmental impact 
assessment in Ukraine: 
current state / N. 
Shparyk // Journal of 
Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National 
University 
(http://jpnu.pu.if.ua ) – 
2018. – Vol. 5, No. 2 
(2018) – P. 152-162 1. 
Шпарик Н.Я. 
Проблеми та 
перспективи 
правового 
регулювання 
поводження з дикими 
тваринами в Україні / 
Н.Я. Шпарик // 
Прикарпатський 
юридичний вісник : 
зб. наук. пр. / Нац. ун-
т "Одес. юрид. акад." – 
Випуск 4 (33), 2020. – 
С. 55-61.; 20) досвід 



практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: 
Адвокатська 
діяльність з 2017 № 
Свідоцтва: 000758 
Дата видачі свідоцтва: 
30.10.2017 Орган, що 
видав свідоцтво: Рада 
адвокатів Львівської 
області; 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
Шпарик Н.Я. 
Міжнародно-правові 
акти як джерела 
екологічного права 
України : автореф. 
дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. 
наук : 12.00.06. – 
земельне право; 
аграрне право; 
екологічне право; 
природоресурсне 
право / Шпарик 
Назар Ярославович. – 
Київ, 2017. – 20 с.
Практикуючий 
адвокат.
 

167716 Хлібороб 
Наталія 
Євгенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011312, 
виданий 

25.01.2013

9 ОК.12. 
Юридична 
клінічна 
практика

Публікації: 
Електронний курс 
акредитований 
"Адміністративні 
послуги" https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3688  
Хлібороб Н.Є. 
Адміністративні 
послуги: Практикум 
для студентів 
юридичного 
факультету. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2021 
р. Хлібороб. Н.Є. 
Публічне 
адміністрування у 
сфері 
підприємництва: 
робоча програма 
навчальної 
дисципліни для 
студентів юридичного 
факультету. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2021 
р. 2021 р. В.Решота, 
А.М. Школик, 
Н.В.Янюк, М.І.Труш, 
Н.Є.Хлібороб. 
Адміністративне 
право України. Плани 
практичних занять 
для студентів 



юридичного 
факультету. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2021 
р.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Публічне 
адміністрування у 
сфері 
господарювання: 
навч. посібник [для 
студентів юридичних 
факультетів] /Н. 
Хлібороб., А. Школик 
– Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
388 с.; 6. Хлібороб 
Н.Є.  Науково-
практичний коментар 
до Закону України 
«Про адміністративні 
послуги» – коментар 
до статей 2, 3, 13, 19 (у 
співавторстві)/ За заг. 
ред. В.П.Тимощука. – 
К.: ФОП Москаленко 
О.М. – 392 с. 
http://pravo.org.ua/file
s/Adminposlugy/Kome
ntar_Final_.pdf; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Хлібороб Н. Є. 
Проблеми визначення 
юрисдикції 
адміністративного 
суду щодо публічно-
правових спорів, 
пов"язаних з 
виборчим процесом / 
Н. Є. Хлібороб // 
Збірник тез IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
"Адміністратвина 
юстиція в Україні: 
проблеми теорії і 
практики". Компанія 
"Ваіте". Київ . – 2021. 
– C. 265-269. (ISBN 
978-617-7627-55-4).  
Хлібороб Н. Є. 
Принцип правової 
визначеності та його 
реалізація у сфері 



регуляторної політики 
/ Н. Є. Хлібороб // 
Напрямки 
реформування 
публічного та 
приватного права в 
Україні: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 26 
березня 2021 року / за 
заг. ред. Т.О. 
Коломоєць. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2021. 170 с.. ЗНУ. 
Запоріжжя . – 2021. – 
C. 94-96. Хлібороб Н. 
Реорганізація Центрів 
надання 
адміністративних 
послуг на 
регіональному рівні: 
проблеми правового 
забезпечення. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІ звітної науково-
практичної 
конференції (6–7 
лютого 2021 р.): у 2-ох 
ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020 - с. 
99-102 Хлібороб Н. 
Електронні 
адміністративні 
послуги: критерії 
доступності для 
споживача. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXV звітної науково-
практичної 
конференції (6–7 
лютого 2020 р.): у 2-
ох ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020 - с. 
99-102 Хлібороб Н.Є. 
Інформаційні 
технології як спосіб 
підвищення якості 
адміністративних 
послуг. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXІІ звітної науково-
практичної 
конференції (4–5 
лютого 2016 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2016. – 
С.75-78.; 1) наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 



включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Хлібороб Н. 
Функціонування 
інтегрованого порталу 
електронних 
адміністративних 
послуг: правові 
аспекти. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична.- 2020 р. – 
Випуск 70. - с. 121-
128;Хлібороб Н. Є.  
Цифровий уряд: 
світові тенденції як 
орієнтири для 
формування правової 
політики в Україні / 
Н. Є. Хлібороб // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична . ЛНУ імені 
Івана Франка . Львів . 
– 2021. –  Хлібороб Н. 
Запровадження 
електронного 
адміністративного 
судочинства в Україні: 
інновації та 
перспективи. Право 
України.- 2018 р. - 
№2. с. 102-117 
Хлібороб Н. 
Проблеми 
функціонування 
організаційних форм 
надання 
адміністративних 
послуг. 
Адміністративне 
право та процес. - 
№№ 3(13). – 2015. - С. 
62-72;  Хлібороб Н.Є. 
Науково-практичний 
коментар до Закону 
України «Про 
адміністративні 
послуги» – коментар 
до статей 2, 3, 13, 19 (у 
співавторстві)/ За заг. 
ред. В.П.Тимощука. – 
К.: ФОП Москаленко 
О.М. – 392 с.; 9) 
робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 



ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю): 
Членкиня Науково-
консультаційної ради 
при Верховному Суді 
Науковий висновок в 
адміністративній 
справі № 360/3611/20 
щодо набуття права на 
пільгову пенсію 
особами, які 
працювали на 
підземних роботах, 
роботах з особливо 
шкідливими й 
особливо важкими 
умовами праці  
Науковий висновок в 
адміністративній 
справі № 
№0940/2301/18 щодо 
набуття 
співвідношення 
принципів права і 
норм права;  
Науковий висновок 
щодо окремих 
проблемних питань, 
що виникли при 
розгляді 
адміністративної 
справи №803/1541/16
Стажування: 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації Серія 01 
02071139/016-21 6-9 
липня 2021 року 
підвищила 
кваліфікацію у 
Національному 
університеті імені 
Ярослава Мудрого за 
програмою Методика 
викладання галузевих 
юридичних дисциплін 
публічно-правового 
циклу. (1 кредит ЄКТС 
-30 годин) 2. 
Сертифікат 
№02070987/000268-
21 за період 01 жовтня 
2020 - 23 січня 2021 
н.р. "Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" Сучасні 
ІТ-компетенції (3 
кредити) 3. 
Сертифікат 
№02070987/000340-
21 за період 01 жовтня 
2020 - 23 січня 2021 
н.р."Вдосконалення 
викладацької 



майстерності" 
Медіаграмотність та 
міжнародна 
комунікація (1 кредит) 
4. Сертифікат 
№02070987/000268-
21 за період 01 жовтня 
2020 - 23 січня 2021 
н.р. "Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" 
Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади (1 
кредит)

