
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 11914 Право

Рівень вищої освіти Бакалавр

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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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 11914

Назва ОП Право

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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), Філософський факультет (кафедра філософії, 
кафедра історії філософії, кафедра теорії та історії культури), 
Економічний факультет (кафедра економіки України), Факультет 
міжнародних відносин (кафедра європейського права, кафедра 
міжнародного права), Загальноуніверситетська кафедра безпеки 
життєдіяльності

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

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 145584

ПІБ гаранта ОП Косович Віталій Мирославович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

vitaliy.kosovych@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-912-78-59
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Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
З метою збереження здобутків та подальшого розвитку правничої школи Львівського національного університету 
імені Івана Франка, продовжуючи неперервну, понад трьохсотлітню, традицію університету у сфері підготовки 
висококваліфікованих фахівців у галузі права, високий рівень конкурентоспроможності випускників за ОПП на 
ринку праці на юридичному факультеті була розроблена та реалізується освітньо-професійна програма «Право» з 
підготовки здобувачів освіти першого (бакалаврського) ступеня в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 
«Право». Доти підготовка здобувачів здійснюється на підставі виданого МОН сертифікату про акредитацію 
спеціальності НД 1492452, дійсного до 01.07.2023.
При розробці ОПП щоразу враховували регіональний аспект, стійкий інтерес абітурієнтів до здобуття правничої 
освіти саме в ЛНУ, пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів. 
Затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1379) дозволило наповнити ОПП якісно новим 
змістом. Її обговорили та затвердили на Вченій раді юридичного факультету 26 березня 2019 р. (протокол № 33) та 
Вченій раді Університету 29 травня 2019 р. (протокол № 68/5). Освітню професійну програму в оновленій редакції 
обговорили та схвалили на Вченій раді університету 24.11.2021, ввели у дію 1 вересня 2022 р. 
Чинний Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти було 
затверджено та введено в дію 20.07.2022 р. наказом Міністерства освіти і науки України № 644 за ним попередній 
Стандарт визнано таким, що втратив чинність, це зумовило необхідність внесення змін до ОПП, дозволило 
прискорити процес обговорення необхідної модернізації НП у порозумінні зі стейкхолдерами. Зміни до ОПП внесли 
рішенням Вченої ради ЛНУ (протокол №35/9 від 01.09.2022)
На момент проголошення незалежності України лише 5 правничих шкіл готували кваліфікованих юристів, і серед 
них була львівська. У 2021 р., відповідно до рейтингу Асоціації правників України, правнича школа ЛНУ увійшла до 
п’ятірки кращих в Україні за результатами тестування випускників бакалаврату за спеціальністю «Право» із 
загальної навчальної правничої компетенції та з іноземної мови, привабливості бакалаврських програм та рівня 
довіри роботодавців. Факультет регулярно потрапляє в трійку лідерів рейтингу правничих шкіл за результатами 
складання випускниками ЄФВВ/ЄВІ тощо.

У рамках ОПП здійснюється підготовка професійних юристів із найбільш широким світоглядом, формування у 
здобувачів компетентностей, в тому числі знань та вмінь, необхідних для здійснення професійної діяльності у сфері 
права, що відповідає візії університету як відкритого, мобільного, креативного, інноваційного, конкурентоздатного, 
соціально-відповідального навчального закладу. Особливостями ОПП є студентоцентроване та практично 
орієнтоване навчання, інтернаціоналізація та залучення здобувачів освіти до міжнародної освітньої спільноти, 
формування у здобувачів освіти ціннісних та етичних орієнтирів у професійній сфері та проведення занять 
висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками з високим рівнем професійної компетентності, адже 
викладання на ОПП забезпечують понад півтори сотні НПП (понад 30 докторів юридичних наук та понад 110 
кандидатів юридичних наук, серед них академіки, судді, адвокати, нотаріуси, очільники громадських організацій, 
знані науковці та фахівці у галузі права).  
 
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 439 391 33 0 0

2 курс 2021 - 2022 594 448 22 0 0

3 курс 2020 - 2021 541 408 61 0 0

4 курс 2019 - 2020 500 337 58 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
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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

 
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 
Бакалавр 081 Право 2022.pdf

i3eZG7fcdDxF7zjkpqoerPWUrwuAwNhqSfrYOgpXEs4=

Навчальний план за ОП Навчальний план.pdf cmZCDZUnlHpef5LzjAs7Xh/2TitFxYJxsS+NpPutW74=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Восьмого апеляційного 
адміністративного суду.pdf

NhzRxOsYKOwqTyVGEv6/xVCS945fsy6gWhdILX2aU9Q
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Державного бюро 
розслідувань.pdf

LhaInU/HD/SjXCWvv3WvUBQwH420WTA7JZLm6Y6ge
4Y=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Західного 
міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції.pdf

4YBRT0Ct3ANVlsv8kUPM0n3WypyfnftAAREbrEjrm5k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Львівської міської 
ради.pdf

EW7lnTutJmc6r5GvxUByEdt1XV1tdNoF6JBRtCHvkeU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Національної Асоціації 
Адвокатів України.pdf

UAhdqmR7s/lxH3F9Kh7rmMJajkV87L3TkJE3QXMaiM
c=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП полягають у формуванні у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для розуміння природи і 
функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання 
різних суспільних відносин. Для цього ОП встановлює необхідність розв’язання складних спеціалізованих задач та 
практичних проблем у галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та 
принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Унікальність ОП проявляється в особливому поєднанні традицій львівської правничої школи із інноваційними 
підходами до викладання, що дозволяє ефективно реагувати та адаптуватися до сучасних українських та 
міжнародних реалій та викликів. Реалізація особливого набору компонентів ОП циклу професійної та практичної 
підготовки забезпечується висококваліфікованим кадровим складом, що є гарантією здобуття якісної вищої  
юридичної освіти та підтверджується позитивним довголітнім досвідом та престижністю.
Своєрідність ОП полягає також і у підвищенні практичної складової підготовки правників, що викликана 
необхідністю врахування потреб та запитів юридичної практики.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі Програми доречно відповідали місії та стратегії Університету 2016-2020 та продовжують релевантно 
корелюватися із місією та стратегією Університету 2021-2025. ОП сприяє досягненню місії Університету насамперед 
шляхом реалізації освітніх та наукових стандартів і сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, а 
також за допомогою генерування змін, які потребує місто, регіон, країна та світ. Важливим також стало врахування 
місії Університету щодо формування особистості студента – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу, а 
також необхідність розвитку культурно-мистецького середовища для гармонійного становлення духовного світу 
молоді.
Під час проектування та реалізації ОП відображались та втілювались стратегічні цілі розвитку Університету, зокрема 
щодо забезпечення високої якості навчального процесу, поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та 
науковий простір, посилення ролі Університету в суспільстві та розвиток студентського самоврядування і 
громадського контролю, створення новаторської освітньо-наукової, інформаційно-комунікаційної та соціальної 
інфраструктури.
Варто звернути увагу і на те, що на юридичному факультеті з 2020-2021 навчального року діє Стратегія розвитку 
юридичного факультету на 2020-2025 роки (https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/stratehiia.pdf), місія і 
стратегічні цілі якої враховувались та відображені у змінах та доповненнях до ОП.

 

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів ОП інтереси здобувачів вищої освіти та випускників 
враховувались у різний спосіб – насамперед шляхом проведення зустрічей та консультацій щорічних опитувань( 
https://cutt.ly/W3iEl5d , https://cutt.ly/g3iEIuB , https://cutt.ly/53iEHCA , ), а також за допомогою представництва їх 
інтересів в такому органі управління юридичного факультету як Вчена рада ( 
https://law.lnu.edu.ua/about/administration ) . До складу робочої групи з підготовки та удосконалення ОП входить 
представниця студентів бакалаврату, яка висловлювала зауваження та пропозиції, що розглядались та 
враховувались під час удосконалення ОП. Затвердження ОП, як і внесення змін та доповнень до неї обговорювались 
на засіданнях Вченої ради юридичного факультету за активної участі студентів – членів Вченої ради юридичного 
факультету.
Під час удосконалення ОП та її компонентів враховувались результати опитування, проведеного у 2019 році Лігою 
студентів Асоціації правників України у межах проекту «Реформа юридичної освіти», зокрема збільшення обсягу 
практичної підготовки та модифікації навчальних компонентів ОП.
Також і вдосконалення цілей та програмних результатів відбувалось з врахуванням пропозиції здобувачів вищої 
освіти, що відображено у відповідних змінах та доповненнях до ОП. 

- роботодавці

Інтереси та пропозиції роботодавців враховувались шляхом надсилання відповідних запитів до органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а також неурядових професійних організацій, щодо рецензування та 
висловлення зауважень до проекту ОП. На основі їх аналізу та узагальнення корегувались цілі та програмні 
результати ОП як у первинному проекті ОП, так і під час її удосконалення. Також інтереси роботодавців 
з’ясовувались на проведених на факультеті науково-практичних заходах, у яких брали участь представники 
роботодавців, та у безпосередній комунікації з ними.
Так, запити органів судової влади (Восьмий апеляційний адміністративний суд, Господарський суд Львівської 
області) щодо підвищеного значення процесуальних та практичних аспектів підготовки студентів були враховані у 
ПРН «підготовка проектів постанов, розпоряджень, рішень, наказів, ухвал, вироків, висновків та інших актів 
застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях» та відображені у 
таких обов’язкових програмних компонентах програми, як навчальні дисципліни «Адміністративне процесуальне 
право», «Цивільне-процесуальне право України», «Кримінально-процесуальне право України», а також у 
навчальній практиці.
 Враховувались та відображені в ОП та її компонентах інтереси та пропозиції ЛОДА , Ради адвокатів Львівської обл., 
Західного міжрегіонального управління Мін’юсту , Львівської міської ради, Територіального управління ДБР м. 
Львова,  що може бути підтверджено у програмних результатах та навчальних дисциплінах ОП.

- академічна спільнота

Інтереси та пропозиції академічної спільноти у проектуванні та удосконаленні ОП враховувались під час реалізації 
спільних проектів та заходів організованих та проведених за участі інших закладів вищої юридичної освіти та 
неурядових міжнародних організацій. 
Так, програмні цілі та результати навчання формувались та удосконалювались на основі врахування проведеного на 
юридичному факультеті у 2014 році проекту Програми USAID “Справедливе правосуддя” «Оцінка процесів 
забезпечення якості правничої освіти на юридичному факультеті Львівського національного університету імені 
Івана Франка», а також у 2020 році у межах проекту Програми USAID «Нове правосуддя» “Оцінка впливу 
зовнішнього незалежного оцінювання забезпечення якості правничої освіти в Львівському національному 
університеті імені Івана Франка”.
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 
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викладання у правничих школах під час карантину» протягом березня-червня 2020 року.
Не залишились без уваги і пропозиції та рекомендації міжнародної академічної спільноти, зокрема у 2018 році на 
юридичному факультеті проводився міжнародний круглий стіл “Юридична освіта: сучасні виклики та можливості 
міжнародної співпраці” за участі представників Варшавського університету, за результатами якого були враховані 
інтереси щодо посилення міжнародної співпраці та удосконалені відповідні компоненти ОП.

- інші стейкхолдери

Функціонування Юридичної клініки на юридичному факультеті проектувалося з  метою надання безкоштовних 
юридичних консультацій насамперед малозабезпеченим верствам населення. Надання фахових юридичних 
консультацій активними студентами бакалаврського рівня підготовки ефективно сприяє захисту їх порушених, 
невизнаних чи оспорюваних прав та інтересів.
На юридичному факультеті створено умови та механізми для активної діяльності студентських організацій (ОСП, 
ELSA, Ліга студентів-правників та ін.). Здобутий досвід громадської активності студентів в подальшому може бути 
корисним для організацій громадянського суспільства, які здійснюють правозахист в різних сферах суспільного 
життя.

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

 ОП формувалась та корегувалась із врахуванням тенденцій розвитку спеціальності 081 Право, що відслідковувались 
у процесі підготовки, обговорення, прийняття та реалізації Концепції розвитку юридичної освіти в Україні, 
Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, спочатку у редакції 
наказу МОН України від 12.12.2018 року № 1379, і згодом від 20.07.2022 р. № 644.
Також цілі та програмні результати ОП відображають тенденції розвитку спеціальності «Право», що визначені, 
зокрема у Стратегії розвитку наукових досліджень НАПН України на 2016-2020 та 2021-2025 роки та в Основних 
напрямах науково-дослідної діяльності Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Ці тенденції 
враховані у ПРН та забезпечуються у межах дисциплін циклу професійної підготовки ОП.
Під час формування та удосконалення ОП вивчались та узагальнювались тенденції розвитку ринку праці, що 
відображені у аналітичних матеріалах: у Звіті за результатами аналітичного дослідження «Знання та навички 
випускників юридичних факультетів та ЗВО через призму відповідності потребам ринку праці». Так, ОП та її 
компоненти ґрунтуються на потребах ринку праці у навичках щодо логічного, системного та послідовного 
пояснення природи та змісту основних правових явищ і процесів, виокремлення і аналізу юридично значущих 
фактів і проведення обґрунтованих правових висновків; щодо роботи в групі як учасник, формуючи власний внесок 
у виконання завдань групи;щодо демонстрації здібностей до роботи у команді та лідерських здібностей

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

У цілях та програмних результатах навчання ОП відображено галузевий контекст шляхом врахування сучасного 
стану та тенденцій розвитку правового регулювання суспільних відносин. Були враховані сучасні тенденції щодо 
розширення сфери приватно-правового регулювання, гуманізації кримінально-правового регулювання, посилення 
європейської інтеграції України, децентралізації публічної влади в Україні тощо. Ці тенденції відображені у ПРН 
нормативних дисциплін циклу професійної підготовки. Враховувалась також тенденція щодо цифрової 
трансформації у різних сферах юридичної діяльності шляхом необхідності засвоєння вільного використання у 
професійній діяльності доступних інформаційних технологій і бази даних, комп’ютерних програм під час підготовки 
юридичних документів.
Регіональний контекст відображено у тих програмних результатах навчання ОП, які пов’язані із особливостямиим 
унітарного устрою та територіальної організації України, а також її регіональним місцем на карті світу. Західний 
регіональний контекст України відображено у програмних результатах навчальних дисциплін «Історії держави і 
права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Муніципальне право України». Регіональний 
контекст європейської приналежності та євроінтеграційних прагнень України враховано насамперед у програмних 
результатах навчальних дисциплін «Основи права Європейського Союзу», «Міжнародні стандарти захисту прав 
людини», а також галузевих юридичних дисциплін, що пов’язані із необхідністю адаптації законодавства України до 
права Європейського Союзу.

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

Під час підготовки та удосконалення ОП брався до уваги та враховувався досвід підготовки бакалавра права різних 
закладів вищої освіти, як вітчизняних (Інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Факультету права Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Одеська юридична академія»), так і 
іноземних (Варшавського університету, Вроцлавського університету, Ягелонського університету в Кракові, 
Вюрцбурзького університету Юліуса Максиміліана). 
В ОП відображено обґрунтований позитивний досвід зі збереженням особливостей Програми, зокрема щодо набору 
нормативних та вибіркових навчальних дисциплін циклу професійного підготовки, обсягу та послідовності освітніх 
компонентів, необхідності підвищення практичної підготовки бакалаврів, вагомості етичних вимог у юридичній 
діяльності правника, значення англійської мови у сучасній діловій комунікації правника.
Також у змінах та доповненнях до програмних результатів навчання відображено досвід забезпечення академічної 
доброчесності.

Сторінка 7



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

ОП дозволяє досягнути результатів навчання, що були визначені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спочатку у 2018 році (Наказ МОН України від 13.12.2018 
р. № 1379), і згодом у 2022 році (Наказ МОН України від 20.07.2022 р. №644).
Результати навчання ОП (п. 7: РН1-РН22), як на цей час, так і попередньо, повністю відповідають нормативному 
змісту результатів навчання Стандарту (Розділ VI: РН1-РН22)
Нормативний зміст результатів навчання Стандарту забезпечується та досягається обов’язковими компонентами 
циклів загальної, професійної та практичної підготовки ОП – доречними навчальними дисциплінами і навчальною 
практикою, достатнім обсягом відведених на них кредитів та належними формами підсумкового контролю.
Для демонстрації доцільно навести насамперед результат навчання Стандарту (Розділ VI: РН13) «знання та 
розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права», що досягається 
такими обов’язковими компонентами ОП – навчальними дисциплінами, як «Судові і правоохоронні органи», 
«Адміністративне право України», «Цивільне право України», «Кримінальне право України», «Трудове право 
України», «Фінансове право України», «Інтелектуальна власність», «Кримінально-процес. право України», 
«Міжнародне приватне право», «Муніципальне право України», «Адміністративне процесуальне право», «Цивільне 
процесуальне право України», «Корпоративне право», «Екологічне право України» та навчальною практикою (суди, 
адвокатура, система прокуратури) (РН 12,16-22,25,28-29,31-32,34-37).
Також і результати навчання Стандарту (Розділ VI: РН 2,4), пов’язані із знанням та розумінням міжнародних 
стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 
ЄСПЛ та особливостей їх застосування, основ права ЄС, що досягаються та забезпечуються обов’язковими 
компонентами ОП – навчальними дисциплінами «Міжнародні стандарти захисту прав людини», «Основи права 
Європейського Союзу», «Міжнародне публічне право» та «Міжнародне приватне право» (РН 13,24,25,33).
Важливий результат навчання Стандарту (Розділ VI: РН 10) щодо вільного спілкування державною мовою та 
іноземними мовами, як усно, так і письмово, із правильним вживанням правничої термінологію, сприйняттям 
автентичних правничих текстів, володіння фаховою лексикою та фразеологією досягається обов’язковими 
компонентами ОП – навчальними дисциплінами Українська мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова, 
Міжнародні стандарти захисту прав людини, Цивільне процесуальне право України, Міжнародне публічне право 
(РН 1,7,13,31,33).
Повну достовірність можливості ОП щодо досягнення результатів навчання, передбачених Стандартом вищої освіти 
за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 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 за спеціальністю 081 Право наявний

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

180

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

60

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 компетентностях, яких набувають здобувачі освіти. Нормативні освітні компоненти 
становлять злагоджену систему навчальних дисциплін та практичної підготовки здобувачів освіти. Здобувачі освіти 
набувають загальних компетентностей (наприклад, «Іноземна мова», «Філософія», «Аналітична економіка»), 
компетентностей щодо етичних стандартів професійної діяльності («Професійна етика юриста»), компетентностей у 
сфері публічного права («Конституційне право України», «Адміністративне право України» тощо), компетентностей 
у сфері приватного права («Цивільне право України», «Інтелектуальна власність», «Корпоративне право» тощо), 
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компетентеностей у сфері міжнародного права («Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», 
«Міжнародні стандарти захисту прав людини», «Основи права Європейського Союзу»). Одним з ключових освітніх 
компонентів, які забезпечують набуття здобувачами освіти практичних професійних навичок, є навчальна практика, 
який забезпечує практичну підготовку та набуття компетентностей у правозастосовчій діяльності. Навчальна 
практика на 2 році навчання відбувається  в системі місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, на 3 
році навчання в нотаріаті, на підприємствах, в установах, організаціях, органах публічної влади тощо, а на 4 році 
навчання лише в системі адвокатури, прокуратури та судів. Під час навчальної практики здобувачі освіти 
закріплюють одержані в ході навчання теоретичні знання, а також на основі вивчення досвіду діяльності відповідної 
бази практики набувають загальних та спеціальних компетентностей. Досягнення цілей ОП забезпечується 
комплексом нормативних освітніх компонентів, використанням відповідних інтерактивних та проблемно 
орієнтованих методів та технологій навчання, що дозволяють сформувати інтегральну компетентність: здатність 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі правничої діяльності.