108985 Гнатів 
Оксана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Правничий 

коледж 
Львівського 

національного 
університету 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022312, 
виданий 

26.06.2014

13 ОК.10. 
Здійснення і 
захист 
цивільних прав

Публікації: О. Гнатів, 
Ю. Юркевич. 
Проблеми 
правозастосовної 
практики у рішеннях 
суду касаційної 
інстанції у 
господарських 
справах. EVROPSKY 
POLITICKY A PRAVNI 
DISKURZ. Svazek 6. 
Issue 3, vydani. 2019. С. 
170-175;  Oksana 
Hnativ. The 
effectiveness of legal 
regulation as a way to 
attracting foreign 
investment to Ukraine. 
Підприємництво, 
господарство і право, 
2020. № 6. С. 20-23; 
Стажування: 
Білостоцький 
Університет (м. 
Білосток, Польща 
(Наукова діяльність в 
дисциплінах 
юридичних наук з 
національної та 
європейської точки 
зору, сертифікат № 
028, виданий 18 
грудня 2020 року. 6 
кредитів ECTS); 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ № 
02070987/000020-21, 
виданий 23 січня 2021 
року. 6 кредитів ECTS)

67182 Ільницький 
Олег 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK О62522, 
виданий 

10.11.2010, 
Атестат 

11 ОК.2. 
Реалізація і 
захист прав, 
свобод та 
інтересів особи 
у відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Публікації: Ilnytskyi, 
O., Ilkiv, N., & Chopko, 
K. (2021). Qualitative 
Indicators of Bank 
Performance 
Assessment for the 
Purposes of 
Participation in the 
Deposit Guarantee 
System in Ukraine. 
Baltic Journal of 
Economic Studies, 7(2), 
83-90. 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2021-7-2-
83-90;  Ільницький 
О.В., Ільків Н.В., 
Решота В.В. 



доцента 12ДЦ 
045113, 

виданий 
15.12.2015

Нормативно-правове 
забезпечення 
збалансованості у 
бюджетній системі 
України. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. 2020, Том 4 
№ 35 (2020), 376-384, 
doi.org/10.18371/fcaptp
.v4i35.222421;  
Пшивора Б., 
Ільницький О., Ільків 
Н. Місцеві 
референдуми в 
Україні і Республіці 
Польща: проблемні 
питання правового 
регулювання. 
Український часопис 
конституційного 
права. 2020, 1 (14), 3-
15, 
doi.org/10.30970/jcl.1.2
020.1;  Reshota V., 
Ilnytskyi O., Syrko M., 
Reshota O., Budgetary 
Funds Management in 
Ukraine: Constitutional 
and International 
Treaties Regulation. 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics. 2020 
(summer). Volume. 11. 
№ 4 (50). p. 1345-1352. 
doi: 
10.14505/jarle.v11.4(50)
.31;  Ільницький О.В. 
Аналіз проміжних 
результатів реформи 
системи місцевого 
самоврядування в 
Україні та викликів її 
продовження / О.В. 
Ільницький, Б. 
Пшивора // Державне 
будівництво та 
місцеве 
самоврядування: 
збірник наукових 
праць / редкол. С.Г. 
Серьогіна та ін.. – 
Харків: Право, 2018. – 
Випуск 35. – С. 21-36;  
Ільницький О.В., 
Ільків Н.В. 
Юридичний аспект 
залучення громадян 
до управління в 
діяльності органів 
місцевого 
самоврядування / О.В. 
Ільницький, Н.В. 
Ільків // Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична / 
головний редактор 
Р.І. Благута.– Львів: 
ЛьвДУВС, 2017. – Вип. 
2. – С. 174-187
Стажування:1) Instytut 
Badawczo-Rozwojowy 
Lubelskiego Parku 
Naukowo 
Technologicznego Sp. Z 
o.o. (The Cloud Storage 
Service for the Online 



Studing on the Example 
of the Zoom Platform, 
certificate ES № 
0178/2020 виданий 
27.07.2020 р., 1,5 
ECTS),  2) Громадська 
організація "Міцна 
громада" (Цифрова 
грамотність освітян, 
сертифікат б/н від 
20.10.2020 р., 1 ECTS),  
3) Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
(Вдосконалення 
викладацької 
майстерності, 
сертифікат СВ 
№02070987/000155-
21, виданий 23.01.2021 
р., 1 кредит ECST) 4) 
Державна установа 
"Відкриті публічні 
фінанси" (Курс "Є-
дата: можливості та 
ефективний контроль 
за публічними 
фінансами", 
сертифікат, виданий 
01.12.2021 р., 1 кредит 
ECST)

54574 Рим Олена 
Михайлівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 

ДД 011294, 
виданий 

29.06.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050320, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента AД 

009875, 
виданий 

01.02.2022

15 ОК.5. 
Соціально-
правові 
стандарти 
захисту прав та 
інтересів 
громадян в 
умовах 
глобалізації 
ринку праці

Публікації: 1. Rym O., 
Pylypenko P. The 
European Employment 
Strategy as a Tool 
Promoting Ukraine’s 
Integration. E-Journal 
of International and 
Comparative Labour 
Studies. Volume 8, No. 
3, September-October 
2019. – р. 68-84 2. 
Rym Olena, Synchuk 
Svitlana, Burak 
Volodymyr Protecting 
Workers’ Psychological  
Wellbeing: Some Legal 
Aspects. E-Journal of 
International and 
Comparative Labour 
Studies. Volume 9, No. 
1, January 2020. Р. 24-
34 3. Kosovych V., 
Kosovych B., Rym O. 
Investment of social 
entrepreneurship in 
Ukraine: current issues 
of legal regulation. 
Financial and credit 
activities: problems of 
theory and practice. 
Vol. 2 No. 37. 2021. Р. 
467-475. 4. Рим О.М. 
Співвідношення 
трудового права 
Європейського Союзу 
та європейського 
трудового права// 
Науковий вісник 
публічного та 
приватного права: 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6.- Том 
3.- К. : Науково-
дослідний інститут 
публічного права, 
2017.- 244 с. - С. 94-97. 
5. Рим О.М. Предмет 
регулювання 



трудового права 
Європейського 
Союзу// Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету / [ред. 
кол.: Щур Б. В., Котуха 
О. С. та ін.]. – Львів : 
Видавництво 
Львівського 
торговельно- 
економічного 
університету, 2018. – 
Вип. 6. – 264 с. – 
(Юридичні науки). - С. 
255-262. 6. Рим О.М. 
Правові засади 
взаємодії 
Європейського Союзу 
та Міжнародної 
організації праці// 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
Право Випуск 50 Том 
1.- С. 138-141. 7. Рим 
О.М. Право на страйк 
в Україні у контексті 
рішень Європейського 
суду з прав людини / 
О. М. Рим // 
Університетські 
наукові записки. - 
2018. - № 2. - С. 125-
135.  8. Рим О.М 
Виникнення та 
розвиток трудового 
права Європейського 
Союзу// Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету / [ред. 
кол.: Щур Б. В., Котуха 
О. С. та ін.]. – Львів: 
Видавництво 
Львівського 
торговельно- 
економічного 
університету, 2018. – 
Вип. 7. – 352 с. – 
(Юридичні науки). - С. 
297-306. 9. 
Пилипенко П.Д., Рим 
О.М. Про свободу 
переміщення 
працівників країнами 
Європейського 
Союзу// Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична.- 2018.- 
Випуск 67.- С. 189-198. 
10. Рим О.М. 
Характеристика 
факторів формування 
трудового права 
Європейського 
Союзу// Visegrad 
journal on human 
rights. – № 6 (volume 
2).- 2018.- С. 192-196 
(всього 215 с.  11. Рим 
О.М. Правові аспекти 
реалізації 
Європейським 
Союзом політики у 
сфері зайнятості// 
Науковий вісник 



Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
"Юриспруденція".- 
2019.- Випуск 37.- С. 
154-158 12. Rym, O. 
Fundamental rights as a 
general principle of the 
European Union law// 
Recht der 
Osteuropaischen 
Staaten. - 2019. - № 1.- 
C. 157-161 13. Рим О.М. 
Співвідношення 
принципів рівності та 
недискримінації у 
практиці Суду 
Європейського 
Союзу// Право і 
суспільство.- 2019.- № 
4. С. 330-336. 14. Рим 
О.М. Принцип 
рівності у трудовому 
праві Європейського 
Союзу// Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
юридичні науки. – 
2019.- Том 30 (69). - 
№ 4. С. 81-88 15. Рим 
О.М. Деякі аспекти 
реалізації свободи 
переміщення 
працівників у 
Європейському 
Союзі// Держава та 
регіони. Серія право.- 
2019.- № 3.- С. 127-
132. 16. Рим О.М. 
Колективні трудові 
права як загальні 
принципи трудового 
права Європейського 
Союзу// Актуальні 
проблеми вітчизняної 
юриспруденції.- 2019.- 
№ 5. -С. 43-46. 17. Рим 
О.М. Система джерел 
трудового права 
Європейського 
Союзу// Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Юридичні Науки.- 
2020. - Том 31 (70) Ч.1. 
- № 2. – С. 159-163 18. 
Рим О.М. 
Застосування Хартії 
основоположних прав 
Європейського Союзу 
та Конвенції про 
захист прав людини та 
основоположних 
свобод у практиці 
Суду ЄС // Журнал 
європейського і 
порівняльного права.- 
Випуск 11 / 3-4, 2019. 
С. 55-62 19. Рим О.М. 
Рішення Суду ЄС як 
джерело трудового 
права Європейського 
Союзу// // Jurnalul 
juridic national: teorie 
si practica. Numarul 
1(41), 2020.- С.94-98 
20. Рим О.М. Акти 



соціального діалогу як 
джерела трудового 
права Європейського 
Союзу // Recht der 
Osteuropaischen 
Staaten. - 2019. - № 4.- 
C. 140-144 21. Рим 
О.М. Про працівника 
як основного суб’єкта 
трудового права у 
Європейському Союзі 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична.- 2020.- 
Випуск 70.- С. 180-190. 
22. Рим О.М. Захист 
персональних даних 
працівників у 
Європейському 
Союзі// Актуальні 
проблеми держави і 
права. – 2020. – № 85. 
– С. 221-227. 23. Рим 
О.М. Правове 
регулювання робочого 
часу у Європейському 
Союзі// Право і 
суспільство.- 2020.- № 
3. – С. 102-109. 24. Рим 
О.М. Правове 
регулювання 
колективних 
звільнень у 
Європейському Союзі 
// Recht der 
Osteuropaischen 
Staaten. 2020. - № 3.- 
C. 49-53. 25. Рим О.М. 
Правове регулювання 
визнання професійної 
кваліфікації особи для 
працевлаштування в 
Європейському Союзі 
// Держава та регіони. 
Серія право.- 2020.- 
№ 2 (68).- С. 64-69. 
26. Рим О.М. Правове 
регулювання трудових 
відносин Хартією 
основоположних прав 
Європейського Союзу 
// Юридичний 
бюлетень. Випуск 14. 
2020. С. 126-132.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Рим О.М. 
Співвідношення між 
основними 
економічними 
свободами та 
основоположними 
колективними 
трудовими правами у 
Європейському 
Союзі// Legislation of 
EU countries: history, 
shortcomings and 
prospects for the 



development : 
Collective monograph. 
Frankfurt (Oder) : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2019. С. 
271-292  2. Rym O., 
Pylypenko P. The 
principles of labour law 
of the European Union 
and Ukraine: in search 
of harmonization// 
Modern achievements 
of EU countries and 
Ukraine in the area of 
law : Collective 
monograph. Riga : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2020. Р. 2. 
P. 477-516. 3. Рим О. 
М. Трудове право 
Європейського Союзу 
/ О. М. Рим. – Львів : 
«ГАЛИЧ-ПРЕС», 
2020. – 596 с.; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Рим О.М. Трудове 
право Європейського 
Союзу. Програма 
спецкурсу для 
студентів юридичного 
факультету. Львів: 
юридичний факультет 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 2016. 12 
с. 2. Пилипенко П.Д., 
Синчук С.М., Буряк 
В.Я., Рим О.М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
«Соціально-правові 
стандарти захисту 
прав та інтересів 
громадян в умовах 
глобалізації ринку 
праці» для студентів 
за галуззю знань 08 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
Львів, 2021р. 20 с.; 5) 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: 7 травня 2021 
року захистила 
дисертацію на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук за 



спеціальністю 
12.00.05 на тему 
«Трудове право 
Європейського Союзу 
та його вплив на 
розвиток трудового 
права України»; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Є членом 
редколегії та 
рецензентом 
наукового журналу 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична.; 10) участь 
у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: У грудні 
2018 року - квітні 2019 
року як експерт брала 
участь у грантовому 
проекті USAID 
«Аналіз прецедентної 
практики нового 
Верховного суду»   
Стажування: 1. 
Гуманітарно-
природничий 
університет в 
Сандомирі 
(Республіка Польща) 
(міжнародне 
дистанційне науково-
педагогічне 
стажування, 
сертифікат від 
15.06.2018 р. 3 
кредити ECTS)  2. 
Балтійська 
міжнародна академія 
(Рига, Латвія) 
(міжнародне 
дистанційне 
стажування, 
сертифікат № AI 1063 
від 08.04.2022 р. 6 
кредити ECTS)

166262 Решота 
Володимир 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

14 ОК.2. 
Реалізація і 
захист прав, 
свобод та 
інтересів особи 
у відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Публікації : 1. 
Електронний 
атестований 
навчальний курс на 
платформі MOODLE 
«Адміністративне 
судочинство». 2. 
Решота В.В., Школик 



2005, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008652, 

виданий 
20.06.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052951, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045123, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