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 фахові вибіркові дисципліни на юридичному факультеті та 
загальноуніверситетські вибіркові дисципліни, які пропонуються викладачами інших факультетів Університету  
(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  ) в обсязі 60 кредитів, теми 
для курсових робіт, базу проходження навчальної 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. Студенти можуть набувати 
компетентностей в неформальній освіті, які згодом можуть бути зараховані за відповідною процедурою.

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/wpcontent/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/wpcontent/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 (60 кредитів). 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 освіти здійснюють вибір в системі «Деканат» у своєму особистому кабінеті. Окрім 
цього студенти обирають загальноуніверситетські вибіркові дисципліни, які пропонують викладачі усіх факультетів 
Університету. Перелік пропонованих дисциплін вільного вибору формується на основі аналізу потреб ринку праці, 
рекомендацій стейкхолдерів та пропозицій здобувачів вищої освіти. Пропоновані вибіркові дисципліни 
затверджуються Вченою радою юридичного факультету та Вченою радою Університету , 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. 
Щороку перед початком обрання вибіркових дисциплін проводиться онлайн-презентація вибіркових дисциплін для 
кожного курсу, до якої залучені усі кафедри факультету. 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/ ). 

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 ) Студенти мають можливість вибору бази 
проходження практики, серед яких: органи державної влади, у тому числі Верховний Суд та інші суди, органи 
прокуратури, Національної поліції, СБУ, ДБР, НАБУ, органи місцевого самоврядування; адвокатура і нотаріат тощо 
на підставі широкого переліку укладених договорів. Студенти 2 курсу проходять практику в системі місцевого 
самоврядування та органів державної влади. Студенти 3 курсу проходять практику в органах публічної влади, 
юридичній службі підприємств, установ, організацій тощо. Студенти 4 курсу проходять практику, обсягом 6 кредитів 
лише в системі адвокатури, прокуратури та судів. Здобувачам освіти під час проходження практики призначається 
керівник від бази практики та від факультету. Після проходження практики здобувач звітує про виконання 
програми практики та індивідуального завдання. Звіт про проходження практики здобувач освіти захищає перед 
комісією та формою контролю є залік. Проходження навчальних практик забезпечує набуття здобувачами 
загальних та фахових компетентностей, визначених освітньою програмою.
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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. Навчальні практики допомагають сформувати організаційні навички та 
навички тайм-менеджменту. Курси «Професійна етика юриста» та інші 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. Розподіл аудиторних занять по дисциплінах 
визначається відповідно до їх обсягів у навчальному плані. Наприклад, дисципліна з циклу загальної підготовки 
«Логіка» передбачає 48 год. аудиторних занять (53%) та 42 год. самостійної роботи (47%), дисципліна «Аналітична 
економіка» передбачає 32 год. аудиторних занять (35,5%) та 58 год. самостійної роботи (64,5%). Дисципліни з циклу 
професійної та практичної підготовки «Адміністративне право України» передбачає 112 год. аудиторних занять 
(50%) та 113 год. самостійної роботи (50%), дисципліна «Трудове право України» передбачає 112 год. аудиторних 
занять ( 53%) та 98 год. самостійної роботи (47%). 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. 

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 
присвячено проходженню навчальної практики. 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://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/ ; 
https://law.lnu.edu.ua/admission/admission 

навчання та вимоги до вступників ОП: https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-
admission/ ;
https://law.lnu.edu.ua/admission/admission

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 знаннями, уміннями, навичками з предметів, які є необхідними для формування 
майбутніх правників, зокрема, історії України, української мови та математики. Вага предмету історія у сертифікаті 
становить 40%, що цілком виправдано, адже значна кількість дисциплін за програмою на першому та наступних 
курсах, пов’язана з історією; української мови – 35%, адже майбутня професійна діяльність передбачатиме 
володіння фаховою українською мовою; математики 20%, що пояснюється
інформатизацією усіх галузей юридичної науки та практики. ( https://cutt.ly/RCr5n14 )
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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 
ЛНУ ім. І. Франка»
( https://cutt.ly/MCeOHzF ), «Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників 
академічної мобільності у ЛНУ ім. І. Франка» ( https://cutt.ly/MCePuP5 );
� у разі переведення з іншого закладу освіти – розділом 11 «Положення про організацію
освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка» ( https://cutt.ly/RCePTXP ,).
� Крім того, є Порядок визнання у ЛНУ ім. І. Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті ( https://cutt.ly/lCeSfXi , ).
Доступність документів забезпечується шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті
університету в рубриці «Документи Університету / Документи про організацію та
забезпечення якості навчального процесу»

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

У 2019-2020 н.р. Продиус Олексій Михайлович переведений з 21.02.2020 на 4 курс денної форми здобуття освіти з 
Львівського державного університету внутрішніх справ (1023,17.03.2020)
У 2019-2020 н.р. Вакалюк Ангеліна Олександрівна переведена 28.02.2020 на 3 курс денної форми здобуття освіти з 
Національного Університету Львівська політехніка; з (856, 05.03.2020)
У 2020-2021 н.р. Кухта Яна Владиславівна переведена з 01.10.2020 на 3 курс денної форми
здобуття освіти з Національного Університету Львівська політехніка; (2585, 19.10.2020)
У 2022-2023 н.р. Горбунов О.С. переведений з 01.09.2022 на 2 курс денної форми здобуття
освіти з Львівського державного університету внутрішніх справ (перезараховано 15 кредитів).
У 2022-2023 н.р. Пономарьова В.О. переведена з 01.09.2022 на 3 курс денної форми здобуття освіти з Українського 
католицького університету (перезараховано 3 кредити).
Студентці 3-го курсу денної форми навчання Ірині Будинкевич, яка протягом лютого-червня 2022р. за програмою 
Еразмус + навчалася в Університеті прикладних наук в Гайдельберзі (Німеччина), рішенням Вченої ради 
юридичного факультету було перезараховано 10 кредитів вибіркових дисциплін.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

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 2-го курсу юридичного факультету: Максим Костюк (С.1), Марта Гірняк (B2), Віктор 
Дякович(В2); 3-го курсу: Ярина Нечипорук (С1), Софія Лучкевич (В2); 4-го курсу: Назар Шестопалов.

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

До основних видів навчальних занять належать лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття 
та консультація (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). Викладач самостійно 
визначає методи навчання і викладання та визначає їх у силабусі навчальної дисципліни. В процесі навчальних 
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занять висвітлюються, обговорюються та аналізуються проблемні теоретичні та практичні питання, правозастосовча 
та судова практика. Це дозволяє сформувати у студентів соціально-гуманітарну ерудованість, правозастосовчі, 
дослідницькі та комунікативні навички та високий рівень праворозуміння. Для забезпечення самостійної роботи 
студентів використовується віртуальне середовище Moodle та платформа MicrosoftTeams, що дозволяє підвищити 
їхню самоорганізацію та навички роботи з інформаційними технологіями.

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?

 Студентоцентрований підхід реалізуються шляхом застосування збалансованої системи форм і методів навчання, 
яка орієнтована на задоволення освітніх потреб студентів та залучення їх, як активних учасників освітнього процесу, 
мотивування студентів та досягнення програмних результатів навчання. Наприклад, ПРН.18 «Виявляти знання і 
розуміння щодо визначення та основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 
національної правової системи, застосовувати ці знання в професійній діяльності» забезпечується ОК.11. 
«Конституційне право України» шляхом використання таких методів навчання : комплекс словесних методів 
(лекції, бесіди, пояснення), наочні методи (презентації) та практичні методи (підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, медіація, вирішення правових проблем (часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка діяльності суб’єктів правовідносин. Значна увага приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та проблемно-пошукового методів навчання.Щорічно проводиться опитування щодо 
якості освітньої програми та моніторинг рівня задоволеності здобувачами вищої освіти. Так, 6 лютого розпочалось 
щорічне опитування (URL: https://law.lnu.edu.ua/news/opytuvannia-shchodo-iakosti-osvitno-profesiynoi-prohramy-
pravo-dlia-pershoho-bakalavrskoho-rivnia-vyshchoi-osvity), результати якого будуть враховані для оновлення та 
вдосконалення освітньої програми.

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

Принцип академічної свободи лежить в основі методології навчання та викладання на ОП. Викладач самостійно 
обирає навчальні матеріали, визначає методи викладання (свобода викладання) проведення практичних та інших 
занять. ОП не обмежує права студентів вільно висловлювати та відстоювати на заняттях власну думку. Студенти 
мають право обирати дисципліни 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), користуватись правом на академічну 
мобільність (URL: https://international.lnu.edu.ua/), обирати програми обміну за кордоном (URL: 
https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-programs), провести семестр або академічний рік в 
університетах світу з перезарахуванням частини кредитів (URL: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-
mobility/exchange-programs/) (свобода отримання знань), вільно обирати напрями і методологію власних наукових 
пошуків (свобода досліджень). Студенти можуть бути членами Наукового товариства юридичного факультету та 
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 сайтах Університету та факультету розміщено нормативні документи з інформацією щодо цілей, змісту та 
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 
розміщені. Так, інформація щодо змісту навчання відображена у Положенні про організацію освітнього процесу у 
ЛНУ імені Івана Франка (URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), з 
формами і критеріями оцінювання можна ознайомитись у Положенні «Про контроль та оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» (URL: 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
Форми, методи контролю та критерії оцінювання описані у робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін, 
які розміщено у вільному доступі на сайті факультету. Окрім цього, лектор зобовʼязаний поінформувати 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). Усі навчально-методичні матеріали, графік організації освітнього процесу, розклади сесій і навчання 
обовʼязково оновлюються на сайті до початку кожного семестру, (URL: https://law.lnu.edu.ua/students/schedule).

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

Студенти поєднують навчання та дослідження беручи участь у Науковому товаристві юридичного факультету, 
наукових гуртках, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах. Результати досліджень публікуються 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); а також у наукових виданнях (як самостійно, так і у співавторстві).
Наукові здобутки студентів 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 при обчисленні поточної успішності (згідно з Положенням 
про додаткові бали за активну участь у науковій роботі - URL: https://law.lnu.edu.ua/about/rishennya-vchenoji-rady-
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fakultetu).

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

Оновлення освітніх компонентів здійснюється щорічно з урахуванням сучасних тенденцій розвитку юриспруденції. 
Зокрема викладаються такі інноваційні дисципліни як «Демократія: від теорії до практики» (URL: 
https://law.lnu.edu.ua/course/demokratiia-vid-teorii-do-praktyky)  «Юридичні інновації» (URL: 
https://law.lnu.edu.ua/course/yurydychni-innovatsii, «Критичне юридичне мислення» (URL: 
https://law.lnu.edu.ua/course/krytychne-iurydychne-myslennia) та ін. Так навчальна дисципліна «Юридичні інновації» 
розроблена за підтримки програми USAID «Нове правосуддя» та спрямована на набуття необхідних знань у сфері 
цифрових інновацій у публічному праві. Інтерактивний курс «Демократія: від теорії до практики» розроблений 
спеціально для України за прикладом курсу IFES з громадянської освіти, що став надзвичайно успішним у Грузії; 
цей курс був представлений IFES у 2011 році у кількох відібраних університетах Грузії, і зараз пропонується в 
більшості акредитованих університетах по всій країні та постійно користується популярністю та попитом серед 
студентів, викладачів та ректорів.
Навчально-методичні матеріали нормативних дисциплін оновлюються і затверджуються не рідше, ніж раз на 5 
років, а вибіркових – раз на 3 роки згідно з 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 ).

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

На базі факультету діють три школи іноземного права: Центр німецького права, Центр американського права, 
Школа польського та 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). Іншими способами 
інтернаціоналізації діяльності у навчанні, викладанні та наукових дослідженнях є академічна мобільність 
відповідно до договорів про співпрацю з іноземними університетами (URL: 
https://international.lnu.edu.ua/international-partners-and-agreements/), можливості використовувати у навчанні 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/), участі у міжнародних наукових 
конференціях (URL: ), проектах та грантах (Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, ґрантів і 
договорів (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf).

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, 
семінарських та лабораторних занять та має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних розділів 
навчальної програми, а також виконання індивідуальних завдань. Під час практичних , семінарських та 
лабораторних занять підготовленість здобувачів освіти оцінюється за 50-бальною шкалою. Студент вважається 
допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою 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?
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Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечуються їх відображенням у силабусах та робочих 
програмах освітніх компонентів, які розміщені на сайті факультету. 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)?

Згідно Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» атестація 
здобувачів вищої освіти здійснюється у формі атестаційного екзамену. Атестаційний екзамен має передбачати 
оцінювання досягнення результатів навчання, визначених Стандартом та освітньо-професійною програмою. 
Освітня програма визначає атестацію у формі атестаційних екзаменів з предметів «Конституційне право України», 
«Кримінальне право України» та «Цивільне право України», які є базовими галузями права та ґрунтовно 
вивчаються в межах освітньої програми. Перед проведенням атестаційних екзаменів викладачі факультету 
проводять оглядові лекції, перелік питань та зміст білетів затверджується відповідною кафедрою та є однаковим для 
усіх здобувачів освіти.

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 атестаційних екзаменів комісією у складі п’яти осіб, захистом навчальної 
практики перед комісією, до складу якої входять представники різних кафедр, захисту курсових робіт перед 
комісією, яка створюється 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 п.7.6 Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка 
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вказано, що здобувачам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох незадовільних оцінок, 
дозволяють ліквідувати академічну заборгованість. Процедура повторного проходження контрольних заходів 
передбачає перездачу у формі талонів. Здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом для складання 
контрольного заходу не з’явилися або отримали незадовільну оцінку, надається право перескладання екзамену або 
заліку за індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей. Талон форми № 1 отримує здобувач у 
разі, якщо він не з’явився на підсумковий (іспитовий) контроль, талон форми № 2 –у разі, якщо не набрав необхідну 
кількість балів для отримання іспиту чи заліку. Талон форми К (комісія) – передбачає повторне проходження 
контрольних замірів, які оцінює комісія у складі 3 осіб. Розклад повторного проходження контрольних заходів 
(додаткової сесії) розміщується на сайті факультету (https://law.lnu.edu.ua/students/schedule  ). Прикладами 
повторного вивчення  дисциплін на цій ОП є:  студент 3 курсу Підлужний Владислав Ігорович - повторне вивчення 
дисципліни за другий курс «Кримінальне право України (заг.част.)» (наказ №2021, 15.07.2022); студентка 4 курсу 
Петрушка Ірина Сергіївна - повторне вивчення дисципліни за третій курс «Цивільне право України (особл.част.)» 
(наказ № 2026, 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 ім. І. Франка (https://cutt.ly/SW9OU0S ) . 
Склади апеляційних комісій   відображено на сайті Університету (https://cutt.ly/LW9OHDO ) . За наслідками 
розгляду апеляції комісія приймає одне з 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». Студент може бути присутнім під час розгляду своєї апеляції. 
Додаткове опитування здобувача вищої освіти під час розгляду апеляції не допускається. Відповідно до положень 
Кодексу етики та академічної доброчесності юридичного факультету (https://law.lnu.edu.ua/academics/akademichna-
dobrochesnist ) порушенням етики та академічної доброчесності є необ’єктивне оцінювання, що є підставою для 
розгляду цієї заяви Комісією етики та академічної доброчесності юридичного факультету. В межах освітньої 
діяльності за цією ОП траплялися випадки оскарження результатів контрольних заходів. Студент 3 курсу Любомир 
Караман звернувся до Апеляційної комісії юридичного факультету для оскарження результатів підсумкового 
контролю (заліку) з дисципліни «Кримінальне право України». За результатами розгляду скарги у присутності 
студента було прийнято рішення про залишення оцінки без змін (підтверджується протоколом засідання комісії).