професора AП 
002469, 
виданий 

09.02.2021

А.М., Янюк Н.В., Труш 
М.І., Хлібороб Н.Є. 
Адміністративне 
право України. Плани 
практичних занять 
для студентів 
юридичного 
факультету. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. – 2021 
р.  3. Електронний 
навчальний курс на 
платформі MOODLE 
«Проблеми 
застосування 
адміністративними 
судами практики 
ЄСПЛ»; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Решота В. В. 
Джерела 
адміністративного 
права України: 
проблеми судового 
застосування: 
монографія. Львів: 
ТзОВ Галицька 
видавнича спілка, 
2018. 356 с. 2. Решота 
В. В. Англосаксонська 
модель 
адміністративної 
юстиції: монографія. 
Львів: СПОЛОМ, 
2020. 180 с.;    Решота 
В.В. Співвідношення 
міжнародних 
договорів з іншими 
джерелами 
адміністративного 
права / В. В. Решота // 
Порівняльно-
аналітичне право. – 
2018. – № 1. – С. 205–
208. — Режим доступу 
: 
http://pap.in.ua/1_201
8/60.pdf 10. Решота 
В.В. Акти центральних 
органів виконавчої 
влади в системі 
джерел 
адміністративного 
права. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Юриспруденція». 
2018. Вип. 32. С. 35–
38. 11. Решота В.В. 
Судебное применение 
актов местных 
органов 
исполнительной 
власти как 
источников 



административного 
права. Legea si Viata. 
2018. Nr. 7/2 (319). P. 
80–83. 12. Решота В.В. 
Правова доктрина у 
системі джерел 
адміністративного 
права України. 
Jurnalul juridic 
national: teorie si 
practica. 2018. Nr. 4-1 
(32). P. 44–46. 13. 
Решота В.В. Судовий 
прецедент як джерело 
адміністративного 
права в Україні. 
Visegrad Journal on 
Human Rights. 2018. 
No. 3. Vol. 2. S. 137 –
141. 14. Reshota V.V. 
Sources of 
administrative law: 
problems of judicial 
application. 
Адміністративне 
право і процес. 2018. 
№ 2 (21). C. 16–22. 
https://doi.org/10.1772
1/2227-796X.2018.2.02 
15. Решота В.В. 
Адміністративні 
договори в системі 
джерел 
адміністративного 
права України. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
юридичні науки. 2018. 
Т. 29 (68). № 4. C. 
126–130. 16. Решота 
В.В. Обґрунтування 
моделі джерел у 
судовому застосуванні 
в адміністративних 
справах та справах про 
адміністративні 
правопорушення. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
2018. № 3. С. 215–217. 
URL: 
http://www.pap.in.ua/
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об’єднаннях: 2018-
2019 роки брала 
участь у якості 
експерта ГО 
“Львівська правнича 
школа” у Грантовому 
проекті USAID 
“Аналіз прецедентної 
практики нового 
Верховного Суду”  
2020 року С.М. 
Синчук як експерт ГО 
“Українського центру 
соціально-правових 
досліджень” була у 
складі суддів Перших 
Всеукраїнських 
навчальних судових 
змагань з 
Європейської 
соціальної хартії, 
організованої 
проектом Ради 
Європи “Розвиток 
соціальних прав 
людини як ключовий 
чинник сталої 
демократії в Україні”.  
2020 року як експерт 
ГО “Українського 
центру соціально-
правових досліджень в 
рамках” проекту Ради 



Європи “Розвиток 
соціальних прав 
людини як ключовий 
чинник сталої 
демократії в Україні” 
брала участь в 
науковому аналізі 
Закону України “Про 
соціальні послуги” та 
підзаконних актів, які 
регулюють відносини 
соціальних послуг в 
Україні.; 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Була 
офіційним опонентом 
дисертації, поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук 
Бориченко К. В. на 
тему: “Юридичний 
механізм 
забезпечення права на 
соціальний захист”. 
Одеса. 2020 – 
спеціальність 12.00.05   
Є членом 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.03 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка за 
спеціальністю 
12.00.05
Стажування: 
11.05.2021 – 21.06.2021 
Білостоцький 
університет 
(Республіка Польща) 
“Наукова діяльність в 
дисциплінах 
юридичних наук з 
національної та 
європейської точки 
зору”   6 кредитів 
ECTS (Сертифікат 
№15).

44745 Стрепко 
Володимир 
Любомирови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041949, 
виданий 

20.09.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046661, 
виданий 

25.02.2016

25 ОК.5. 
Соціально-
правові 
стандарти 
захисту прав та 
інтересів 
громадян в 
умовах 
глобалізації 
ринку праці

Публікації: 1. Про 
право на належні, 
безпечні та здорові 
умови праці у проекті 
Закону України «Про 
працю» // Урядовий 
законопроєкт «Про 
працю» як наступ на 
права працівників. 
Збірник наукових 
статей. – Львів, 2020. 
– С. 59-72. 2. Статут 
Фонду 
загальнообов’язкового 
державного 
соціального 
страхування на 
випадок безробіття // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 



забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
820-822. 3. Страховий 
випадок // Велика 
українська юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
822-823. 4. Страховий 
ризик // Велика 
українська юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
823. 5. Страховики // 
Велика українська 
юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила” , 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. – С. 
823 – 825.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Досвід 
практичної роботи – 
17 років. Зайняття 
адвокатською 
діяльністю. Свідоцтво 
про право на заняття 
адвокатською 
діяльністю № 969 від 
17 .03.2004 року, 
видане на підставі 
рішення Львівської 
обласної 
кваліфікаційно-
дисциплінарної 
комісії.; 19) діяльність 
за спеціальністю у 
формі участі у 



професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях: Учасник 
Адвокатського 
об’єднання 
«Адвокаторум».
Стажування: 
Львівський 
торговельне-
економічний 
університет(Удоскона
лення методики 
викладання)2018 р.

148162 Школик 
Андрій 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 010899, 
виданий 

13.06.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010260, 
виданий 

17.02.2005

23 ОК.2. 
Реалізація і 
захист прав, 
свобод та 
інтересів особи 
у відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Публікації :1. Школик 
А.М. Глави 2-4 
Розділу ІV. Науково-
практичний коментар 
до проекту Закону 
України «Про 
адміністративну 
процедуру» / За заг. 
ред. В.П. Тимощука . – 
К.: ФОП Мишалов 
В.Д., 2019. С. 261-328.
(загальний обсяг - 
23,39 д.а., обсяг 
власного вкладу – 
3,46 д.а.) 2. Школик 
А.М. Глави 2, 3, 13 
Адміністративна 
процедура: навч. 
посібник / За заг. ред. 
І. В. Бойко. Харків: 
Право, 2019. С. 14-39, 
149-158. (загальний 
обсяг - 12,0 д.а., обсяг 
власного вкладу – 
2,05 д.а.) 3. Школик 
А.М. Адміністративно-
процедурне 
законодавство та його 
систематизація: 
монографія. Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
306 с. (17, 79 д.а.); 1. 
Школик А.М. 
Концепція загального 
закону (кодексу) про 
адміністративну 
процедуру // Право 
України. – 2018.- № 
11. – С. 119-137. 2. 
Школик А.М. 
Спеціальні 
нормативно-правові 
акти, що 
регламентують 
адміністративну 
процедуру // 
Порівняльно-
аналітичне право. – 
2019. - № 5. – С. 322-
325. 3. Школик А.М. 
Оновлений варіант 
проекту Закону 
України «Про 
адміністративну 
процедуру» // Вісник 
Львівського 
університету. – Серія 
юридична. - № 70. – 
Львів, 2020.– С. 129-
136. 4. Shkolyk A.M. 
Contemporary trend to 
e-administration and 
modernization of 
Ukrainian draft law on 
administrative 
procedure. С 242-245. 
Юридичний науковий 



електронний журнал. 
2020. № 4. URL: 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0374/2020-
4/58 5. Varian O, 
Shkolyk A. Citizenship 
as the main research 
category in the study of 
an ideal citizenship in 
ancient Athens // East 
European historical 
bulletin. 2021. № 20. P. 
8-19. 
https://doi.org/10.2491
9/2664-2735.20; 1. 
Школик А.М. Новації 
проекту Закону 
України «Про 
адміністративну 
процедуру» // 
International scientific 
and practical 
conference devoted to 
the celebration of 5th 
anniversary of Visegrad 
Journal on Human 
Rights «Development 
of legal science: choice 
mechanisms and 
priorities 
implementation”. June 
7-8, 2019. Snina (the 
Slovak Republic): 
Izdevnieciba “Baltija 
publishing”. – P. 352-
354. 2. Школик А.М. 
Європейський 
стандарт доброго 
адміністрування та 
його закріплення в 
законодавстві України 
Міжнародні та 
європейські 
стандартимісцевогоса
моврядування: 
проблеми 
імплементації в 
Україні : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 20 
грудня 2019 р. / за 
наук. ред. проф. М. 
Микієвича, проф. О. 
Сушинського, доц. Р. 
Бедрія. — Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2020. С. 
67-71. 3. Школик А.М. 
Доцільність ухвалення 
загального закону 
(кодексу) про 
адміністративну 
процедуру // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
XХVІ регіональної 
науково-практичної 
конференції. 7-8 
лютого 2020 р. 
Частина ІІ – Львів, 
2020. – С. 102-104. 4. 
Школик А.М. 
Адміністративна 
процедура у 
містобудівній сфері: 
загальна чи 
спеціальна // 
Напрямки 
реформування 



публічного та 
приватного права в 
Україні: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 26 
березня 2021 року / за 
заг. ред. Т.О. 
Коломоєць. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2021. С. 103-105. 5. 
Школик А.М., 
Школик А.Б. 
Еволюція 
адміністративного 
права в Україні (1991-
2021) // 
Причорноморські 
публічно-правові 
читання: матеріали 
Міжнародної науково 
конференції, м. 
Миколаїв, 10-12 
вересня 2021 року. 
Миколаїв: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021.- 
Ч. 1.- С. 184-188;  
Стажування: 1) 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації Серія 01 
02071139/033-21 6-9 
липня 2021 року 
підвищив 
кваліфікацію у 
Національному 
університеті імені 
Ярослава Мудрого за 
програмою 
«Методика 
викладання галузевих 
юридичних дисциплін 
публічно-правового 
циклу» (1 кредит 
ЄКТС -30 годин) 2) 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації Серія ПК 
№ 3.2/14/6/17-19 від 
20.04.2019 р. 19-20 
квітня 2019 року 
підвищив 
кваліфікацію в 
Міністерстві освіти і 
науки України за 
темою «Основи 
тестології та розробки 
тестових завдань» (0,5 
кредитів ЄКТС -15 
годин)

38902 Мостовий 
Андрій 
Стефанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054897, 
виданий 

14.10.2009, 

15 ОК.2. 
Реалізація і 
захист прав, 
свобод та 
інтересів особи 
у відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Публікації: 1) 
Мостовий А.С. 
Особливості 
визначення країни 
походження товарів 
/Мостовий А.С.// 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXІІІ звітної науково 
– практичної 
конференції (7–8 
лютого 2017 р.): у 2 ч. 
Ч. 1. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 



Атестат 
доцента 12ДЦ 

044208, 
виданий 

29.09.2015

національного 
університету імені 
Івана Франка , 2017. – 
С. 90-92. 2) Мостовий 
А.С. Окремі проблеми 
нормативного 
регулювання системи 
загальнообов’язкових 
платежів в Україні // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні, Матеріали 
ХХIV звітної науково-
практичної 
конференції 7-8 
лютого 2018р. ст.. 68-
71. 3) Мостовий А.С. 
Система 
загальнообов’язкових 
платежів відповідно 
до доктрини другої 
половини ХІХ ст. 
/Мостовий А.С.// 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXІІІ звітної науково 
– практичної 
конференції (7–8 
лютого 2019 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2019. – 
С. 52-55.  4) Мостовий 
А.С. Історичний досвід 
систематизації 
державних доходів у 
працях Івана Янжула 
/ А.С. Мостовий // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVI звітної науково 
– практичної 
конференції (6–7 
лютого 2020 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2020. – 
С. 79-83. 5) Мостовий 
А.С. Характеристика 
окремих принципів 
податкового 
законодавства щодо 
підприємницької 
діяльності / А.С. 
Мостовий // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVIІ звітної науково 
– практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2 ч. 
Ч. 2. – Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка , 2021. – 
С. 94-97.; 1) наявність 



не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Мостовий 
А.С. Особливості 
справляння податку 
на нерухоме майно 
відмінного від 
земельної ділянки в 
Україні / А.С. 
Мостовий// 
ВРОЦЛАВСЬКО-
ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЮРИДИЧНИЙ 
ЗБІРНИК. – 2017.- № 
8. – С.243-253. 2. 
Андрій Мостовий, 
Перспективи 
кодифікації 
українського 
законодавства про 
загальнообов’язкові 
платежі /Мостовий 
Андрій// Збірник 
статей, доповідей та 
тез учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції м. Львів, - 
5-6 жовтня 2018 р., С 
.409 – 423. 
(http://ir.nusta.edu.ua/
jspui/bitstream/doc/35
46/1/3760_IR.pdf).  3. 
Andrii Mostovyj, 
Problemy stosowania 
zasad prawa 
podatkowego Ukrainy, 
Kwartalnik Prawno-
Finansowy - № 3/2019, 
С. 25-42 
(https://kpf.wpae.uni.w
roc.pl/wp-
content/uploads/2020/
05/Kwartalnik_prawno
_finansowy_3.2019_w
ww.pdf) 4. Andrii 
Mostovyj, Normatywne 
standardy prowadzenia 
ukrainskiej kontroli 
podatkowej, Procedury 
Administracyjne i 
Podatkowe, - № 
2(17)2020, С. 29-36 
(https://taxpress.pl/#!/
czasopisma/procedury-
administracyjne-i-
podatkowe-
2(17)2020/231) 5. 
Мостовий А.С. 
Оподаткування 
податком на доходи 
фізичних осіб в 
Україні: проблеми 
правового 
регулювання / А.С. 
Мостовий// 
Вроцлавсько-
львівський 
юридичний збірник. – 
2020.- № 8. – С.207-
215.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 



(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: від 2009 
року Співзасновник 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВНІК"; 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Джох Р.В. -
2016р. наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Правниче ЗНО 2020.: 
навч. посіб. / Верес 
І.Я., Жолнович І.В., 
Лисик В.М., Мостовий 
А.С., Ничка Ю.В., 
Чорненький В.І., 
Шандра Р.С., за заг. 
ред. Бурдіна В.М. К.: 
Конві Прінт, 2020, 
528 с. (у співавторстві, 
внесок автора 
кафедри -1 друк. арк.)
Стажування: 
Стажування у США з 
19 по 30 березня 2014 
року у складі делегації 
програми "Відкритий 
Світ"; Стажування в 
університеті в 
Оснабрюк (Республіка 
Німеччина); червень 
2016р.