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 бакалаврського 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 викладачів та студентів 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 «Професійна етика 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 курсових та інших робіт студентам додатково роз’яснюються правила академічної 
доброчесності та важливість їх дотримання. 
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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-
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 професіоналів найвищого класу. Реалізацію освітнього 
компоненту програми забезпечували 174 науково-педагогічних працівників (з них 28 – д.ю.н. та 119 – 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 2020р. анкетування серед роботодавців їхні 
пропозиції були враховані під час обговорення та затвердження змін до Програми та Навчального плану, що будуть 
реалізовуватись з 22-23н.р.
Також протягом реалізації Програми було організовано низку заходів, в яких співорганізаторами та учасниками 
були потенційні роботодавці – органи державної влади, місцевого самоврядування, приватні компанії та громадські 
організації. Так, 21.05.21р. відбулася ІІІ Всеукраїнська конференція «Децентралізація публічної влади в Україні: 
здобутки, проблеми, та перспективи». Організаторами конференції виступили Львівська обласна рада та кафедра 
конституційного права ЛНУ Франка. (https://cutt.ly/NX5705C); 22.06.21р відбулась Міжнародна конференція 
«Конституційна демократія в умовах загроз територіальній цілісності та національній безпеці». Участь у 
конференції взяли провідні вчені, судді Конституційного суду, Верховного Суду та практики. 
(https://cutt.ly/HX55wkU /); 17.06.22 р. 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 різним способом та у різних формах залучаються професіонали-практики, 
експерти у відповідній галузі, представники роботодавців.
Насамперед частина викладачів, що забезпечують викладання за Програмою і проводять аудиторні заняття, 
водночас є професіоналами-практиками та діляться своїм досвідом з студентами. Так, таку дисципліну, як «Судова 
медицина» читає кандидат медичних наук Найда А.І. (https://cutt.ly/CX56jpQ), який довгий час очолював бюро 
судово-медичних експертиз Львівщини. Адміністративне право викладає начальник юридичного відділу 
Університету, - Гудз Б.Д. (https://cutt.ly/6X56vQN). 
 «Сімейне право» викладає проф. Дякович М. М., котра водночас здійснює приватну нотаріальну практику 
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(https://law.lnu.edu.ua/employee/dyakovych-myroslava-myhajlivna, ). До лекцій з прокурорського права залучались 
детективи Національного антикорупційного бюро (https://cutt.ly/lX56TBz, ; https://cutt.ly/mX56HAt, ). 
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,  ).
Водночас викладачі, котрі забезпечують реалізацію Програми, є визнаними експертами в різних галузях права, 
адже є членами спеціалізованих вчених, науково-консультативних та експертних рад, що діють при різних органах 
державної влади, займаються адвокатською практикою. 

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

В університеті функціонує дієва система сприяння професійному розвитку викладачів ОП. Так 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).

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 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://e-
learning.lnu.edu.ua/login/index.php).
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 р. відбулась програма підвищення кваліфікації “English language 
academic communication” (6 кредитів ECTS), яку пройшли проф. В.Решота, проф. Бориславська, доц. М. Мочульска та 
доц. О.Денькович (https://cutt.ly/2CmB8O2),. Н.Хлібороб протягом вересеня 20р.-травня 21р. пройшла курс 
Вдосконалення викладацької майстерності (https://cutt.ly/cCY9EZr), а 16-24.08.21р. разом з проф. О.Бориславська, 
проф А.Школиком, доц. В.Кобрином пройшла Школу з методики викладання юридичних дисциплін публічно-
правового циклу (https://cutt.ly/4CY3XPv,).

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. 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 
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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). На факультеті обладнані бомбосховища (укриття). 
Інформацію про свої потреби здобувачі надають в бесідах та опитуваннях Центру моніторингу 
(https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/). Відкрито приміщення 
«Студентського простору». Закуплено тенісний стіл для рухової активності студентів. Запроваджено інститут 
менторів з числа студентів старших курсів, що забезпечує кращу адаптацію студентів молодших курсів до навчання 
на факультеті.

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 вищої 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 листопада 
2018 року (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 Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf). Є можливість 
безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу у Психологічній службі Університету 
(https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/). Інститут менторів для студентів 
молодших курсів передбачає безконфліктне входження в студентське середовище. Бомбосховища (укриття) 
обладнані доступом до мережі Інтернет, водопостачанням

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 на 
юридичному факультеті налагоджені та функціонують як система заходів, яка здійснюється адміністрацією 
юридичного факультету, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету. Для студентів першого 
курсу діють куратори академічних груп, які надають необхідну консультативну допомогу, необхідні для первинної 
адаптації на факультеті. Проведене опитування свідчить про задоволеність студентів роботою кураторів - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeyZ33PU_hmfrm71NUCBl-IhW8uWWRUzTZg9gYODtQ-ko94g/viewform. 
Інформаційна підтримка студентів забезпечується шляхом широкого спектру джерел отримання інформації, 
зокрема 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 наукових 
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, а також 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. URL: http://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/. Комунікація 
викладачів із здобувачами здійснюється безпосередньо під час лекцій, практичних та семінарських занять, 
консультацій. Наставники постійно контактують із здобувачами, у тому числі через соціальні мережі, Viber, 
Telegram тощо. 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/) та здійснює інші повноваження передбачені 
відповідним положенням (https://studviddil.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf). Особливу 
соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти 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.

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 
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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 в тому числі шляхом особистого прийому громадян адміністрацією 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

Нормативними документами, які врегульовують процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичності перегляду ОП є Методичні рекомендації 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 (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?

ОП переглядається та оновлюється щорічно з таких підстав, як: оновлення переліку вибіркових навчальних 
дисциплін, результати оцінювання якості ОП, а також з ініціативи гаранта ОП, адміністрації факультету чи кафедр. 
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Перегляд та оновлення ОП проводить проектна група до якої залучаються викладачі, студенти, випускники та 
роботодавці. Зміни спочатку обговорює Вчена рада факультету. Потім рішення Вченої ради факультету розглядає 
навчально-методична комісії при Вченій раді університету та Вчена рада університету. До складу обох Вчених рад 
входять також і студенти.
Останній перегляд відбувся у липні 2022 року у звʼязку з затвердженням нового стандарту вищої освіти зі 
спеціальності «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Відповідно до оновленого стандарту 
внесено зміни в частині компетентностей та результатів навчання, а саме ЗК 13, СК 7, 8, 10, РН 2, 4, 7, 8, 13, 18-20. 
Кількість кредитів, що передбачені для проходження практики збільшено до 15-ти, з них 1,5 - на 3 курс і 3 - на 2 курс. 
Цей курс практику проходитиме лише в судах, прокуратурі та адвокатурі.

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 безпосередньо беруть участь у процесі перегляду ОП та забезпечення її якості, оскільки мають 
представництво у Вченій Раді факультету та Вченій Раді Університету - керівних органах Університету, які 
уповноважені переглядати та затверджувати зміни до ОП (Положення «Про Вчену раду Львівського національного 
університету імені Івана Франка» URL: https://council.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/04/council_regulations.pdf).
Крім цього, вони  беруть участь: у проектній групі, яка переглядає ОП; в опитуваннях щодо визначення рівня 
задоволеності студентів на ОП; у розгляді питань щодо якості ОПП на засіданні органів студентського 
самоврядування. Також, вони мають право подавати усні та письмові звернення до гаранта, викладачів, 
представників адміністрації з пропозиціями щодо удосконалення ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП обовʼязково проводяться за участі студентського самоврядування. 
Можливість такої участі реалізується через студентські самоврядні органи – Конференцію студентів Університету, 
Студентський уряд Університету, Студентську раду факультету – а також через представників у складі Вченої ради 
факультету та Університету (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). 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

Залучення роботодавців до перегляду ОП передбачено 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). Представників роботодавців залучають 
до участі у робочій групі з розробки (перегляду) ОП та як рецензентів. Так під час перегляду ОП у 2022 р. у склад 
робочої групи був включений начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Грень Т. Я. 
Рецензії-відгуки на ОП підготували Рада адвокатів Львівської області, Львівська міська рада, Львівська обласна 
державна адміністрація, Восьмий апеляційний адміністративний суд та ін. (загалом 7 представників роботодавців. 
Факультет проводить різні заходи та конкурси до яких залучаються роботодавці. Так, факультет щороку спільно з 
студентською організацією «Європейська асоціація студентів права» («ELSA») та за підтримки Восьмого 
апеляційного адміністративного суду організовує Всеукраїнські судові дебати з адміністративного судочинства ім. 
Юрія Панейка (URL: https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulysia-iii-vseukrainski-studentski-debaty-z-administratyvnoho-
sudochynstva-im-yuriia-paneyka). Оцінюють виступи команд на дебатах представники роботодавців – судді та 
адвокати. Такого типу заходи дозволяють студентам проявити свою фаховість, а також виявити сильні та слабкі 
сторони ОП.

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

Університет проводить спільні профорієнтаційні заходи з роботодавцями (такі як Дні кар’єри ЄС, Форуми кар’єри, 
Кар’єрні марафони). З цією метою створено Центр маркетингу та розвитку та відділ кар'єрного розвитку та 
співпраці з бізнесом (URL: http://marketingcenter.lnu.edu.ua/), які проводять. В університеті діє Асоціація 
випускників ЛНУ ім. Івана Франка https://alumni.lviv.university/. Вона допомагає випускникам у пошуку роботи та 
професійному розвитку. Також на сайті факультету створено окрему 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?
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Внутрішнє забезпечення якості ОП в Університеті регламентується 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). Система 
внутрішнього забезпечення якості закладу освіти забезпечує реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та 
освітній діяльності. Окрім цього, здійснюється опитування студентів та роботодавців, щодо удосконалення ОП. 

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?

Зауваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за результатами проведених акредитацій 
освітніх програм у 2021-2022 н/р. на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти були враховані наступним 
чином:
1. Здобувачів освіти систематично інформуюють щодо можливостей участі у розгляді, вдосконаленні та оновленні 
ОП. Зокрема, це здійснюється через студентське самоврядування, яке 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; 
2. На факультеті реалізуються заходіи з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти. На сайті 
створено окрему сторінку, на якій можна ознайомитись з Декларацією академічної доброчесності, Кодексом етики 
та академічної доброчесності (URL: https://law.lnu.edu.ua/academics/akademichna-dobrochesnist);
3. Факультет сприяє розширенню академічної мобільності здобувачів (особливо міжнародної академічної 
мобільності);
4. На сайті Університету  розміщено єдиний перелік (каталог) вибіркових дисциплін, що регулярно переглядається 
та оновлюється згідно освітніх програм;
5. Запроваджується практика анкетування роботодавців з метою вдосконалення якості освітнього процесу;

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

В університеті діє дворівнева система контролю за якістю освіти. На університетському рівні контроль здійснюють 
ректор Університету, проректори, Вчена рада Університету та Центр забезпечення якості освіти. Також 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. Щодо 
факультетського рівня, то він реалізується Вченою радою факультету, деканом та його заступниками, завідувачами 
кафедри, а також 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). 

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» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(https://law.lnu.edu.ua/academics/bachelor), 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).
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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/bachelor

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/bachelor

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: 
- 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;
-практично орієнтоване навчання, яке полягає у набутті здобувачами освіти практичних навичок у сфері 
правотлумачення, правотворення та правозастосування шляхом проходження навчальних практик на 2, 3 і 4 курсах;
-наявність широкого кола укладених угод з потенційними роботодавцями, що забезпечує розгалужену систему баз 
практики, взаємну співпрацю та системне врахування інтересів потенційних роботодавців в ході удосконалення 
освітньої програми та освітньої діяльності за нею;
- студентооцентроване навчання, яке полягає в реальній можливості студентів щодо формування індивідуальної 
освітньої траєкторії шляхом вибору форми навчання, вибіркових дисциплін, тем курсових робіт, баз практики, 
можливості участі в академічній мобільності, перерви у навчання тощо; 
-налагоджена співпраця зі студентським самоврядуванням та студентськими організаціями (ELSA, Обєднання 
студентів-правників, Ліга студентів Асоціації правників України, Львівська мут корт спільнота), що дозволяє 
систематично вивчати та враховувати думку здобувачів освіти в ході моніторингу та вдосконалення освітньої 
програми; 
- реальна вибірковість освітніх компонентів серед дисциплін вільного вибору фахового спрямування та 
загальноуніверситетських дисциплін, які пропонуються викладачами інших факультетів Університету;
-інтернаціоналізація освітньої діяльності 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;
-прозорість та публічність у діяльності факультету та Університету, налагоджена комунікація між здобувачами 
освіти та працівниками Університету;
- формування культури академічної доброчесності та нетерпимого ставлення до проявів її порушення.
Слабкими сторонами ОП є: 
-недостатня практика викладання навчальних дисциплін іноземними мовами;
-недостатня практика залучення до проведення аудиторних занять практикуючих юристів, які не є працівниками 
Університету;
 - 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 іншими закладами вищої освіти України, які реалізують аналогічні освітні програми 
шляхом проведення спільних заходів, обміну досвідом провадження освітньої діяльності; 
- розширення практики залучення роботодавців до освітнього процесу в тому числі, залучення представників 
центральних органів державної влади; 
- удосконалення освітньої програми шляхом збільшення кількості курсів, які викладаються іноземними мовами, та 
посилення освітньої складової в контексті європейської інтеграції України, що сприятиме залученню здобувачів 
освіти до світової освітньої спільноти; 
- продовження практики удосконалення освітніх компонентів з урахуванням запитів ринку праці, пропозицій 
стейкхолдерів; 
- розвиток диджіталізації у сфері адміністрування факультету та комунікації з викладачами і здобувачами освіти; 
- 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: 12.02.2023 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(п) 21. Інтелектуальна 
власність

навчальна дисципліна Інтелектуальна власність 
Силабус.pdf

/+MUDOUdnllQ4+InxTRSLd
oyt79K/CZO6fMbjD/EWE4=

Доступ до мережі Інтернет, мультимедійний 
проектор, підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор.

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

навчальна дисципліна Кримінально-процесуальне 
право Силабус.pdf

tQYLLWWIaUP1mfdDtiZ+pIg
k+9j38RbVTuhAwZTRktE=

Доступ до державних реєстрів, підручники, 
роздатковий матеріал, мультимедійний 
проектор, комп'ютер, доступ до мережі 
Інтернет.

ОК(п) 23. Професійна етика 
юриста 

навчальна дисципліна Професійна етика юриста 
Силабус.pdf

pqEEI8Aj6h2tkdj5qIu++rcyf5
eD2SbrRcA7vv5ZDUg=

Роздатковий матеріал, підручники, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 24. Основи права 
Європейського Союзу 

навчальна дисципліна Основи права ЄС 
Силабус.pdf

WV3xsHXeQq4K+j1vGBG5KV
W35Jaz8xkvNYP2X1HABRw=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 25. Міжнародне приватне 
право

навчальна дисципліна Міжнародне приватне 
право Силабус.pdf

0H8Bx4Rq7M4Yhh+HLNmV
3H46fhC/MpwaTTzFm2D42G

E=

Комп'ютер, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, підручники.

ОК(п) 26. Охорона праці навчальна дисципліна Охорона праці Силабус.pdf FQR2249etwKbATfjZmInaBe
WkgMKcOu3yBff40JUR3Y=

Підручники, комп'ютер, доступ до мережі 
Інтернет, мультимедійний проектор. 

ОК(п) 27. Політичні і правові 
вчення: Історія та сучасність 

навчальна дисципліна Політичні і правові вчення 
історія та сучасність 

Силабус.pdf

7n8Y+kU2CTVoN//i9cTHrvY
GG4pQ11oSYABNmtTp5V0=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

навчальна дисципліна Муніципальне право 
України Силабус.pdf

BNiCRFFS0UqMv0dRRV17ki
P/6cgYNhcpzlDuL5e0pBs=

Мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер ,підручники, 
роздатковий матеріал.

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

навчальна дисципліна Фінансове право України 
Силабус.pdf

r5nJ6oPm6agmIwi0qj9CMchi
56DIr5FAdk0JSPLwJiM=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, комп'ютер, доступ 
до мережі Інтернет.

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

навчальна дисципліна Адміністративне 
процесуальне право України 

Силабус.pdf

oeyHXTwer3XSSbFp4m3CKI5
mbTQKXHzVFHXZh3h8CpQ

=

Підручники, роздатковий матеріал, доступ до 
мережі Інтернет, комп'ютер. 

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

навчальна дисципліна Цивільне процесуальне 
право Силабус.pdf

9BJde+0GvlOctntlcg4HkS+Pv
1qfvaPhaULG/PvWeg0=

Підручники, роздатковий матеріал, доступ до 
державних реєстрів та баз даних, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 32. Корпоративне право навчальна дисципліна Корпоративне право 
Силабус.pdf

XLRNlNUFCq6MvZQxwKmn3
81xGR5qIcqDlyeON/W0qJ0=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, комп'ютер.

ОК(п) 33. Міжнародне публічне 
право 

навчальна дисципліна Міжнародне публічне право 
Силабус.pdf

sFiSERO1+T7m0Nfr2aV6ks7E
cBxzNF9YXsl+zkhEqWk=

Мультимедійний проектор, комп'ютер, доступ 
до мережі Інтернет, підручники, роздатковий 
матеріал. 

ОК(п) 34. Екологічне право навчальна дисципліна Екологічне право України 
Силабус.pdf

hxjHsud2DXyGzSF7cV9HIWb
KBsCy5skcXNcyFsNHJSE=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

навчальна дисципліна Практика 2 курс Робоча 
програма.pdf

c7cbPvy9qpL7CZqSqUQJaYCs
7MAZ8iycA+VA02NP2Ag=

Доступ до державних реєстрів та баз даних, 
мережа Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

навчальна дисципліна Практика 3 курс Робоча 
програма.pdf

9yp/hjGgGR+O3dQOlj1BTSN
m/4qCNwiwEdqYOGOGFNU

=

Доступ до державних реєстрів та баз даних, 
мережа Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

навчальна дисципліна Практика 4 курс Робоча 
програма.pdf

Xkl7CV01gfEVaBWyN9EoS4T
TPEVTazCtcfNp7uu0cfo=

Доступ до державних реєстрів та баз даних, 
мережа Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 38. Атестаційні екзамени навчальна дисципліна Атестаційні екзамени.pdf z5AiAqv/LgkGekm7+5P4DMQ
w3MauX8gm1HwAozSNwiI=

Доступ до мережі Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 30. Криміналістика навчальна дисципліна Криміналістика 
Силабус.pdf

s5YyAdBlu5h8TSrs+phE8Egb
2rPcMNkgy5Sz9jnfaEE=

Підручники, роздатковий матеріал, 
криміналістичне обладнання, спеціальне 
програмне забезпечення, доступ до мережі 
Інтернет, мультимедійний проектор, 
відеокамера, фотоапарат, комп'ютер. 