91926 Бурак 
Володимир 
Ярославович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 012807, 

виданий 
28.12.2021, 

Диплом 

31 ОК.5. 
Соціально-
правові 
стандарти 
захисту прав та 
інтересів 
громадян в 
умовах 
глобалізації 
ринку праці

Публікації:  1. 
Synchuk, S., Burak, V., 
Garasym, L., Kaplenko, 
H. (SCOPUS) Threats to 
Economic Security in 
the Healthcare System 
of Ukraine in Pandemic 
Covid 19. Oeconomia 
Copernicana. 2021. – 
Volume 12. – Issue 4. – 
P. 550-559. URL: 
https://oeconomiacope
rnicana.pl/sdm_downl
oads/706/  2. Reshota, 
V., Burdin, V., 
Teremetskyi, V., 



кандидата наук 
ДK 006269, 

виданий 
09.02.2000, 

Атестат 
доцента ДЦ 

008663, 
виданий 

23.10.2003

Synchuk, S., Chopko, 
K., Burak, V. (SCOPUS) 
Electronic Petitions in 
European States and 
Ukraine Solving Social 
and Economic 
Problems // (2021) 
Journal of Legal, 
Ethical and Regulatory 
Issues, 24 (Special Issue 
1), pp. 1-9. ISSN: 
15440036 (31976 
знаків /0,799/), 133 
друк. арк.); 
https://www.scopus.co
m/inward/record.uri?
eid=2-s2.0-
85113132741&partnerID
=40&md5=78678adab3
e2886673765009d9a89
8a0  3. Synchuk, S., 
Rym, O., Burak, V. 
(Web of Science) 
Protecting Workers’ 
Psychological 
Wellbeing: Some Legal 
Aspects / E-Journal of 
International and 
Comparative Labour 
Studies. – January 
2020. 8. Бурак В. Я. 
Участь незалежного 
посередника у захисті 
колективних трудових 
прав працівників. 
Вісник Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
(Юридичні науки). 
2018. Вип. 6. С. 191–
201. 15.  9. Бурак В. Я. 
Деякі аспекти 
реалізації 
працівниками права 
на страйк. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
(Юридичні науки). 
2018. Вип. 7. С. 280–
290.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Бурак В. Я. 
Правовий механізм 
захисту трудових прав 
та законних інтересів 
працівників: 
монографія. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2021. 
440 с.   2. Бурак В. Я. 
Відшкодування 
роботодавцем шкоди, 
заподіяної працівнику 
порушенням його 



прав. Актуальні 
питання 
вдосконалення певних 
галузей права 
України: колективна 
монографія / кер. авт. 
кол.: Л. І. Лелик, В. Г. 
Яворська. Дрогобич: 
Просвіт, 2020. 274 с. 
(С. 98–124).   3. Бурак 
В. Я. Правознавство. 
Профільний рівень: 
підручник для 11 класу 
закладів загальної 
середньої освіти. / І. Д. 
Васильків, В. М. 
Кравчук, В. Я. Бурак, 
О. К. Марін, Г. А. 
Волошкевич, Н. О. 
Попова, Л. М. 
Хлипавка, В. А. 
Іващенко. — 
Тернопіль : Астон, 
2019. — 312 с. 
(Особистий внесок 
Бурака В. Я. С. 223-
262; С. 290-309) (2,41 
друк. арк.); 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Бурак В.Я. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці Робоча 
програма навчальної 
дисципліни для 
підготовки студентів з 
галуззю знань 08 
«Право» у межах 
освітньо-професійної 
програми ОС Магістр, 
Львів: юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2021. – 
20 с. (Пилипенко 
П.Д., Бурак В.Я., Рим 
О.М. – у співавторстві)  
2. Бурак В.Я. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика медіації у 
трудових 
правовідносинах» для 
студентів за галуззю 
знань 08 «Право» у 
межах освітньо-
професійної програми 



ОС Магістр, 2021р. 16 
с.  3. Бурак В.Я. 
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Правові 
засади захисту 
трудових прав та 
законних інтересів 
працівників» для 
студентів за галуззю 
знань 08 «Право» у 
межах освітньо-
професійної програми 
ОС Магістр, 2021р. 16 
с.; Матеріали 
семінару-навчання 
профспілкового 
активу Первинної 
профспілкової 
організації 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка “Права 
працівників при 
проведенні конкурсу 
для зайняття посад 
науково-педагогічних 
працівників” (22 
червня 2018 року) 
Первинна 
профспілкова 
організація 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018 35 
с.  4. Методичні 
рекомендації щодо 
особливостей обрання 
декана факультету 
(січень 2019 року). 
упоряд. Юліан Бек, 
Володимир Бурак, 
Юлія Гриценко, 
Христина Яхницька. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. – 
32 с.  5. Матеріали 
семінару-навчання 
профспілкового 
активу Первинної 
профспілкової 
організації 
працівників 
Університету на тему: 
«Порядок проведення 
звітно-виборної 
кампанії у 
профспілковій 
організації» (14 
червня 2019 року) 
Первинна 
профспілкова 
організація 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2019 39 
с.  6. Науково-
практичний коментар 
законодавства щодо 
проведення 
конкурсного відбору 
на заміщення 
вакантних посад 
завідувача кафедри, 
професора, доцента 



Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (12 
травня 2021 року). 
упоряд. Юліан Бек, 
Володимир Бурак, 
Юлія Гриценко. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. – 
56 с; 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 2020 
року як експерт ГО 
“Українського центру 
соціально-правових 
досліджень в рамках” 
проекту Ради Європи 
“Розвиток соціальних 
прав людини як 
ключовий чинник 
сталої демократії в 
Україні” брав участь в 
науковому аналізі 
Закону України “Про 
соціальні послуги” та 
підзаконних актів, які 
регулюють відносини 
соціальних послуг в 
Україні.  Працюю 
юрисконсультом 
Первинної 
профспілкової 
організації 
працівників 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.; 5) 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: Бурак В. Я. 
Правовий механізм 
захисту трудових прав 
і законних інтересів 
працівників. - 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.05 – трудове 
право; право 
соціального 
забезпечення. – 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – Львів, 
2021. Захищено 28 
грудня 2021 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.03 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка.; 6) 
наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації,



Стажування: 
Львівський 
торговельно-
економічний 
університет(Освоєннн
я нових методик 
викладання) 
13.12.2018р.