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

навчальна дисципліна Трудове право України 
Силабус.pdf

/apTtj5zlCAkgwx2yaFXY/I3jV
/2rHmv+rIqEozNzFQ=

Доступ до мережі Інтернет, комп'ютер, 
підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор.

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

навчальна дисципліна Кримінальне право України. 
Особлива частина 

Силабус.pdf

f5SqGVYJxykmf6sLw4Egtc5yB
NOOlBfLdqxGqhxscJc=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 8. Історія держави і права 
України

навчальна дисципліна Історія держави і права 
України Силабус.pdf

ixERA0wXT7lSmsP2w7VcSbI
npzYcvIBn1EMlQguQ+0k=

 Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(з) 3. Історія української 
культури

навчальна дисципліна Історія української 
культури Силабус.pdf

rciz5CLTdcklJz1c/Nn6zBzhdL
J+7GqjPooKYl3GgSY=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет.

ОК(з) 4. Логіка навчальна дисципліна Логіка Силабус.pdf c2RlZvt41/O573sksZWkqznMs
YE9JmwYy62EZIfhszE=

Мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер. 

ОК(з) 5. Аналітична економіка навчальна дисципліна Аналітична економіка 
Силабус.pdf

lugBLeCic3aBHNarmLNQtz1w
CsvUd2e9s4EJcW1AwIQ=

Мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер. 

ОК(з) 6. Філософія навчальна дисципліна Філософія Силабус.pdf c3sbhds06G/6Vy3fcU6crYhqa
p8wrZEMZ3abrv86E1k=

Мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер. 



ОК(з) 7. Іноземна мова 
(англійська мова 1-2 курс)

навчальна дисципліна Іноземна мова(англійська 1-
2 курс) Силабус.pdf

FGP2CHIXh4Z1IGyumMTIZiI
lVnTdrd0eYoRI3Vho+f8=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(німецька)

навчальна дисципліна Іноземна мова(німецька) 
Силабус.pdf

NskKXTtMYX1PBJZZ1cfk7Eeq
K/HO/Y+a7y+RtxrGZoA=

 Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(французька)

навчальна дисципліна Іноземна мова (французька) 
Силабус.pdf

wMwfvUxYvqThxsrTE729koY
EaanuoZrtdXPo1yci+y8=

 Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

навчальна дисципліна Кримінальне право України. 
Загальна частина 

Силабус.pdf

s+uU3ZRjsYosVTHk/AyxsqT8
yd4cbPXAq5FVnhufo4I=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(з) 2. Безпека 
життєдіяльності

навчальна дисципліна Безпека життєдіяльності 
Силабус.pdf

LJ6wvl9o+bFxXvJcKMn026W
11uQvKNJXCBXW6c6aAuQ=

Роздатковий матеріал, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі Інтернет, 
комп"ютер.

ОК(п) 9. Історія держави і права 
зарубіжних країн

навчальна дисципліна Історія держави і права 
зарубіжних країн 

Силабус.pdf

5ml87nNERjx/LC4sH2pD6Od
TMtgglK3zD/ZolaUOLog=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

навчальна дисципліна Конституційне право 
України Силабус.pdf

BkhecLrkIREc9ycvDsw5R7K/
+G7rKAdKCuwBIyA1YHU=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 12. Судові та 
провоохоронні органи 

навчальна дисципліна Судові і правоохоронні 
органи Силабус.pdf

bmr5wm6bUVue6fWz9TwFr0
dfMvRVQhk6Sgfl+7Oxd30=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 13. Міжнародні стандарти 
захисту прав людини

навчальна дисципліна Міжнародні стандарти 
захисту прав людини 

Силабус.pdf

uZHSVQdUG+41NZDPSyjxVm
Vo0TkNbb2B/MJykXbMyGA=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 14. Римське приватне 
право

навчальна дисципліна Римське приватне право 
Силабус.pdf

tNP+D3erqJ8LnHNpwb6/gEZ
tx8fVpxd3t8UjZIcZM8o=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 15. Соціологія навчальна дисципліна Соціологія Силабус.pdf FWhW0PYqFv20XWCC4mSa
blDgIc9x1VsKh+o5azIEpvA=

Мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер, підручники, 
роздатковий матеріал.

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

навчальна дисципліна Адміністративне право 
України Силабус 2022-23.pdf

rXUEakWkxirsmIz8e5yjdHmi
ousfoGZVt6DXQSi1PQw=

Роздатковий матеріал, мультимедійний 
проектор, підручники, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

навчальна дисципліна Цивільне право України, ч.1 
Силабус.pdf

ERaqMEensGhP58wgDzqYkR
bz3DhSejjx5BuV/3xdUKM=

Мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер, підручники.

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

навчальна дисципліна Цивільне право України ч.2 
Силабус.pdf

xgYfsbwYNT2soeaTMg80Ij46c
Kn3CnWSkCMTsmyaOG4=

Мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер, підручники.

ОК(п) 10. Теорія та філософія 
права

навчальна дисципліна Теорія та філософія права 
Силабус.pdf

B7StuM+74geEgfX+dWqulfe2
iFo4pYavAZN75NcpXmY=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет, комп'ютер.

ОК(з) 1. Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна Українська мова (за 
проф.спрямуванням) 

Силабус.pdf

PF4zxW3/PdLDRMf3cxRlKqh
zgxU6Ul4gQpXUi2o/tjw=

Підручники, роздатковий матеріал, 
мультимедійний проектор, доступ до мережі 
Інтернет.

 
* 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 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, що їх 
викладає викладач 

на ОП 

Обґрунтування

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

11 ОК(п) 38. Атестаційні 
екзамени 

Пункт 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 

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. 

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/law2019/6/523
3. 



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. 

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; 

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 19: 

Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».

Пункт 20: 

Адвокатка. Свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю № 1729, видане  на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
11.08.2010 р. № 7.
Підвищення кваліфікації : 1) 
Центром підвищення 
кваліфікації викладачів 
кримінального права 
Національного юридичного 
університету імені Ярослава 
Мудрого та Організацією з 
безпеки та співробітництва в 
Європі (курс підвищення 
кваліфікації з теми “Методика 
викладання кримінального 
права та процесу та основні 
проблеми співвідношення 
кримінального та 
кримінального процесуального 
права”, м. Харків, жовтень-
листопад 2016 р.). Сертифікат 
№ 4. 2) Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка (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) Проєкт Програми 
USAID “Нове правосуддя” 
(Вебінар “Впровадження 
дистанційної юридичної 
освіти”, який проводився у 
березні-червні 2020 року. 
Участь засвідчується 
сертифікатом); 4) Юридичний 
факультет Університету імені 
Марії Кюрі-Склодовської у м. 
Люблін, Республіка Польща 
(міжнародне наукове 
стажування, 15-21 жовтня 2018 
року. Сертифікат. Обсяг 
стажування 15 годин лекцій, 30 
годин для досліджень); 5) 
Міністерство освіти і науки 
України за спільною програмою 
з Міжнародною громадською 



організацією «Універсальна 
екзаменаційна мережа» 
(“Основи тестології та розробки 
тестових завдань”, 19-20 квітня 
2019 року. Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації ПК № 
3.2/14/6/18-19 від 20.04.2019 
року. 0,5 кредитів ECTS); 6) 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(Програма підвищення 
кваліфікації «English-language 
Academic Communication”, 15 
квітня-15 червня  2022 року. 
Сертифікат AK # 
02070987/000029-22. 6 
кредитів ECTS); 
7)ТОВ «Академія цифрового 
розвитку» (Курс "Цифрові 
інструменти GOOGLE для 
освіти" (базовий рівень), 
Сертифікат  № GDTfE-01-18299, 
виданий 08.08.2022 року. 1 
кредит ECTS). 

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, 

виданий 26.09.2012, 
Атестат доцента 12ДЦ 

045128, виданий 
15.12.2015

16 ОК(п) 30. 
Криміналістика 

1. 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/10.33327/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/10.33327/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/10.15421/392065
); 
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/10.32782/2524-
0374/2020-2/107); 
Фігурський В. М. Типові слідчі 
ситуації початкового етапу 
розслідування підкупу 
медичних працівників / В. М. 
Фігурський, Р. Р. Юрків // 
Ампаро (Вісник Запорізького 
національного університету. 
Юридичні науки). Запоріжжя. – 
2021. – Т. 1, № 4. – C. 252-258. 
(https://doi.org/10.26661/2616-
9444-2020-4.1-37); 

3. Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних 
закладів «Криміналістика» 
(Когутич І. І., Калужна О. М., 
Фігурський В. М.).

4. Робоча програма та силабус із 
спецкурсу «Криміналістичне 
забезпечення діяльності 
адвоката»; практикум із 
спецкурсу «Криміналістичне 
забезпечення діяльності 
адвоката»; 

6. Здійснював наукове 
керівництво аспіранткою Юрків 
Р. Р., щодо якої 04.02.2022 р. 
спеціалізована вчена рада ДФ 
35.051.049 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка , прийняла 
рішення про присудження 
ступеня доктора філософії з 
галузі знань 08 «Право» на 
підставі прилюдного захисту 
дисертації «Особливості 
виявлення та розслідування 
підкупу медичних працівників» 
за спеціальністю 081 «Право»;

7. Виступив офіційним 
опонентом під час захисту 



дисертації Довганя Андрія 
Ігоровича «Методика 
розслідування втягнення 
неповнолітнього у заняття 
жебрацтвом»; дисертації 
Панько Мар’яни Євгенівни 
«Доказування обставин, які є 
підставою для застосування 
щодо юридичних осіб заходів 
кримінально-правового 
характеру»; виступив 
рецензентом дисертаційного 
дослідження Романа Юрійовича 
Демчишака «Інформаційно-
технічне забезпечення в системі 
криміналістичної реєстрації»;

10. Кілька років поспіль брав 
участь у міжнародному проекті 
Темпус «Training on alternative 
dispute resolution as an approach 
for ensuring of human rights» 
(№543990-TEMPUS-1-2013-1-
DE-TEMPUS-JPCR); 
20. практикуючий адвокат з 
2012 р.; 

14. Керував роботами, 
консультував окремих студентів, 
координував та був членом 
комісії при прокуратурі 
Львівської області та 
Генеральній прокуратурі 
України з оцінки творчих робіт 
студентів вищих навчальних 
закладів Львівської області та 
України на конкурсі, 
оголошеному Міністерством 
освіти і науки України 
25.10.2017 р. на виконання п. 2 
спільного Наказу Генеральної 
прокуратури України та 
Міністерства освіти та науки 
України від 13.10.2017 р. № 
289/1375 «Про співпрацю та 
комунікацію між відомствами»; 
кілька років поспіль головую 
секцією Кримінального процесу 
і криміналістики на 
Міжнародній студентсько-
аспірантській науковій 
конференції «Актуальні 
проблеми прав людини, 
держави та правової системи»; 
керую роботою постійно 
діючого гуртка з 
криміналістики на юридичному 
факультеті ЛНУ імені Івана 
Франка;

19. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа», 
Громадської організації «Школа 
журналістики «Рожеві 
окуляри», Благодійної 
організації Міжнародний 
благодійний фонд «Спорт 
нації».

20. Практикуючий адвокат з 
2012 року
Підвищення кваліфікації 
:Відповідно до скерування на 
підвищення кваліфікації 
(стажування) педагогічного 
(науково-педагогічного) 
працівника № 434 від 
02.11.2019 р. та договору про 
співпрацю між Львівським 
національним університетом 
імені Івана Франка та 
Львівським науково-дослідним 
експертно-криміналістичним 
центром МВС України, успішно 
пройшов наукове стажування у 
період з 12.11.2019 р. по 
12.12.2019 р. у Львівському 
науково-дослідному експертно-
криміналістичному центрі МВС 
України.

176061 Семків Віталій 
Остапович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1986, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ЮP 004568, 

виданий 15.08.1990, 
Атестат доцента ДЦ 

003433, виданий 
02.06.1994

27 ОК(з) 1. Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

3) 
Europa Srodkowo-Wschodnia w 
procesie transformacji i integracji. 
Wymiar gospodarczy 
(монографія) за ред.: Х. 
Халупчака, М. Пєтраша, Л. 
Потоцького, Замость, 2018. 410 
s.
7) 
Є вченим секретарем 
спеціалізованої вченої ради із 
захисту дисертацій з 
юридичних наук у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка.
8) 
Є членом наукової ради 
наукового видання «Studia 
Bydgosko-Lwowskie: Prawo–
Samorzad Terytorialny–
Gospodarka».



12)  
Забезпечення права на наукову 
творчість в умовах воєнного 
стану в Україні / Семків В. О. // 
Третій рівень освіти в Україні: 
становлення та тенденції: 
Збірник тез доповідей, Луцьк, 
Україна, 18 жовтня 2022 р. 
Луцьк: Видавн. дім 
«Гельветика», 2022. С. 15-20; 
Становлення правової 
політології в Україні / В. О. 
Семків // 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. 29-32
Праворозуміння у політичній 
філософії австрійської школи / 
В. Семків // Проблеми 
державотворення та захисту 
прав людини в Україні : матер. 
ХXVІ звіт. наук.-практ. конф. (м. 
Львів, 6–7 лютого 2020 р.) : у 2 
ч. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2020.  Ч. 1. 
С. 22−23.
 

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(п) 30. 
Криміналістика 

1) 
Когутич І.І. Тактика у 
Криміналістиці та окремі її 
предметно-методологічні 
суперечності [Частина ІІІ] // 
Вісник Чернівецького 
факультету Національного 
університету «Одеська 
юридична академія» : збірник 
наукових статей.  Чернівці, 
2018. № 3. С. 229–244; 
Когутич І. І. Про актуалізацію 
філософського аспекта розвитку 
загальної теорії та методології 
криміналістики // 
Криміналістика і судова 
експертиза: міжвідом. наук.-
метод. зб. : Київський НДІ 
судових експертиз ; редкол. : О. 
Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. К., 
2019. Вип. 64. С. 35–48; 
Когутич І.І. Навідні запитання у 
кримінальному провадженні: 
окремі аспекти концепту // І.І. 
Когутич  /Часопис Київського 
університету права. 2019. №4. 
С.296-302; 
Когутич І.І. Про окремі виклики 
криміналістиці та шляхи її 
усталення // І.І. Когутич / 
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; 
Когутич І.І. Інтернет у 
пошуковій діяльності слідчого 
// І.І. Когутич, Н.М. 
Максимишин /Вісник 
Львівського університету. 2022. 
С. 150-161. (Серія юридична; 
вип. 73); 
3) 
Когутич І.І. Графологія: 
загальнонаукові та 
криміналістичні погляди на її 
становлення і застосування : 
монографія у 3 т. ; Т. 1 : 
Загальне поняття графології та 
історичні аспекти її становлення 
як галузі наукового знання. 
Львів : ФОП Шпак В. Б., 2019.  
352 с.; 
Судовий допит: процесуальне і 
криміналістичне дослідження. 
Монографія  І.І. Когутич, Н.М. 
Максимишин.  Львів : ТзОВ 
«Колір ПРО», 2019. 240 с.; 
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.; 
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.; 
Міжнародне публічне право: 
тексти лекцій// укладачі:  
Когутич І.І,, Конюшин Ю.І. 
Львів: Правничий коледж 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 



2020. 472 с.
4) Когутич І.І. Практикум із 
спеціального курсу (Методика 
розслідування злочинів). Львів: 
юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. 80 с.; 
Програма курсу «Міжнародне 
публічне право» /Когутич І.І., 
Конюшин Ю.І. Львів: 
Правничий коледж Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2020. 39 с.; 
Практикум із курсу 
«Міжнародне публічне право» 
/Когутич І.І., Конюшин Ю.І. 
Львів: Правничий коледж 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. 115 с.
6) Іваницький Я.О. 
Закономірності адвокатської 
діяльності як складова предмета 
криміналістики: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09. Львів, 
2019; Демчишак Р.Ю. 
Інформаційно – технічне 
забезпечення в системі 
криміналістичної реєстрації: 
дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.09. Львів, 2021; 
Тимошук В.Є. Судовий огляд: 
процесуальне і криміналістичне 
дослідження: дисертація на 
здобуття ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 
12.00.09. Львів, 2022.
7) Із 2012 р. до грудня 2021 р. 
був членом спеціалізованої 
вченої ради Д 35.051.03 із 
захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора 
(кандидата) юридичних наук у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Франка 
за спеціальностями 12.00.01 – 
теорія та історія держави і 
права; історія політичних та 
правових наук та 12.00.09 – 
кримінальний процес і 
криміналістика; судова 
експертиза; оперативно – 
розшукова діяльність.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський  НДІСЕ 
Міністерства юстиції України
Звіт
«Удосконалення технічного й 
тактичного забезпечення 
проведення документознавчих 
судових експертиз»
11.04.2017 р.

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

17 ОК(п) 30. 
Криміналістика 

1. Kaluzhna O, Shunevych K, 
‘Liability Mechanisms for War 
Crimes Committed as a Result of 
Russia’s Invasion of Ukraine in 
February 2022: Types, Chronicle 
of the First Steps, and Problems’ 
2022 3(15) Access to Justice in 
Eastern Europe 178–193. DOI: 
10.33327/AJEE-18-5.2-n000324 
URL: https://ajee-
journal.com/upload/attaches/att_
1660483662.pdf (Web of Science, 
Scopus); 
Kaluzhna Oksana, Shevchuk 
Marta Unconditional grounds for 
challenges to judges in criminal 
proceedings of Ukraine and 
ECtHR standards № 2/2022. 37 
р. URL:  https://ajee-
journal.com/unconditional-
grounds-for-challenges-to-judges-
in-criminal-proceedings-of-
ukraine-and-ecthr-standards?
fbclid=IwAR0lX9z-
eLR9wiV1xKvEXYm4Tdl-
N1bQ0TU1Nr54rKgc8tPn5hF3Yzz
HCms (Web of Science, Scopus); 
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); 
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.pravoisuspilstvo.org.u
a/archive/2021/1_2021/35.pdf 
(Index Copernicus); 
Калужна О.М. Залучення, відвід 
і заміна перекладача у 
кримінальному провадженні. 
Право і суспільство. № 2/2021. 
С. 191-205. URL: 
http://www.pravoisuspilstvo.org.u
a/archive/2021/2_2021/29.pdf 
(Index Copernicus); 
3) 
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. – Льів : ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2021. 912 с. 
Калужна О. Глава 17. 
Гармонізація судоустрою, 
прокуратури, адвокатури та 
судочинства України з 
європейськими стандартами // 
Доступ до правосуддя в умовах 
сталого розвитку: до 30-річчя 
незалежності України: 
Колективна монографія / за заг. 
ред. Юрія Притики та Ірини 
Ізарової. – Київ : ВД «Дакор», 
2021. С. 402-446.
4. Криміналістика. Програма 
курсу для студентів юридичного 
факультету /укладачі: Калужна 
О. М., Когутич І. І. – Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
– 2022. – 82 с. 
https://law.lnu.edu.ua/course/kry
minalistyka; 
Калужна О. Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Використання спеціальних 
знань у кримінальному 
провадженні» для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
програми другого 
(магістерського) рівня вищої 
освіти, 2022 р. - Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022.- 27 с. 
https://law.lnu.edu.ua/course/ex
pertise; 
Силабус спеціального курсу 
«Використання спеціальних 
знань у кримінальному 
провадженні» 2022–2023 
навчального року. для студентів 
за галуззю знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
програми другого 
(магістерського) рівня вищої 
освіти, 2022 р. - Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. - 9с. 
https://law.lnu.edu.ua/course/ex
pertise; 
Калужна О. Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Цифрова криміналістика» для 
студентів за галуззю знань 12 
інформаційні технології, 
спеціальністю 125 кібербезпека 
у межах освітньо-професійної 
програми ОС бакалавр, 2022. 12 
с. 
https://law.lnu.edu.ua/course/dig
italforensics;
8. виконання функцій експерта 
(рецензента) у наукових 
фахових виданнях України 
внесених до міжнародних 
науковометричних базах Scopus, 
Web of Science: AJEE.
12. наявність науково-
популярних та науково-
експертних публікацій з 
наукової та професійної 
тематики: 
Калужна О. Старі пісні 
прокурорські (аналіз 
законопроекту № 3009а про 
внесення змін до КПК України) 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : 
https://zbruc.eu/node/100863; 
Калужна О. Прокурора по одежі 
зустрічають. 
https://zbruc.eu/node/105183; 



Калужна О. Яйця в криміналі. 
(Чи є підстави інкримінувати 
ч.2 ст. 346 КК України за 
жбурляння яйцями в державних 
чи громадських діячів?) // 
Zbruč (українська інтернет-
газета) – 2018. - 03.01.2018. // 
https://zbruc.eu/node/75061; 
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.com/scientifi
c-thought/naukova-dumka/pro-
dotsilnist-zaluchennya-eksperta-
slidchym-suddeyu-u-
kryminalnomu-protsesi-za-
zakonom-2147-viii-vi/; 
19. Діяльність у Всеукраїнській 
громадській організації 
«Львівська правнича школа».
20. діяльність за спеціальністю 
у формі професійних об’єднань 
– Національна асоціація 
адвокатів України.
Підвищення кваліфікації : 
стажування у Львівському 
НДЕКЦ МВС України з 
02.11.2020 по 14.12.2020 року 
без відриву від освітнього 
процесу

205984 Мурадов Валентин 
Валентинович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 032672, 

виданий 15.12.2015

16 ОК(п) 30. 
Криміналістика 

4. участь у підготовці курсу 
«Комп’ютерна криміналістика» 
для студентів механіко-
математичного факультету 
ЛНУ;
14. керівництво проблемною 
групою;
19. член всеукраїнської 
громадської організації 
"Львівська правнича школа";
20. досвід практичної роботи – 
юрисконсульт з 2016.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ 
Звіт
«Дослідження проблем 
загальної частини трудового 
права України»
17.05.2019р.

4245 Угриновська 
Оксана Іванівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1995, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 008011, 

виданий 11.10.2000, 
Атестат доцента 12ДЦ 

023307, виданий 
17.06.2010

27 ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право 
України

Пункт 1: 
1. Угриновська Оксана. 
Трансформація національного 
інституту апеляційного 
перегляду в умовах 
незалежності України / 
Угриновська Оксана, Івашко 
Оксана // AJEE. – 2021. – 18;
2. Угриновська Оксана. 
Здійснення правосуддя під час 
воєнної агресії проти України: 
«Судовий фронт» / Угриновська 
Оксана, Віткар Анастасія // 
AJEE. – 2022. – 3 (15); 
3. Угриновська Оксана. 
Визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою або 
оголошення її померлою в 
порядку цивільного 
судочинства: нові виклики в 
умовах збройної агресії в 
Україні / Угриновська Оксана, 
Ониськів Юрій // Access to 
Justice in Eastern Europe. – 
2022; 
4. Ізарова Ірина. To be born amid 
war conflict: The right to a legal 
identity in Ukraine / Ізарова 
Ірина, Угриновська Оксана // 
Studia Prawnice. – 2022. – 2 224 
– P. 161-182; 
5. Oksana Uhrynovska 
enforcement proceedings amid 
military aggression in Ukraine: 
current challenges / Oksana 
Uhrynovska, Natalia Slyvar // 
AJEE. 2022. 2/2022 P. 176-184; 
Пункт 3: 
1. «European vector of 
contemporary jurisprudence: the 
experience of Ukraine and 
Republic of Poland» Collective 
monograph, (volume І) 
«Зупинення провадження у 
цивільному судочинстві в 
Україні» опублікована у 
колективній монографії. 
Sandomierz: “Izdevnieciba Baltija 
Publishing»,2018 (с.436-454); 
2. Цивільне процесуальне право 
України: підручник. Вид.1-ше, у 
2 т./за загальною ред. д.ю.н., 
професора, академіка 
М.М.Ясинка. Київ: Алерта, 2019. 
Т.1 ;  
3. Притика Ю. Доступ до 



правосуддя в умовах сталого 
розвитку: до 30-річчя 
незалежності України / Ю. 
Притика, І. Ізарова, О. І. 
Угриновська, О. М. Калужна, і. 
та – Київ : ВД "Дакор", 2021. – 
402-447 с.; Виконавче 
провадження: теорія та 
практика / , С. Кравцов, І. 
Ізарова, О. І. Угриновська, М. 
Піняшко – Харків : "Право", 
2021. – 92-108 с.; 
4. Ясинок М. М. Теорія 
доказового права / М. М. 
Ясинок, І. Я. Верес, О. І. 
Угриновська, Ю. Семко – Київ : 
"Алерта", 2021. – 299-323 с.
Пункт 4:  
1. Цивільний процесуальний 
кодекс України: Науково-
практичний коментар/за 
заг.ред. д.ю.н., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М.М. Ясинка. - 
К.: Алерта, 2018. 604 с. ; 
2. Закон України «Про 
виконавче провадження»: 
Науково-практичний 
коментар/за ред. М.М. Ясинка. 
К.: Алерта, 2019. – 118-165 с.; 
3. Цивільний процесуальний 
кодекс України: Науково-
практичний коментар; Вид. 2-ге 
перероблене та доповнене/за 
заг.ред. д.ю.н., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М.М. Ясинка. К.: 
Алерта, 2020. 317-352 с.
Пункт 6: 
1. Наукове керівництво здобуття 
наукового ступеня доктора 
філософії з права Стасів Н. 
«Цивільне судочинство у 
справах про надання дозволу на 
примусове виконання рішень 
Тритейських судів» 2020 р.
Пункт 8: 
1. Членство в редколегії 
журналу Access to Justice in 
Eastern Europe (AJEE)/ «Доступ 
до правосуддя в Східній Європі» 
категорія А, Web of Science 
Emerging Sources Citation index 
2663—0575; 
2. Рецензія Особливості 
застосування рішень 
Європейського суду з прав 
людини при розгляді цивільних 
справ: навч. посібник / У.Б. 
Андрусів, О.Б. Верба-Сидор, 
Ю.В. Верхола та ін. Львів: 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
2019, 404с.;
3. Відгук на автореферат 
дисертації Лабань Олени 
Олексіївни «Захист прав та 
інтересів відповідача у 
цивільному процесі», поданої на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 – 
цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право ( 
Спеціалізована вчена рада К 
70.895.02 Хмельницького 
університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова)
Пункт 10:  
1. Участь у VI Харківському 
міжнародному юридичному 
форумі у панельній дискусії 
«Міжнародні стандарти 
цивільного 
судочинства:виклики воєнного 
часу та адаптація до 
законодавства ЄС»; 
2. 10.2018 – 09.2019 роки – 
участь у виконанні ГО 
«Львівська правнича школа» 
проекту USAID «Аналіз 
прецедентної практики нового 
Верховного Суду».; 
3. 08.2021-09.2021 – участь у 
якості незалежного 
консультанта проекту 
міжнародної технічної 
допомоги «Програма 
реформування сектору юстиції 
«Нове правосуддя» (USAID).
Пункт 19: 
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
2018

Звіт «Спрощене позовне 
провадження: законодавча 
регламентація та проблеми 



судової практики»

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(п) 31. Цивільне 
процесуальне право 
України

Пункт 1: 
1. 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); 
2. 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. 2020. Vol. 9. P. 1600–
1607; 
3. Kossak V. M. Protection of 
Intellectual Property Rights: 
Towards Harmonisation of 
Ukrainian and EU Law / V. M. 
Kossak, I. Y. Yakubivskyi, M. V. 
Oprysko. Global Journal of 
Comparative Law. 2021. Vol. 10(1-
2). P. 221–240; 
4. Оприско М.В. Проблеми 
правової охорони комп’ютерних 
програм і баз даних: окремі 
зауваги в контексті 
реформування законодавства 
України / І.Є.Якубівський, М.В. 
Оприско. Нове українське 
право, Вип. 6, 2021. – С. 40-47. 
(видання категорії Б);  
5. Оприско М.В. Первісні 
підстави набуття прав на 
торговельну марку в Україні / 
І.Є. Якубівський, М.В. Оприско. 
Наукові перспективи. - Випуск 
№ 12 (18) 2021. С. 292-303. 
(видання категорії Б).
Пункт 3: 
1. Закон України «Про 
виконавче провадження», 
Закон України «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і 
рішень інших органів» - 
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.;
Пункт 6: 
1. Наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня:
- Зубачик Наталія Богданівна, 
науковий ступінь доктора 
філософії, рік присудження - 
2021;
Пункт 12: 
1. Оприско М.В. Проблеми 
обчислення строку для 
прийняття спадщини / М.В. 
Оприско. Матеріали XVII 
науково-практичної 
конференції, присвяченої 97-й 
річниці з дня народження 
доктора юридичних наук, 
професора, члена-
кореспондента АН УРСР В. П. 
Маслова «Актуальні проблеми 
приватного права », м. Харків, 
22 лютого 2019., с. 188-191;
2. Оприско М.В. Межі 
гармонізації законодавства 
України із законодавством ЄС у 
сфері договірних правовідносин 
/ М.В. Оприско. Гармонізація 
приватно-правового 
законодавства України із 
законодавством країн ЄС: зб. 
Статей і тез ІХ міжнар. 
Цивілістичного форуму, Харків, 
11-12 квітня 2019 року., с. 212-
217.; 
3. Оприско М.В. Проблеми 
судової практики розгляду 
справ про оспорення договорів 
позики у зв'язку з їх 
безгрошовістю / М.В. Оприско. 
Проблеми приватного права в 
умовах гармонізації 
законодавства України з  
правом Європейського Союзу. 
Збірник матеріалів науково-
практичного семінару. 4 жовтня 
2019 року (м. Львів). / За заг. 
ред. І.В. Красницького, Ю.М. 
Юркевича. Львів, “ГАЛИЧ-
ПРЕС”, 2019. 152с., с. 107-110;
4. Оприско М.В. Проблемні 
питання припинення поруки у 
зв'язку із закінченням її строку 
/ М.В. Оприско. 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. 250 с., с. 172-174.
5. Оприско М.В. Особливості 
набрання законної сили 
ухвалами суду, які підлягають 
апеляційному оскарженню / 
М.В.Оприско. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІI звітної науково-
практичної конференції (5–6 
лютого 2021р.): у 2-ох ч.Ч.1. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021. 259 с.
Пункт 19: 
1. Членство у Всеукраїнській 
громадській організації 
«Асоціація цивілістів України»;
2. Всеукраїнська громадська 
організація «Львівська 
правнича школа».
Пункт 20: 
1. Адвокат, свідоцтво про право 
на заняття адвокатською 
діяльністю № 1112 від 
21.09.2005 року.
Підвищення кваліфікації : 
Вищий Семінаріум Духовного 
університету UKSW, м. Варшава, 
Польща (Академічна 
доброчесність, 
сертифікат KW-261121/036, 
виданий 26.11.2021,
6 кредитів ECTS (180 год).

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
м. Львів, Україна 
(Вдосконалення викладацької 
майстерності, сертифікат СВ № 
0460-2022, виданий 04.06.2022,
4 кредити ECTS (120 год).
 

161870 Лемик Роксолана 
Ярославівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 024809, 

виданий 30.06.2004, 
Атестат доцента 12ДЦ 

040847, виданий 
22.12.2014

19 ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право 
України

Пункт 1: 
1. Р. Лемик. Завдання та правові 
підстави участі органів 
місцевого самоврядування у 
цивільному процесі в інтересах 
інших осіб // Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. - 2022. - 75 - С. 90-
101; 
2. Р. Лемик. Правове 
регулювання вакцинації в 
Україні // Вісник Львівського 
національного університету ім. 
Івана Франка. Серія юридична.- 
2021.- № 73.- С. 95-105; 
3. Р. Лемик. Спростування в 
судовому порядку недостовірної 
інформації, поширеної в 
соціальних мережах // 
Університетські наукові 
записки. Часопис 
Хмельницького університету 
управління та права..- 2019.- № 
3(71).- С.158-169;  
4. Р. Лемик. Спеціальні права 
сторін в цивільному процесі // 
Вісник Львівського 
національного університету ім. 
Івана Франка. Серія юридична.- 
2019.- № 69.- С.99-110
Пунт 3: 
1. Коссак В. М., Лемик Р. Я., 
Навроцька Ю. В., Сеник С. В. 
Цивільне процесуальне право 
України: Підручник / Коссак В. 
М., Лемик Р. Я., Навроцька Ю. 
В., Сеник С. В..- Х.: Право, 
2020.-752;  
2. Вступ до альтернативного 
вирішення спорів. Навч. 
Посібник під редакцією У. 
Гельмана, Н.Л. Бондаренко-
Зелінської. Хмельницький.- 
2017
Пункт 12: 
1. Лемик Р.Я. Експертиза в 
цивільному процесі за новим 
цивільним процесуальним 
кодексом. Філософські, 
методологічні та психологічні 
проблеми права.
Матеріали VII Всеукраїнської 
науково-теоретичної 
конференції. МВСУ. 
Національна академія 
Внутрішніх справ. 
Всеукраїнська асоціаціація 
філософії права і соціальної 
філософії. Київ 11.11.2017.- С. 
210-214; 
2. Лемик Р.Я. Принципи 



медіації. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
XХІІІ 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. 188-192;  
3. Лемик Р.Я. Проблеми 
спростування недостовірної 
інформації поширеної в 
соціальних мережах. 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.29-35;  
4. Лемик Р.Я. Правове 
регулювання вакцинації в 
Україні. Матеріали ХXVІ  звітої  
науково-практичної 
конференції “Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні”.- Львів.- 
2020.-Частина 1 (6-7 лютого, 
2020 року).- С.163-169;  
5. Лемик Р.Я. Завдання та 
правові підстави участі органів 
місцевого самоврядування у 
цивільному процесі в інтересах 
інших осіб. Матеріали ХXVІІ  
звітої  науково-практичної 
конференції “Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні”.- Львів.- 
2021.-Частина 1 (5-6 лютого, 
2021 року).- С.165-169
Пункт 19: 
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Пункт 20: 
1. Адвокат. Свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю ЛВ №001040, 
видано 26.06.2018 року Радою 
адвокатів Львівської області.