53606 Ласько Ірина 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030447, 
виданий 

29.09.2015, 
Атестат 

доцента AД 
008702, 
виданий 

27.09.2021

14 ОК.5. 
Соціально-
правові 
стандарти 
захисту прав та 
інтересів 
громадян в 
умовах 
глобалізації 
ринку праці

Публікації: 1. Legal 
Regulation of the Right 
to Information About 
One’s Health. 
Systematic Reviews in 
Pharmacy. - Aug-Sept. 
2020. - Vol 11, Issue 8, - 
Р. 295-300 2. 
Конституційні основи 
законодавства 
України про соціальне 
забезпечення. 
Університетські 
наукові записки. – 
2016. - № 59. – С. 235-
246. 3. Акти органів 
соціального 
страхування як 
джерела права 
соціального 
забезпечення: поняття 
та правова природа. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Юридична. – 2016. – 
Випуск 62. – С. 148- 
159.  4. Велика 
українська юридична 
енциклопедія. Київ : 
“Видавництво 
Людмила”, 2020 : 
Право соціального 
забезпечення / 
редкол. М. І. Іншин 
(голова), О. М. 
Ярошенко (заступник 
голови), Н. М. 
Хуторян, Г. І . 
Чанишева, Н. М. 
Вапнярчук. 2020. - С. 
72-73; 363-364; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1.Система джерел 
права соціального 
забезпечення 
України: монографія. 
Львів, 2017. 160с. 
2.Нові виклики у 
сфері соціального 
захисту осіб в умовах 
стрімкого поширення 
цифрових технологій: 
Актуальні питання 
вдосконалення певних 
галузей права України 
: колективна 
монографія / 
кер.авт.кол. : Л.І. 
Лелик, В.Г. Яворська ; 
ПрАТ “ВНЗ “МАУП”. - 



Дрогобич : Просвіт, 
2020. – С.125-137; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Актуальні проблеми 
пенсійної реформи: 
роз’яснення коментарі 
: Синчук С.М., Бурак 
В.Я., Кульчицька О.І. 
Львів : ПП 
“Видавництво 
Левада”, 2017. - С. 6-
19.
Стажування: 
Львівський 
торговельне-
економічний 
університет(Удоскона
лення методики 
викладання)2018 р.

161308 Паславська 
Наталя 
Тарасівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035088, 
виданий 

12.05.2016

8 ОК.2. 
Реалізація і 
захист прав, 
свобод та 
інтересів особи 
у відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Публікації: 1. 
Паславська Н. Т. 
Еволюція cучасного 
податкового права 
Федеративної 
Республіки Німеччина 
/ Н. Т. Паславська // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
ХXVІI звітної науково-
практичної 
конференції (5–6 
лютого 2021 р.). Львів-
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – 2021. 
– ч. 2. – C. 100–102. 2. 
Паславська Н. 
Теоретичні засади 
гендерно-
орієнтованого 
бюджетування / Н. 
Паславська // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXVІ звітної науково-
практичної 
конференції (6–7 
лютого 2020 р.) : у 2 ч. 
– Ч. 2. – Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 



С. 83–85. 3. 
Паславська Н. До 
витоків фінансової 
конституції ФРН / Н. 
Паславська // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН17. 
Інтегрувати 
необхідні знання та 
розв’язувати 
складні задачі 
правозастосування 

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік



у різних сферах 
професійної 
діяльності, 
зокрема, у сфері 
представництва 
інтересів особи в 
органах публічної 
влади.  

дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ОК.2. Реалізація і 
захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.3. Правові цінності 
та етичні стандарти в 
професійній 
діяльності юриста

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ПРН16. Мати 
навики 
проектування 
різних видів 
нормативно-
правових актів, 
здійснювати 
правотворчий та 
правозастосовний 
моніторинг,  
приймати участь у 
правовій 
експертизі 
проектів 
нормативно-
правових актів.

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист

ОК.6. Теоретико-
прикладні засади 
юридичної діяльності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
підготовка експертних 
висновків, виконання 
наукових робіт), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен з 
обов"язковим вирішенням 
практичних завдань



проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ПРН 15. Володіти 
практичними 
навичками 
розв’язання 
проблем, пов’язаних 
з реалізацією 
процесуальних 
функцій суб’єктів 
правозастосування
.

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 



презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.12. Юридична Тренінг в малокомплектних Поточна перевірка і оцінка 



клінічна практика групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ПРН14. Формувати 
та 
обґрунтовувати 
правову позицію на 
різних стадіях 
правозастосування
, знати та 
розуміти 
сукупність та 
послідовність 
виконання 
процесуальних дій.

ОК.2. Реалізація і 
захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 



завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ПРН13. 
Аналізувати та 
оцінювати 
практику  
застосування 
окремих правових 
інститутів, 
прогнозувати 
перспективи їх 
розвитку та шляхи 
удосконалення 
правового 
регулювання.

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

 Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 

 Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист



здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік

ОК.2. Реалізація і 
захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ПРН12. Проводити 
порівняльно-
правовий аналіз 
окремих 
інститутів права 
різних правових 
систем, 
враховуючи 
взаємозв’язок 
правової системи 
України з 
правовими 
системами Ради 
Європи та 
Європейського 
Союзу, враховуючи 
положення та 
вимоги Угоди про 
асоціацію із 
необхідністю 
вироблення 
практичних 
навичок щодо 
вдосконалення 
механізмів 
правового 
регулювання в 
Україні.

ОК.2. Реалізація і 
захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (англ.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (фр.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 



викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист

ОК.6. Теоретико-
прикладні засади 
юридичної діяльності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 



здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
підготовка експертних 
висновків, виконання 
наукових робіт), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен з 
обов"язковим вирішенням 
практичних завдань

ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ПРН11. 
Використовувати 
передові знання, 
зокрема щодо 
природи, сутності 
інститутів 
публічного та 
приватного права і 
кримінальної 
юстиції, а також і 
сучасні методики їх 
використання у 
процесі творення 
та застосування 
права.

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист



пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ПРН10. 
Аналізувати 
взаємодію 
наднаціональних 
правових систем з 
правовою 
системою України 
на основі 
усвідомлення 
основних правових 
доктрин, 
цінностей та 
принципів права, 
прогнозувати 
перспективи 
європейської 
інтеграції України.

ОК.2. Реалізація і 
захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

ОК.6. Теоретико-
прикладні засади 
юридичної діяльності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
підготовка експертних 
висновків, виконання 
наукових робіт), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен з 
обов"язковим вирішенням 
практичних завдань

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (фр.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 



кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (англ.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік

ПРН9. Генерувати 
нові ідеї та 
використовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології та 
цифрові ресурси  у 
наданні правничих 
послуг.

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік



процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист

ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ПРН2. Співвідноси-
ти сучасну 
систему 
цивілізаційних цін-
ностей з 
правовими 

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік



цінностями, прин-
ципами та профе-
сійними етичними 
стандартами, ро-
зуміючи їх місце у 
формуванні цінніс-
них орієнтацій 
професійної діяль-
ності юриста.

дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.3. Правові цінності 
та етичні стандарти в 
професійній 
діяльності юриста

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ПРН3. Проводити 
збір, інтегрований 
аналіз та 
узагальнення 
матеріалів з різних 
джерел, вміти 
працювати з 
відкритими 
даними, перевіряти 
їх на 
достовірність, 
використовуючи 
сучасні методи 
дослідження.

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.9. Правова Словесні методи у вигляді Індивідуальне опитування 



охорона 
інтелектуальної 
власності

лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.6. Теоретико-
прикладні засади 
юридичної діяльності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
підготовка експертних 
висновків, виконання 
наукових робіт), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен з 
обов"язковим вирішенням 
практичних завдань

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 



моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист

ОК.3. Правові цінності 
та етичні стандарти в 
професійній 
діяльності юриста

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.2. Реалізація і 
захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ПРН6. 
Обґрунтовано 
формулювати та 
доносити свою 
правову позицію, 
вирішуючи складні 
правові проблеми, 
вміти опонувати, 
оцінювати докази 
та наводити 
переконливі 
аргументи на 
користь своєї 
позиції. 