102418 Сеник Світлана 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2001, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 041175, 

виданий 14.06.2007, 
Атестат доцента 12ДЦ 

032104, виданий 
26.09.2012

21 ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право 
України

Пункт 1: 
1. Сеник С.В. Особливості 
постановлення ухвали суду про 
затвердження мирової угоди в 
цивільній справі // Науково-
практичний господарсько-
правовий журнал 
«Підприємництво, господарство 
і право». – № 4. – 2020. – С. 42-
47; 
2. Сеник С.В. Виконавчість як 
ознака законної сили судових 
актів у цивільному процесі 
України у контексті 
застосування статті 6 Конвенції 
про захист прав людини і 
основоположних свобод (на 
матеріалах практики 
Європейського суду з прав 
людини) / Український 
науково-теоретичний часопис 
«Часопис Київського 
університету права» –  № 3. – 
2020. – С. 175-181.; 
3. Features of Concluding 
Franchise Agreement in France // 
Dmytrychenko-Kuleba Halyna, 
Mykolaiets Viktoriia, Senyk 
Svitlana, Kuzmenko Oleksandr, 
Maryniv Ivanna. – Jornal of Legal, 
Ethical and Regulatory Issues 
(Print ISSN: 1544-0036; Online 
ISSN: 1544-0044). – Research 
Article: 2021. – Vol: 24. – Issue: 
4.; 
4. Сеник С.В. Законність як 
основна вимога до судових актів 
в цивільному судочинстві // 
Науковий вісник Ужгородського 
університету, 2022. Серія Право. 
Випуск 69. С. 156-163.; 
5. Сеник С.В. Цивільне 
судочинство як форма 
здійснення правосуддя у 
цивільних справах // 
Аналітично-порівняльне 
правознавство. Електронне 
наукове видання. №4. Ужгород, 
2021. С. 80-89.
Пункт 3: 
1. Цивільне процесуальне право 
України / В.М. Коссак, Р.Я. 
Лемик, Ю.В. Навроцька, С.В. 
Сеник. – Харків, Вид-во 
«ПРАВО». – 2020. - 752 с. (Теми 
5, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21).
Пункт 7:
1. Участь в атестації наукових 
кадрів як офіційний опонент: 



Дисертація Гнідан Руслана 
Миколайовича на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право на 
тему «Договір оренди земельної 
ділянки», 2018 рік;
2. Участь в атестації наукових 
кадрів як член постійної 
спеціалізованої вченої ради: 
спеціалізована вчена рада Д 
35.051.27 ЛНУ імені Івана 
Франка для захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право.
Пункт 12: 
1. Сеник С.В. Особливості змісту 
судового наказу у цивільному 
процесі // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
ХXIV 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. 178-180.; 
2. Сеник С.В. Особливості 
ухвалення та законної сили 
рішення суду про усиновлення 
// Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні / 
Матеріали ХХV звітної науково-
практичної конференції. – Ч. 1 
(Додаток), 7–8 лютого 2019 р. – 
Львів, 2019. – С. 35-38.; 
3. Сеник С.В. Рішення суду у 
справах про надання 
неповнолітній особі повної  
цивільної дієздатності. 
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. 84-87.; 
4. Сеник С.В. Постановлення 
ухвал суду на стадії відкриття 
провадження у цивільній справі 
// Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні / 
Матеріали ХХVІІ звітної 
науково-практичної 
конференції. – Ч. 1, 5–6 лютого 
2021 р. – Львів, 2021. – С. 185-
188.; 
5. Сеник С.В. Рішення суду має 
бути справедливим! // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні / 
Матеріали ХХVІІІ звітної 
науково-практичної 
конференції. Ч. 1. 3–4 лютого 
2022 р., Львів. 2022. С. 166-168.
Пункт 19:
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
Наказ Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
№1339 від 25.11.2019р.
Обсяг 180 годин (6 кредитів 
ЄКТС).

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

28 ОК(п) 32. 
Корпоративне право

1) 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.3970.07).
2) Yavorska L. S. Select All on 
Page Sort By: Newest First An 
Ontological Approach to Detecting 
Fake News in Online Media / L. S. 
Yavorska, M. Svitlana, B. Serhiy, 
M. Andriy, G. Natalia // 11th 
International Conference on 
Advanced Computer Information 
Technologies (ACIT). IEEE. 
Deggendorf. – 2021. – P. 531-535. 
( 
10.1109/ACIT52158.2021.9548394
).
3) Охорона прав на бази даних. 
/ Яворська О.С. // Вісник 



Львівського університету. Серія 
юридична. – 2021. – № 72 – С. 
55-63.
4) 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.)
5) 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.)

3) Корпоративне право : 
підручник / Ю. О. Гладьо, В. М. 
Мартин, Ю. Я. Самагальська та 
ін. ; за заг. ред. проф. Яворської. 
– Дрогобич : Коло, 2020. – 650. 
Автор розділу 1, розділу 2 (у 
співавторстві), підрозділів 1.1, 
1.7, 1.8 (у співавторстві), розділу 
8, підрозділів 9.3-9.9. (8,1друк. 
арк.)

6) Керівництво аспірантами, які 
отримали науковий ступінь 
к.ю.н. (доктора філософії) з 
2018 року
- Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
(2018)
- Шпуганич І.І. (2018)
- Юрків Р.О.  (2022)
- Лубчук О.Д. (2022)

8) Керівник наукових тем
«Новелізація законодавства 
України у сфері інтелектуальної 
власності та його гармонізація з 
правом Європейського Союзу» 
на 2019-2021 рр. (Номер 
державної реєстрації 
0119U002408), «Національні та 
світові стандарти правової 
охорони інтелектуальних, 
інформаційних та 
корпоративних прав» (2022 – 
2024 рр.),

19) Засновник ГО «Центр 
дослідження інтелектуального 
права»

317689 Кметик-
Подубінська 
Христина Ігорівна

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 
8.03040101 

правознавство, 
Диплом кандидата 

наук ДK 30513, 
виданий 29.09.2015

7 ОК(п) 32. 
Корпоративне право

1)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Кметик-Подубінська Х.І. 
Художність твору як об’єкта 
авторського права. Науковий 
вісник Ужгородського 



національного університету. 
Серія Право. Випуск 69. 
Ужгород, 2022. С. 98-102.

3)
Kmetyk-Podubinska K.I. 
Copyright in the Digital 
Environment. Legal sciences and 
their role in the development of 
the legal culture of a modern man: 
Scientific monograph. Riga, 
Latvia: «Baltija Publishing», 
2022. Section 3. P. 45-71.

12)
1. Кметик-Подубінська Х.І. 
Інтелектуальна власність в 
умовах цифрової 
трансформації: актуальні 
виклики сучасності. Актуальні 
проблеми інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та Інтернет 
права: матеріали П’ятої 
міжнародної науково-
практичної конференції (Львів, 
29 вересня 2022 р.). Львів: 
Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. і. 
Франка, 2022. С. 120-124.
2. 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.
3. Юркевич Х.І. Актуальні 
питання методології правових 
досліджень на сучасному етапі 
державотворення. 73 
Підсумкова наукова 
конференція професорсько-
викладацького складу ДВНЗ 
«УжНУ», 2019. С. 73.
4. 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.
5. 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.

19)
Член ГО «Львівська правнича 
школа», Член ГО «Центр 
дослідження інтелектуального 
права».
Підвищення кваліфікації : 
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)

Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(Вдосконалення викладацької 
майстерності, сертифікат СВ № 
02070987/0000365-21, виданий 
24.08.2021 року, 6 кредитів 
ECTS)

Національний університет 
«Одеська юридична академія» 
(Управління науковими та 
освітніми проєктами, 
сертифікат № ADV-240186-
OLA, виданий 06.03.2022 року, 
6 кредитів ECTS)

177682 Дудаш Тамара 
Іванівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2006, 

15 ОК(з) 1. Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

1)Базові поняття теорії правової 
аргументації: зміст та 
співвідношення (initial concepts 
of legal argumentation theory: 
content and correlation). 
Юридичний науковий 



спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 047415, 

виданий 02.07.2008, 
Атестат доцента 12ДK 

037467, виданий 
17.01.2014

електронний журнал. 2022. № 
9. С. 28-33; 
Діалектичний підхід до 
правового аргументування й 
правової аргументації / Т. І. 
Дудаш // Філософія права і 
загальна теорія права. – №2. 
Право. Харків. – 2020. – C. 145-
165 (1,3 друк. арк.);  
Логічний підхід до правової 
аргументації. Вроцлавсько-
Львівський юридичний збірник. 
2020. №11. С. 91-101; 
Склад (корпус) правової 
аргументації: 
загальнотеоретична 
характеристика.Публічне право. 
2021. №2 (42). С. 138-149; 
Дудаш Т.І.
Інструменти правового 
аргументування й правової 
аргументації: 
загальнотеоретична 
характеристика. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. №73. С. 3-13.
12)  
Правова аргументація крізь 
призму логічного підходу : 
загальнотеоретична 
характеристика / Т. Дудаш // 
Закарпатські правові читання. 
Матеріали ХІІ Міжнародної 
наукової конференції (29–30 
квітня 2020 р., м. Ужгород) / 
Ужгородський національний 
університет; За заг. ред. Я. В. 
Лазура, М. В. Савчина, М. В. 
Менджул. – Ужгород : РІК-У, 
2020. – С. 68–78; 
 Логіка, риторика чи 
діалектикадля аргументування 
права чи неправа?/ Т. Дудаш // 
Фундаментальні проблеми 
юриспруденції ІІ. Право і 
неправо: Тези доповідей 
Всеукраїнського круглого столу 
(18–19 вересня 2020 р.) / 
уклад.: С. Максимов, Н. 
Сатохіна. Харків, 2020. С. 35–
39;  
Коментар укладачів [до 
Резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН ES-11/1 «Агресія проти 
України»]. ООН у спробах 
протидії агресії Російської 
Федерації проти України / 
укладачі: П. М. Рабінович, Р. Б. 
Тополевський, Т. І. Дудаш, В. В. 
Гончаров, А. М. Наконечна. 
Інформ. бюлетень. Львів: В-во 
ЛОБФ «Медицина і право», 
2022. Вип. 1. С. 12-15; 
Коментар укладачів [до 
Резолюції Ради з прав людини 
ООН 49/1 «Становище у сфері 
прав людини в Україні 
внаслідок російської агресії»]. 
ООН у спробах протидіяння 
агресії Російської Федерації 
проти України / укладачі: П. М. 
Рабінович, Р. Б. Тополевський, 
Т. І. Дудаш, В. В. Гончаров, А. М. 
Наконечна. Інформ. бюлетень. 
Львів: В-во ЛОБФ «Медицина і 
право», 2022. Вип. 2. С. 24-28; 
Резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН ES-11/1 «Агресія 
проти України» / переклад з 
англ. ООН у спробах протидії 
агресії Російської Федерації 
проти України / укладачі: П. М. 
Рабінович, Р. Б. Тополевський, 
Т. І. Дудаш, В. В. Гончаров, А. М. 
Наконечна. Інформ. бюлетень. 
Львів: В-во ЛОБФ «Медицина і 
право», 2022. Вип. 1. С. 6-12
14) 
Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
з теорії права, держави та прав 
людини;
20) 
Суддя Постійнодіючого 
третейського суду при асоціації 
«Всеукраїнська інвестиційна 
асоціація».
Підвищення кваліфікації : 
05.04.2021-17.05.2021 НДІ 
державного будівництва та 
місцевого самоврядування 
НАПрН України, Довідка №115 
від 17.05.2021, 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 

1 ОК(п) 32. 
Корпоративне право

1) 1. Шпуганич І.І., Дюкарєва-
Бержаніна К.Ю., Яворська О.С. 
Анонімність донорства: 
національне правове 
регулювання та міжнародний 
досвід. Медичні перспективи. 
2020. № 3. С.198-204 (внесено 
до Міжнародної 
наукометричної бази Web of 



наук ДK 47615, 
виданий 05.07.2018

Science)
2. 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 Políticas, 
39(70), р. 119-138 (внесено до 
Міжнародної наукометричної 
бази Web of Science)
3. Yavorska O.S. The current state 
ofcopyright and intellectual 
property in the IT field. / O. S. 
Yavorska, L. L. Tarasenko, 
V.M.Kosovych, I.Y.Boiko, I.I. 
Shpuganych // Cuestiones 
Políticas. 2021. 39, 71. P. 660-681 
(внесено до Міжнародної 
наукометричної бази Web of 
Science)
4. Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. 
Відмінності у правовому статусі 
члена кооперативу та 
асоційованого члена 
кооперативу / К. Ю. Дюкарєва-
Бержаніна, І. І. Шпуганич // 
Право і суспільство. 2021. Вип.5. 
С. 0.
5. Шпуганич І.І. Підстави, 
порядок та правові наслідки 
звільнення з посади голови 
виконавчого органу юридичної 
особи /Шпуганич І.І. // 
Аналітично-порівняльне 
правознавство. 2022. № 1. С. 72-
76.

2) Корпоративне право / за заг. 
ред. проф. О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. 
(автор розділу «Акціонерне 
товариство (Акціонерне 
право)»)

12) Шпуганич І.І. Кому 
належить право вимагати 
аудиторської перевірки в 
акціонерних товариствах? 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в України: 
ХXVIIІ звітна науково-
практична конференція, м. 
Львів, 3–4 лютого 2022 р. С. 
218-220.
Шпуганич І.І. Доступ до 
публічної інформації: надати не 
можна обмежити.  Актуальні 
проблеми інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та Інтернет 
права: Матеріали П’ятої 
міжнародної науково – 
практичної конференції (Львів, 
28 трав. 2021р.). Львів: Юрид. 
ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. 
Франка, 2021. С. 196-200. (0,19 
друк. арк.).
Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., 
Шпуганич І.І. Новий 
промисловий зразок чи 
скопійований інший дизайн. 
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. 40-43. (0,17 
друк. арк.). 
Шпуганич І.І., Яворська О.С. 
Правовий статус 
корпоративного секретаря. 
Законодавство про акціонерні 
товариства: новації та 
перспективи: Матеріали XVІІІ 
Міжнародна науково-практична 
конференція, Івано-Франківськ, 
23 жовтня 2020 р..
Шпуганич І.І. Види 
колективного управління 
майновими правами 
правовласників у сфері 
авторського права і (або) 
суміжних прав. ХХV звітна 
науково-практична 
конференція Львівського 
національного університету ім. 
І. Франка (Львів, 7-8 лютого 
2019 року.).Том 1. С.190-195
19) Член ГО «Львівська 
правнича школа», член ГО 
«Центр дослідження 
інтелектуального права»

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(п) 28. 
Муніципальне право 
України

Пункт 1: 

Дубас В.В. Європейські 
стандарти конституційної 
скарги (за позиціями 
Венеціанської комісії) // 
Часопис Київського 
університету права. 201/1. С. 67-



71. 

Дубас В.В. Сучасна кодифікація 
виборчого законодавства в 
Україні: венеціанський вимір // 
Український часопис 
конституційного права. 2018/2. 
С. 60-65.

Дубас В.В. Європейські 
стандарти сучасного 
парламентаризму (за позиціями 
Європейської комісії «За 
демократію через право») // 
Український часопис 
конституційного права. 2019/2. 
С. 60-73. 

Dubas V. The indirect influence of 
the European commission’s for 
democracy through law practice 
on the development of 
constitutionalism in Ukraine // 
Visegrad Journal on Human 
Rights. 2020/6 (volume 1). С. 71-
80.

Дубас В.В. Український шлях 
розвитку конституціоналізму: 
венеційський аспект // 
Український часопис 
конституційного права. 2022/1. 
С. 46-54.

Пункт 5: 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора 
філософії на тему: “Вплив 
практики Європейської комісії 
«За демократію через право» на 
розвиток конституціоналізму в 
Україні” (Диплом доктора 
філософії в галузі права № 
004571 від 10.06.2022 року).

Пункт 8: 

робота у Редакції наукового 
видання «Український часопис 
конституційного права» 
(Випусковий редактор)

Пункт 10: 

Випускниця Програми за 
підтримки Міжнародного 
республіканського інституту 
(ІРІ) (2017 рік), Випускниця 
програми «Відкритий світ» за 
підтримки Конгресу США (07-
21.02.2018 року). 

Пункт 14: 

керівництво студентською 
науковою роботою Костюніна 
Анастасія Сергіївна «Проблема 
расової дискримінації в Україні 
та окремі шляхи її розв’язання» 
у другому турі VII 
всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт ім. М.П. Орзіха 
«Людський вимір права» зі 
спеціальності «Право» у 2022-
2023 навчальному році; 

керівництво студентською 
науковою роботою Мартин 
Лілія Андріївна «Право на вихід 
з об’єднаних територіальних 
громад: проблеми реалізації» у 
першому турі VII 
всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт ім. М.П. Орзіха 
«Людський вимір права» зі 
спеціальності «Право» у 2022-
2023 навчальному році; 3. 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
у 2022-2023 навчальному році.

Пункт 19: 

співзасновник громадського 
об'єднання «Наукове 
об’єднання».

Пункт 20: 

у 2014 - 2019 роках працювала в 
Апараті Верховної Ради України 
на посаді помічник-
консультанта народного 
депутата України; адвокатська 
практика з 2018 року, свідоцтво 
про право на зайняття 
адвокатською діяльністю.
Підвищення кваліфікації : 1. 
Вебінар «Відповідальність 
держави за шкоду, завдану під 
час збройного конфлікту: 



підстави та форми», 15 липня 
2022 року; 2. 3.05.2022 року – 
13.06.2022 року у 
Національному університеті 
«Одеська юридична академія», 
Центр українсько-
європейського наукового 
співробітництва на тему: 
«Освітній процес в умовах 
воєнного стану в Україні», 
загальний обсяг програми 6 
кредитів ЄКТС (180 годин). 
Сертифікат серія 01 № ADV-
030557-OLA від 13 червня 2022 
року; 3. Он-лайн курс 
«Академічна доброчесність: он-
лайн курс для викладачів» 
загальний обсяг курсу 2 
кредитів ЄКТС (60 годин). 
Сертифікат від 13 липня 2022 
року.

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(п) 32. 
Корпоративне право

1)
1. Oleksandra S Yavorska, Vitaliy 
M Kosovych, Ihor Y Boiko, Leonid 
L Tarasenko, Iryna I Shpuhanych. 
The current state of copyright and 
intellectual property in the IT 
field. Cuestiones Políticas. 2021, 
Vol. 39 Issue 71, p. 660-681. (Web 
of science).
2. Yuliya Glado, Oleksandra 
Yavorska, Leonid Tarasenko, 
Olena Tsilmak, Tetiana Matiienko. 
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). 
С.462-469. (Web of science).
3. 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. (Web of science).
4. Macierzynski W., Glado Yu., 
Tarasenko L. Stanislav 
Dnistryanskyi and Lviv 
University: the prosopographic 
research. EAST EUROPEAN 
HISTORICAL BULLETIN. 2020. 
№ 17. 79-89. (Web of science).
5. Тарасенко Л.Л. NFT — 
НОВІТНІЙ ЦИФРОВИЙ 
ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
ЧИ ФОРМА ВИРАЖЕННЯ 
ТВОРУ. Теорія і практика 
інтелектуальної власності. 2022. 
N2. С. 90-97.

3) Корпоративне право / за заг. 
ред. проф. О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. 
(автор розділів “Поняття та 
види юридичних осіб 
корпоративного типу», 
«Майнова основа 
господарювання юридичних 
осіб корпоративного типу», 
«Приватне підприємство як 
юридична особа 
корпоративного типу», 
«Держава як субєкт 
корпоративного права», автор 
підрозділу «Особливості 
правового положення банку як
юридичної особи 
корпоративного типу”) 

12) 1. Тарасенко Л.Л. Тенденції 
правової охорони авторського 
права у цифровому середовищі. 
Збірник матеріалів ХІV 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Закарпатські правові читання. 
Трансформація національних 
правових систем країн 
Центральної та Східної Європи в 
умовах сучасних викликів». 
Ужгород. 2022. С.293-295.
2. Тарасенко Л.Л. Об'єкти 
авторського права в цифровому 
середовищі: актуальні питання 
для національної безпеки. 
Збірн. матер. ІV Міжн.наук.-
практ. конф. «Інтелектуальна 
власність як складова системи 
забезпечення національної 
безпеки». Київ: Науково-
дослідний інститут 
інтелектуальної власності 
НАПрН України, 2022. С. 161-
165.
3. Тарасенко Л.Л. Промислові 
зразки: новації 2020 р. 
Інтелектуальна власність в 
креативних індустріях : ел. зб. 



матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-
практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 
2021 р. / редкол.: О.Ф. 
Дорошенко, А.С. Штефан та ін.; 
НДІ інтел. власн. НАПрН 
України, Навч.-наук. інст. права 
КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 
2021. С.2018-228.
4. Тарасенко Л.Л. Інформаційні 
технології як об'єкт ІТ 
правовідносин. Збірник 
матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Соціальна і 
цифрова трансформація: 
теоретичні та практичні 
проблеми правового 
регулювання». Національна 
академія правових наук 
України, Національний 
технічний університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». К. 2021. С. 205-
210.
5. Тарасенко Л.Л. Засади 
правового регулювання 
відносин інтелектуальної 
власності у цифровому 
середовищі. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: Матеріали 
ХXVІIІ звітн. наук.-практ. конф. 
(Львів, 3-4 лют. 2022 р.): у 2 ч. 
Ч. 1. Львів: Юрид. ф-т Львів. 
нац. ун-ту ім. І. Франка, 2022. С. 
210-214.
 
19) Член ГО «Львівська 
правнича школа», Член ГО 
«Центр дослідження 
інтелектуального права», 
Голова комітету з питань 
інтелектуальної власності Ради 
адвокатів Львівської області.
20) адвокат (з 2006 р. і по даний 
час), член адвокатського 
об'єднання «Тарасенко, 
Скочипець і партнери» (з 2019 
р. і по даний час).
Підвищення кваліфікації : 
Ягелонський
університет,
Краків, Польща
(кафедра
інтелектуально
ї власності
Факультету
права і
адміністрації).
Звіт
«Об’єкти
авторського
права у
цифровому
середовищі».
20.05.2018р.

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(п) 32. 
Корпоративне право

3). Корпоративне право / за заг. 
ред. проф. О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. 
(автор розділів 3.4.1 
«Комерційні найменування» 
(С.112-120),
«Кооператив як юридична 
особа корпоративного типу» 
(С.546-563), 
«Фермерське господарство як 
юридична особа 
корпоративного типу» (С.563- 
572.).
 ІТ право / за заг. ред. проф. О. 
С. Яворської. – Львів: 
Видавництво «Левада», 2017. – 
470 с. (Автор розділу 13 
«Охорона прав на комерційні 
позначення в мережі Інтернет – 
(с.327-344.).
12) 1. Мартин В. Майнові права 
інтелектуальної власності на 
сорти рослин за законодавством 
України. 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. 236 с (С.169-171)
2. Мартин В. Порядок набуття 
прав інтелектуальної власності 
на сорти рослин за 
законодавством України. //  
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІIІ 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. 249 с.(С.195-198)
4) Робочі програми з курсів: 
Речове право, Промислова 
власність.
19) Член ГО «Центр 
дослідження інтелектуального 
права»
20) Адвокат, що здійснює 
діяльність індивідуально (3 
2004 р – досі).

209735 Репецький Василь 
Миколайович

Професор, 
завідувач 
кафедри 
міжнародного 
права, Основне 
місце роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом спеціаліста, 
Львівський ордена 
Леніна державний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1979, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ЮP 002879, 

виданий 21.12.1984, 
Атестат доцента ДЦ 

009850, виданий 
30.03.1989, Атестат 

професора ПP 
002752, виданий 

19.02.2004

41 ОК(п) 33. 
Міжнародне публічне 
право 

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;Публікації:
Репецький В., Земан І. Львівська 
школа міжнародного права: 
історія і сучасність / В. 
Репецький, І. Земан // 
Український часопис 
міжнародного права. – 2018. – 
Випуск 2. – С. 12-21.
Кузьма В.Ю., Репецький В.М. 
Особливості консульського та 
дипломатичного захисту осіб із 
подвійним громадянством // 
Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. 
Сер. Юриспруденція. – 2021. - 
№ 51. – С. 168-173.
Репецький В.М. Договірно-
правове регулювання 
двосторонніх консульських 
відносин / Міжнародне право у 
світі динамічних змін: контури 
майбутнього міжнародного 
правопорядку: колетивна 
монографія / наук. Ред. В. 
Репецький, І. Земан, В. Гутник: 
Львів-Дрогобич, Коло, 2021. 420 
с. С. 91-105.
Малига В.А., Репецький В.М. 
Доктринальні підходи проф. 
Лукашука І.І. до джерел 
міжнародного права // 
Український часопис 
міжнародного права. 2021. 
Спецвипуск, присвячений І.І. 
Лукашуку. С. 230-237.
Repetskyi V., Horodyskyi I. 
Application of the principle of 
compensation for damages in the 
practice of bodies of International 
Criminal Justice /  Ukraine in the 
system of modern international 
legal order and european 
integration: problems of doctrine 
and practice in the context of 
modern humanitarian challenges. 
Сollective monograph. Chernivtsi. 
2022. 648 p. P. 449-480. 

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/методични
х вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць загальною 
кількістю три найменування;
1. Методичні вказівки до 
підготовки та оцінки 
кваліфікаційних робіт студентів 
спеціальності «Міжнародне 
право» / Укл.: В.А. Малига, В.М. 
Репецький, І. В. Земан. Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 
24 с.
2. Міжнародне публічне право. 
Програма навчальної 
дисципліни та плани 
семінарських занять для 
студентів юридичного 
факультету. Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2020. 48 с.
3. Методичні вказівки до 
підготовки та оцінки курсових 
робіт студентів спеціальності 
«Міжнародне право» / Укл.: В. 
А. Малига, В. М. Репецький. 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2021. 27 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 видання «Альманах 
міжнародного права», «Вісник 
Львівського національного 
університету» (Серія – 
Міжнародні відносини), 
«Європейські перспективи». 
Виконання функцій керівника 
кафедральної наукової теми.

Участь у міжнародній 
конференції «Імплементація 
угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським 
Союзом: публічно-правові та 
приватно-правові аспекти» (20 
квітня 2018 р.); у міжнародній 
науковій конференції «Сила 
права замість права сили» 
(Львів/Санок, 17-19 травня 2018 
р.); у круглому столі «Сучасні 
виклики застосування 
міжнародного гуманітарного 
права в збройних конфліктах» 
(26 вересня 2018 р.), у 
міжнародній конференції 
«Russia and Ukraine – challenges 
for international law and politics» 
(Варшава, 3 червня 2019 р.)
Керівництво аспірантами 
здійснює з 1991 року, в 
результаті захищено 30 
кандидатських дисертацій. За 
останні 5 років захищено 3 
кандидатські дисертації під його 
керівництвом.
Нагороджений державною 
відзнакою «Заслужений 
працівник освіти»  (свідоцтво 
ПЗ № 017452) на підставі Указу 
Президента України від 4 
травня 2019 року № 188/2019.
Був членом Конкурсної комісії 
із добору кандидатів для 
обрання суддею Європейського 
суду з прав людини від України, 
утвореної Указом Президента 
України від 26 жовтня 2021 року 
№ 550, діяльність якої 
завершилась у 2022 р. обранням 
суддею ЄСПЛ Гнатовського 
М.М.
Був суддею на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових 
робіт (ІІ тур, Одеська юридична 
академія), 2020 р.

19) діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях;
Членство в Українській 
Асоціації міжнародного права (з 
моменту створення).
Підвищення кваліфікації : 
Стажування у Ягелонському 
університеті (Польща) січень 
2018 року.
Стажування у Вроцлавському 
університеті (Польща) 2-8 
березня 2020 року.
У вересні 2022 р. стажування за 
програмою ERASMUS у 
Вроцлавському університеті.

96710 Лисик Володимир 
Михайлович

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 047401, 

виданий 02.07.2008, 
Атестат доцента ДЦ 

037945, виданий 
14.02.2014

18 ОК(п) 33. 
Міжнародне публічне 
право 

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. Lysyk V. Problems with the 
definition of “civilians” in 
international law// Civilians in 
contemporary non international 
armed conflicts  //EVROPSKÝ 
POLITICKÝ A PRÁVNÍ 
DISKURZ/ 2022 (speciální edice). 
– S. 17-22
2. Лисик В. Правовий статус 
населення неокупованих 
територій, що стихійно береться 
за зброю при наближенні 
ворога// Міжнародна науково- 
практична конференція 
«Агресія РФ проти України: як 
це змінить міжнародне право». 
-18 листорада 2022 р. - Ужгород, 
ГО Наше право», 2022. С. 36-39.
3. Лисик В. Захист прав людини 
під час збройних 
конфліктів//Міжнародне право 
у світі динамічних змін: контури 
майбутнього міжнародного 
правопорядку / наук. ред. 



В.Репецький, І. Земан, В. 
Гутник. Львів, 2021. - С.185-201.
4. Лисик В. Присяжнюк Ю. 
Правовий статус міжнародного 
агентства з відновлювальних  
джерел енергії// Вісник 
Львівського університету. Серія 
: Міжнародні відносини. – 2018.  
Вип. 45– С. 219-224.
5. Лисик В. Особливості 
відповідальності цивільних осіб 
за участь у неміжнародному 
збройному конфлікті. 
Міжнародна науково- 
практична конференція «Захист 
прав людини під час збройних 
конфліктів». -20 грудня 2020 р. 
- Львів, ГО «ЛЦПЛМП», 2020. 
С. 3-6.

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) Правниче ЗНО 2020: 
навчальний посібник. За ред. 
Бурдіна В.М.. К. Конві прінт, 
2020 -528 с.  (особистий внесок 
с. 375-433)

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/методични
х вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць загальною 
кількістю три найменування;
1) Міжнародне гуманітарне 
право. Посібник для юриста / 
[М.М. Гнатовський, Т.Р. 
Короткий, А.О. Кориневич, В.М. 
Лисик, О.Р. Поєдинок, Н.В. 
Хендель]; за ред. Т.Р. Короткого 
– Київ-Одеса : Українська 
гельсінська спілка з прав 
людини, Фенікс, 2016. – 2017. - 
145 с. 
2) Лисик В.М.Міжнародне 
гуманітарне право. 
(англійською мовою). Робоча 
програма навчальної 
дисципліни для студентів 
факультету міжнародних 
відносин за спеціальністю 293 – 
«Міжнародне право». 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
Львів, 2019.- 22 с.
3) Лисик В.М.Міжнародне 
гуманітарне право. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни для студентів 
факультету міжнародних 
відносин за спеціальністю 293 – 
«Міжнародне право». 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
Львів, 2019.- 68 с.
4) Лисик В.М. Актуальні 
проблеми міжнародного та 
європейського права. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни для студентів 
факультету міжнародних 
відносин за спеціальністю 293 – 
«Міжнародне право». 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
Львів, 2019.- 18 с.

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня;
Керівництво аспірантами 
здійснює з 2011 року, в 
результаті захищено 6 
кандидатських дисертацій.

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;
1) член редакційної колегії 
«Український часопис 
міжнародного права» (Фахове 
видання) 
http://www.jusintergentes.com.ua
/index.php?lang=uk
2) член редакційної колегії 
EVROPSKÝ POLITICKÝ A 
PRÁVNÍ DISKURZ (іноземне 
видання) https://eppd13.cz/?
lang=cs

13) проведення навчальних 
занять із спеціальних дисциплін 
іноземною мовою (крім 
дисциплін мовної підготовки) в 
обсязі не менше 50 аудиторних 
годин на навчальний рік;
Міжнародне гуманітарне право 
(анг. мовою) 72 години 

14) 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), 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;
Суддя Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 
спеціальності "Міжнародне 
право» 2021 м. Суми

19) діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях;
Член Української асоціації 
міжнародного права 
https://www.uail.com.ua/domash
nya/ 
Підвищення кваліфікації : 
Стажування у Ягелонському 
університеті (Польща) травень  
2018 року.

8640 Гутник Віталій 
Володимирович

Професор 
кафедри 
міжнародного 
права, Основне 
місце роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом спеціаліста, 
Національна 

юридична академія 
України імені 

Ярослава Мудрого, 
рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 060101 

Правознавство, 
Диплом доктора наук 
ДД 008657, виданий 
20.06.2019, Диплом 

12 ОК(п) 33. 
Міжнародне публічне 
право 

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;Публікації: 
1. Buromenskyi M., Gutnyk V. The 
Impact of ECHR and the Case-
Law of the ECtHR on the 



кандидата наук ДK 
067199, виданий 

23.02.2011, Атестат 
доцента ДЦ 044203, 
виданий 29.09.2015

Development of the Right to Legal 
Assistance in International 
Criminal Courts (ICTY, ICTR, 
ICC). Baltic Journal of European 
Studies. 2019. Vol. 9, No. 3 (28). 
P.188-204. doi: 10.1515/bjes-
2019-0029 (Scopus & Web of 
Science)
2. Гутник В.В. Щодо доцільності 
використання терміну 
«гібридна війна» для 
кваліфікації збройної агресії 
Російської Федерації проти 
України (з позиції 
міжнародного права). Вісник 
Львівського університету. Серія 
міжнародні відносини. 2019. 
Вип. 47. C. 172–181. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30970/vir.20
19.47.0.10395 (Фахове видання)
3. Гутник В.В. Збройний 
конфлікт у колишній Югославії: 
до проблеми правової 
кваліфікації. Альманах 
міжнародного права. 2020. 
Випуск 23.  С. 160-167. DOI: 
https://doi.org/10.32841/ILA.202
0.23.19 (Фахове видання)
4. Буроменський М.В., Гутник 
В.В. Правова оцінка «провокації 
хабаря» як різновиду 
«провокації злочину» в 
практиці Європейського суду з 
прав людини. Наукові записки 
НаУКМА. Юридичні науки. 
2020. Том 6. С. 18-27. DOI: 
10.18523/2617-2607.2020.6.18-27
5. Buromenskiy M., Gutnyk V. 
International Legal Problems of 
Qualification of Armed Conflicts. 
Cuestiones Políticas. 2021. Vol. 
39, No. 68,. P. 735-757. DOI: 
https://doi.org/10.46398/cuestpol
.3968.47 (Web of Science)
6. Gutnyk V., Bratsuk I., Burak S., 
Zubareva A. The concept of 
constitutional pluralism as the 
fundamental basis for the 
development of the European 
Union legal order. Revista de la 
Universidad del Zulia, 2021. Vol. 
12(34), pp. 361-378. DOI: 
https://doi.org/10.46925//rdluz.3
4.21 (Web of Science)
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. Гутник В. В. Право на захист у 
міжнародних кримінальних 
судах: доктрина та практика : 
монографія; за наук. ред. проф. 
М. В. Буроменського. Львів; 
Харків; Одеса : Фенікс, 2018. 
440 с.
2. Гутник В. В. Процесуальні 
права учасників міжнародних 
збройних конфліктів у 
міжнародних кримінальних 
судах : монографія / В. В. 
Гутник. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2016. – 302 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/методични
х вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць загальною 
кількістю три найменування:

1. Гутник В.В. Міжнародний 
кримінальний суд (англійською 
мовою). Робоча програма 
навчальної дисципліни для 
студентів факультету 
міжнародних відносин за 
спеціальністю 293– 
«міжнародне право». 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
Львів, 2021.- 41 с.
2. Репецький В.М., Гринчак 
В.А., Гутник В.В., Лисик В.М. 
Міжнародне публічне право. 
Плани семінарських занять для 
студентів юридичного 
факультету. – Львів.: – 2021. – 
38 с.



5) захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня;
Гутник В.В. Право на захист у 
міжнародних кримінальних 
судах (доктрина та практика). 
Диплом доктора юридичних 
наук ДД №008657 від 20 червня 
2019

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 
Здійснював наукове 
керівництво аспірантом 
Яворським Ярославом 
Тадейовичем, захист дисертації 
відбувся у 27 грудня 2018 року у 
НУ «Києво-Могилянська 
академія», присуджено ступінь 
кандидата юридичних наук.
7) участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад:
Опонував дисертації:
1. Громовенка Костянтина 
Вікторовича «Міжнародно-
правові стандарти у сфері вищої 
освіти», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11. – 
міжнародне право. 2020 рік
2. Нуруллаєва Ількіна Садагат 
огли «Міжнародно-правове 
співробітництво у боротьбі зі 
злочинністю (сучасні 
особливості та основні тенденції 
розвитку)», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11. – 
міжнародне право. 2021 рік
3. Мірзоєва Руфата Ширзад 
огли «Міжнародно-правове 
регулювання транскордонного 
співробітництва (на прикладі 
України)», поданої на здобуття 
ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 293 – 
Міжнародне право  галузі знань 
29 – Міжнародні відносини. 
2021 рік

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;
Виконавець держбюджетної 
теми: ««Україна у міжнародно-
правових відносинах» (Номер 
державної реєстрації НДР – 
0117U001397).
Член редколегії фахового 
видання «Вісник Львівського 
університету. Серія Міжнародні 
відносини».