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (англ.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік



стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист



значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 



презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (фр.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік



вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.3. Правові цінності 
та етичні стандарти в 
професійній 
діяльності юриста

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.2. Реалізація і 
захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 



публічною 
адміністрацією

викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ПРН5. Вільно 
спілкуватися 
правничою 
іноземною мовою 
(однією з офіційних 
мов Ради Європи), 
сприймаючи 
автентичні 

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (фр.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік



правничі тексти, 
володіти фаховою 
лексикою, 
термінологією, 
деривацією в 
структурі 
правничої  
іншомовної 
терміносистеми

практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (англ.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік

ПРН4. 
Здійснювати 
самостійні дослі-
дження з питань 
права, презентува-
ти і 
аргументувати їх 
результати, за-
стосовуючи докт-
ринальні та норма-
тивні джерела
та прийоми право-
вої інтерпретації 
складних комплек-

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік



сних проблем права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

ОК.6. Теоретико-
прикладні засади 
юридичної діяльності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
підготовка експертних 
висновків, виконання 
наукових робіт), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен з 
обов"язковим вирішенням 
практичних завдань

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (фр.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік

ОК.2. Реалізація і Словесні методи у вигляді Індивідуальне опитування 



захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 
адміністрацією

лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.1. Іноземна 
правнича мова (англ.)

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); залік

ПРН8. 
Здійснювати 
результативний 
пошук інформації 
для провадження 
наукової, чи 
практичної 
діяльності, 
оцінювати її 

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



достовірність, 
ефективно 
опрацьовувати і 
використовувати у 
професійній 
діяльності.

діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

ОК.3. Правові цінності 
та етичні стандарти в 
професійній 
діяльності юриста

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 



рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

залік

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.9. Правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ПРН1. Оцінювати 
природу та 
характер 
суспільних процесів 
і явищ, зокрема 
систему 
взаємовідносин 
людини, 
суспільства і 
держави, 
заснованих на 
повазі до людської 

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



гідності, 
гарантованості 
основоположних 
прав людини, 
демократії та 
верховенстві 
права, і виявляти 
розуміння меж та 
механізмів їх 
правового 
регулювання. 

під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

 Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 
підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 
складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.6. Теоретико- Словесні методи у вигляді Індивідуальне опитування 



прикладні засади 
юридичної діяльності

лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
підготовка експертних 
висновків, виконання 
наукових робіт), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому. 

здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен з 
обов"язковим вирішенням 
практичних завдань

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому. 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист

ОК.3. Правові цінності 
та етичні стандарти в 
професійній 
діяльності юриста

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 



моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому. 

контроль); екзамен

ПРН7. 
Дискутувати щодо 
сутності та 
природи правових 
інститутів та 
явищ, практики і 
проблем їх 
фукнціонування, 
пропонувати та 
обґрунтовувати 
варіанти їх 
розв’язання.

ОК.3. Правові цінності 
та етичні стандарти в 
професійній 
діяльності юриста

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті, 
написання есе), здобувачів 
заохочують до проблемно 
пошукової методики 
навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.4. Конституційні 
цінності та їх 
реалізація в Україні

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен, що 
передбачає розв"язання 
кейсу та його усний захист



індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.7. Механізм 
кримінально-
правового 
регулювання

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.2. Реалізація і 
захист прав, свобод та 
інтересів особи у 
відносинах з 
публічною 
адміністрацією

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

ОК.5. Соціально-
правові стандарти 
захисту прав та 
інтересів громадян в 
умовах глобалізації 
ринку праці

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.  

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.8. Досудове 
розслідування і 
судовий розгляд 
кримінальних справ

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами доповіді, case-
study, моделювання та 
вирішення практичних 
проблем у діяльності 
юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; peer review, захист  
кейсу, виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен



(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

ОК.10. Здійснення і 
захист цивільних прав

Словесні методи у вигляді 
лекцій, бесід, пояснень, 
наочний метод у вигляді 
презентації підготовленої 
викладачем та практичні 
методи (підготовка 
здобувачами есе, доповіді, 
моделювання та вирішення 
практичних проблем у 
діяльності юриста), частину 
навчального матеріалу 
здобувачі ВО опановують 
під керівництвом 
досвідчених НПП, а частину 
самостійно, виробляючи 
індивідуальні навички 
пізнавальної діяльності 
(підготовка доповіді на 
практичному занятті), 
здобувачів заохочують до 
проблемно пошукової 
методики навчання шляхом 
стимулювання до 
самостійного аналізу джерел 
права, виявлення 
проблемних питань та 
пошуку їх практичного 
вирішення. Репродуктивний 
метод навчання теж 
застосовується, але його 
значення на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти ОП, що акредитується 
вже поступається 
проблемно-пошуковому.

Індивідуальне опитування 
здобувачів вищої освіти 
(усне та письмове); 
проведення контрольних 
робіт; виконання завдань та 
вирішення практичних 
проблем;модуль (модульний 
контроль); екзамен

ОК.13. Магістерський 
інноваційний проект

Індивідуальні консультації 
керівника проекту від 
кафедри; проведення 
здобувачем аналітичної 
роботи в частині аналізу 
проблем законодавчого 
регулювання та судової 
практики, систематизації 
вже набутих знань, їх 
застосування у практичних 
ситуаціях

Публічна презентація; 
оцінювання інноваційного 
магістерського проекту 
здійснюється колегіально, 
комісією із захисту за 100-
бальною шкалою.

ОК.12. Юридична 
клінічна практика

Тренінг в малокомплектних 
групах; групова дискусія; 
опрацювання аналітичних 
завдань; підготовка 
експертних висновків; 
рольові ігри; кейс-стаді; 
дебати; методики з правової 
оцінки поведінки чи 
діяльності суб’єктів 
правовідносин; 
ідентифікації правової 
проблеми та її вирішення; 
виконання практичних 
завдань з різних галузей 
права; складення 
процесуальних та інших 
документів; консультування 
з різних питань

Поточна перевірка і оцінка 
складених процесуальних 
документів, експертних 
висновків, підготовки до 
дебатів, якості консультацій; 
залік

ОК.11.Виробнича 
практика 

Індивідуальні консультації 
керівників практики від 
бази практики та від 
кафедри; складання 
юридичних документів, 
участь у процесуальних діях 
під керівництвом посадових 
осіб від бази практики; 

Перевірка повноти і якості 
виконання програми 
виробничої  практики та 
належного оформлення її 
результатів у формі звіту, 
щоденника, службових, 
процесуальних та інших 
документів, самостійно 



підготовка звіту та доповіді 
про результати виконаних 
практичних завдань.

складених здобувачем 
вищої освіти за 
результатами проходження 
практики; оцінка рівня 
набутих практичних знань 
при захисті звіту; 
врахування 
відгуку(характеристики) 
керівника від бази практики 
та від кафедри; залік.

ОК.14. Комплексний 
підсумковий іспит

Оглядові лекції, 
індивідуальні та групові 
консультації, самостійний 
аналіз доктринальних та 
нормативних джерел

Усне опитування, 
оцінювання за 100-бальною 
шкалою

 