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/експертних рад 
органів державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у складі 
комісій Державної служби 
якості освіти із здійснення 
планових (позапланових) 
заходів державного нагляду 
(контролю);
Експерт Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (станом на 
вересень 2021 р. участь у 5 
акредитаційних експертизах).



Був Членом Галузевої 
експертної ради 29 
«Міжнародні відносини» 
НАЗЯВО (2019-2021).

14) 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),
Здійснював наукове 
керівництво Горощак К.О. до 
участі у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових 
робіт з юридичних дисциплін 
(спеціальність – міжнародне 
право). Результат – Горощак 
К.О. –  переможець ІІІ ступеню 
згаданого Конкурсу.

19) діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях;
Членство в Українській 
Асоціації міжнародного права (з 
2010 р.), є членом Ревізійної 
комісії згаданої Асоціації.
20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 
років (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової 
діяльності).
Адвокат з 2009 року. Свідоцтво 
призупинено 31.12.2020 року.
Підвищення кваліфікації : 1. 
07.10.2019-13.10.2019 р. 
проходив наукове стажування 
на кафедрі міжнародного права 
та права Європейського Союзу 
Вроцлавського університету (м. 
Вроцлав, Республіка Польща ).

2. 04.10.2019-03.12.2019 р. 
проходив стажування на 
кафедрі кримінально-правових 
дисциплін Львівського 
державного університету 
внутрішніх справ.

8049 Гринчак 
Володимир 
Антонович

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом кандидата 
наук KH 008025, 

виданий 28.04.1995, 
Атестат доцента ДЦ 

043202, виданий 
30.06.2015

30 ОК(п) 33. 
Міжнародне публічне 
право 

1. Теорія кримінального 
переслідування : моногра-фія. 
/В. Гринчак, І. Заєць, В. 
Петлюк, Г. Федущак-
Паславська/ Харків: Право, 
2019. 208 с.
2. Міжнародне криміналь-не 
право (співробітництво держав 
у протидії злочин-ності) : 
підруч. /В. Грин-чак, І. Земан, І. 
Когутич, О. Марін/ Харків: 
Право, 2019. 440 с.
3. Державний суверенітет 
України. Кн. 1: Витоки: 
монографія. /Л. Войтович, В. 
Гринчак, Г. Федущак-
Паславська/. Харків: Право, 
2020. 269 с.
4. Державний суверенітет 
України. Кн. 2: Націо-нальний 
суверенітет коза-цької держави: 
моногра-фія. /Л. Войтович, В. 
Гринчак, Г. Федущак-
Паславська/. Харків: Право, 
2022. 258 с.
5. Державний суверенітет 
України. Кн. 3: Державні 
утворення українського народу 
першої половини ХХ століття: 
монографія. /В. Голубко, В. 
Гринчак, Г. Федущак-
Паславська/. Харків: 
Право,2022. 218 с
6. Гринчак В. А. Ситуація в 
Азові як передумова 
міжнародного спору. // Вісн. 
Львів. нац. ун-ту ім.. Івана 
Франка. Сер. Між- народні 
відносини. 2020. Вип.. 48. С. 
146–149..
7. Здобувач Шаповал Т 
Міжнародно-правове 
співробітництво з питань 
оцінки майна. Спеціальність: 
12.00.11 – міжнародне право. 
2021.
Підвищення кваліфікації : 
Волинський національний 
університет  ім.. Лесі Україн
ки

33628 Ващишин Марія 
Ярославівна

Професор, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом доктора наук 
ДД 012893, виданий 
23.12.2021, Диплом 
кандидата наук ДK 
009730, виданий 

22 ОК(п) 34. Екологічне 
право 

Пункт 1: 
1. Ващишин М.Я. Національна 
екомережа як стратегія 
екологічного управління // the 
Journal of Eastern European Law 



14.03.2001, Атестат 
доцента 12ДЦ 018632, 

виданий 24.12.2007

/ Журнал східноєвропейського 
права. – 2019. – № 67. С.30-38;
2. Ващишин Марія. 
Відновлювані території у складі 
національної екомережі / М. 
Ващишин // Підприємництво, 
господарство і право. Науково-
практичний юридичний 
журнал. № 8– 2020. – С. 57-65;
3. Ващишин М. Я. 
Диференціація правового 
режиму структурних елементів 
національної екомережі . 
Науковий вісник публічного та 
приватного права. 2020. № 3. С. 
90-95;
4. Ващишин М. Правові засади 
транскордонного 
співробітництва України у сфері 
охорони біорізноманіття. 
Visegrad Journal on Human right. 
2021. №2. C.152-157.
5. Ващишин М. Юридичний 
механізм визначення 
екологічної шкоди та його 
особливості в умовах воєнної 
агресії РФ проти України. Право 
Украіни. №6. 2022 С.55-68.
Пункт 5:
1. у Національному університеті 
біоресурсів 
і природокористування України 
на дисертацію Ващишин Марії 
Ярославівни на тему: 
«Національна екомережа 
України як об’єкт правового 
регулювання», подану на 
здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.06 
«Земельне право; аграрне 
право; екологічне право; 
природоресурсне право»
(спеціалізованої вченої ради Д 
26.004.16 )
Пункт 12:
1. Ващишин М. Я. Правова 
охорона територій національної 
екомережі: земельно-правовий 
аспект. На сторожі земельного 
ладу: до 20-річчя Земельного 
кодексу України; тези доповідей 
учасників Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 26 
листопада 2021 р.) За заг. ред. 
проф. В. М. Єрмоленка. Київ : 
ФОП Гуляєва В. М., 2021. С. 22-
24;
2. Ващишин М. Я. Екосистемні 
послуги національної 
екомережі. Актуальні проблеми 
земельного, аграрного, 
екологічного та 
природоресурсного права: 
збірник матеріалів науково-
практичної конференції (10 
грудня 2021 р.) . За заг. ред. А. 
П. Гетьмана, М. В. Шульги. 
Харків : Юрайт, 2021. С. 40-44;
3. Ващишин М. Я. Міжнародно-
правове закріплення права на 
безпечне довкілля. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
ХXVІІІ звітної науково-
практичної конференції (3–4 
лютого 2022 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
2022. С. 14-17;
4. Ващишин М. Гарантії права 
на безпечне і стале довкілля: 
загрози і перспективи. Збірник 
матеріалів Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Стратегія 
екологічної безпеки України: 
соціально-екологічний та 
правовий вимір», 20 травня 
2022 р. Львів : СПОЛОМ, 2022. 
С. 15-20;
5. Ващишин М. Я. Відновлення 
екосистем засобами екомережі. 
Актуальні проблеми юридичної 
науки: збірник тез Міжнародної 
науково-практичної 
конференції Дванадцяті осінні 
юридичні читання «Права 
людини в сучасному світі: 
проблеми теорії та практики» 
(м. Хмельницький, 1-2 жовтня 
2021 року). Хмельницький : 
Хмельницький університет 
управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2021. 300 с., 
С. 212-214.
Пункт 19:
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
«Teaching Update: студії 



сучасного викладача» (Сучасні 
технології викладання в 
університеті), сертифікат, 
виданий 29 жовтня 2018 р.,2. 
«Освітній десант. Перформанс 
освітніх майстер-класів» (6 
годин), сертифікат, виданий 5 
жовтня 2019 р.

41274 Барабаш Наталія 
Петрівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 007472, 

виданий 26.09.2012

13 ОК(п) 34. Екологічне 
право 

Пункт 1: 
1. Барабаш Н. П. Проблемні 
аспекти закріплення поняття 
«землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого 
призначення» у законодавстві 
України. «Young Scientist». June, 
2017. № 6 (46). С. 91-95; 
2. Барабаш Н. П. Правове 
забезпечення цільового 
використання земель 
промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. Право і 
суспільство. 2018. № 1. С. 133-
138;
3. Барабаш Н. П. Теоретико-
правові аспекти визначення 
поняття геологічного вивчення 
надр. Підприємництво, 
господарство і право. 2019. № 4. 
С. 111-116; 
4. Nataliia Barabash The Criminal 
Law Aspect of the Violation of 
Environmental Law in the context 
of armed aggression against 
Ukraine /Nataliia Barabash, Igor 
Paryzkyi, Eduard Rasiuk, Bohdan 
Telefanko, Oleksii Humin: 
Cuestiones Políticas (Vol. 40 
Núm. 73 (2022)) – S. 655-271;
5. Nataliia Barabash The issues 
concerning terminology of legal 
regulation of using underground 
space – AD ALTA: Journal of 
Interdisciplinary Research (12/01-
XXVI) – S 25-32 – 2022.
Пункт 3:
1. Кваліфікаційний 
(адвокатський) іспит: навч. 
посібник 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.]. – К.: Ін Юре, 2017. – 
Підрозділи 20-21. – С. 128-142.
Пункт 4:
1. Наявність акредитованого 
електронного курсу «Земельне 
право України» на платформі 
Moodle (https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=3517, протокол 
засідання атестаційної комісії 
№ 72-21 від 05.02.2022 р.)
Пункт 12:
1. Барабаш Н. П. Правові 
аспекти дослідження категорій, 
пов’язаних із видобуванням 
корисних копалин. – Еколого-
правовий статус людини і 
громадянина: ретроспективний 
та перспективний погляди: зб. 
матеріалів міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 31 травня 
2019 року) / Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка, Інститут 
держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України; за 
заг. ред. Краснової М. В., 
Коваленко Т. О. – Чернівці: 
Кондратьєв А. В. – 2019. – С. 77-
82.
2. Барабаш Н. П. Деякі аспекти 
визначення поняття 
«користування надрами для 
цілей, не пов’язаних із 
видобуванням корисних 
копалин». – 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. 5-8.
3. Барабаш Н. П. Поділ земель 
на категорії: питання 
доцільності та ефективності. – 
Стратегія екологічної безпеки 
України: соціально-
економічний та правовий вимір 
: збірник матеріалів V Круглого 
столу. Львів : Навчально-
науковий інститут права, 



психології та інноваційної 
освіти Національного 
університету «Львівська 
політехніка», 2020. – С. 36-40.
4. Барабаш Н. П. Правові 
аспекти встановлення 
диференційованого режиму 
ресурсів надр. – Актуальні 
правові проблеми земельних, 
аграрних та екологічних 
відносин в умовах сучасної 
земельної реформи : збірник 
матеріалів науково-практичної 
конференції (м. Харків, 22 
травня 2020 року) / за ред. А. П. 
Гетьмана та М. В. Шульги. 
Харків : Юрайт, 2020. – С. 27-
30.
5. Барабаш Н. П. Методологічні 
аспекти формування поняття 
«ресурси надр». – Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
ХXVІІ 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. 5-8.
Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1). 
Goethe-Zertifikat B2, Nummer 
01346-GZ-B2-19-2702 від 
06.06.2019 р. 
2) 09.11.2020 р. – 18.12.2020 
пройшла міжнародне 
дистанційне науково-
педагогічне стажування на базі 
юридичного факультету 
Білостоцького університету 
(Республіка Польща) на тему 
«Наукова діяльність в 
дисциплінах юридичних наук з 
національної та європейської 
точки зору» (сертифікат № 038 
від 18.12.2020 р.), 6 ECTS - 180 
год. 
3). 01.10.2020 р. – 23.01.2021 р. 
пройшла навчання на програмі 
«Вдосконалення викладацької 
майстерності» в Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка (сертифікат 
СВ № 02070987/000003-21), 6 
ECTS - 180 год. 
4) 25.07.2022 р. - 07.08.2022 р. -
-- "Цифрові інструменти Google 
для освіти" (базовий рівень), 
сертифікат № GDTfE-01-10827, 
1 кредит ECTS - 30 академічних 
годин. 
5) 08.08.2022 р. - 14.08.2022 р. -
-- "Цифрові інструменти Google 
для освіти" (середній рівень), 
сертифікат № GDTfE-01-С -
00296, 0,5 кредита ECTS - 15 
академічних годин. 
6) 15.08.2022 р. - 21.08.2022 р. --
- "Цифрові інструменти Google 
для освіти" (поглиблений 
рівень), сертифікат № GDTfE-
01-П -02902, 0,5 кредита ECTS - 
15 академічних годин. 
7) 29.11.2021 -- 25.07.2022 --- 
"Akcent" Dil okulu -- Sertifika 
Türkçe Yeterlilik Belgesi A1: 
Eğitim saatlerinin kapsamı 60, 
Sınav sonucu 120 den 101 puan 
almıştır, 26.08.2022.8) 
08.10.2022 --- 19.11.2022 --- 
Laters Deutschklub, Zertifikat 
verliehen an Nataliia Barabash für 
die erfolgreiehe Teilnahme an 
dem Kurs für Sprachdidaktik: 
Deutsch lehren, 22 
Unterrichtsstunden, 23.11.2022. 

188310 Труш Марта 
Ігорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 046187, 

виданий 20.03.2018

4 ОК(п) 29. 
Адміністративне 
процесуальне право

1.)Труш М. І. Етапи виконання 
судового рішення в 
адміністративному судочинстві 
/ М. І. Труш// Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : ХXV звітна 
науково-практична 
конференція.. Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
ім.Івана Франка. Львів. – 2021. – 
Ч.2. – C. 95-99;
Труш М. І. Адміністративний 
суд як активний учасник на 
стадії виконання судового 
рішення в адміністративному 
судочинстві / М. І. Труш// 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в України 
. Юридичний факультет 
ім.Івана Франка. Львів. – 2021. –



Ч.2. – C. 109-113.
Труш М. І. Законність як одна з 
основних вимог до судового 
рішення в адміністративній 
справі / М. І. Труш// ІНСТИТУТ 
ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В. М. 
КОРЕЦЬКОГО. ІНСТИТУТ 
ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В. М. 
КОРЕЦЬКОГО. Київ . – 2019. – 
– C. 171-174.
Trush M. I. Comparative analysis 
of the essence of abuse of power 
in international legal sciences and
Ukraine / M. I. Trush //Труш М. 
І.Законна сила судового 
рішення касаційної 
інстанції/Проблеми сучасних 
трансформацій, серія 
Право,2022р.;
Труш М. І. Право на захист в 
адміністративному 
судочинстві/Наукові іновації та 
передові технології,2022;
19)Член профспілки ЛНУ 
іменіІвана Франка; член 
«Львівської правничої школи».

166262 Решота 
Володимир 
Володимирович

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(п) 29. 
Адміністративне 
процесуальне право

1)
1. Reshota V., Bezzubov D., 
Zozulia I., Reshota, O., Khytra O., 
and Chystokletov L. 
Administrative justice: Main 
approaches of definition in 
common law and civil law 
countries. Arctic. 2020. Vol. 73. 
No. 2. P. 24–31. (Indexed in the 
international scientometric 
database Scopus).
2. Reshota V., Syrko M., Reshota 
O. Entwicklung von theoretischen 
Vorstellungen über das 
Gerichtsrecht. Visegrad Journal 
on Human Rights. 2019. No. 6. 
Vol. 3. S. 146 –149. (Indexed in 
the international scientometric 
database Index Copernicus).
3.Reshota, V., Ilnytskyi, O., Syrko, 
M., and Reshota, O. 2020. 
Budgetary funds management in 
Ukraine: constitutional and 
international treaties regulation. 
Journal of Advanced Research in 
Law and Economics, Volume XI, 
Summer, 4(50): P. 1345-1352. 
DOI: 
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.
4(50).31. Available from: 
https://journals.aserspublishing.e
u/jarle/article/view/5339 
(Indexed in the international 
scientometric database Scopus).
4.Reshota V., Dzhokh R., Reshota 
O., Kryvenchuk Yu. Problems of 
legal regulation of support in the 
implementation of control 
operations in Ukraine and 
information technology to solve 
this problem. (2020) CEUR 
Workshop Proceedings, 2654, pp. 
492-503. URL: 
https://www.scopus.com/inward/
record.uri?eid=2-s2.0-
85091268873&partnerID=40&md
5=1fbdb19123220afba2ef785c673b
213b (Indexed in the international 
scientometric database Scopus).
5.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, Ethical and 
Regulatory Issues, 24 (Special 
Issue 1), pp. 1-9. 
https://www.abacademies.org/art
icles/electronic-petitions-in-
european-states-and-ukraine-
solving-social-and-economic-
problems-11872.html (Indexed in 
the international scientometric 
database Scopus).
3) 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.; 
4) 1. Електронний атестований 
навчальний курс на платформі 
MOODLE «Адміністративне 
судочинство». 2. Решота В.В., 
Школик 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 «Захист прав 
учасниківдорожньогоруху»; 
5) Захистдисертації на 
здобуттянауковогоступеня 
доктор юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 (диплом 
ДД 008652, дата видачі 
20.06.2019)
6) Науковий керівник Смотрича 
Д.В., який18.05.2021 захистив 
дисертацію і здобув ступінь 
доктора філософії з галузі знань 
08 Право за спеціальністю 081 
Право
7) 1. Голова разової 
спеціалізованої вченої ради ДФ 
35.051.031 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка з правом 
прийняття до розгляду та 
проведення разового захисту 
дисертації Олійника Юрія 
Вадимовича на здобуття 
ступеня доктора філософії з 
галузі знань «Право» за 
спеціальністю «Право» 
2. Голова разової 
спеціалізованої вченої ради ДФ 
35.051.029 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка з правом 
прийняття до розгляду та 
проведення разового захисту 
дисертації Галабурди Тараса 
Ігоровича на здобуття ступеня 
доктора філософії з галузі знань 
«Право» за спеціальністю 
«Право» 3. Голова разової 
спеціалізованої вченої ради ДФ 
35.051.030 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка з правом 
прийняття до розгляду та 
проведення разового захисту 
дисертації Ковальчука Івана 
Васильовича на здобуття 
ступеня доктора філософії з 
галузі знань «Право» за 
спеціальністю «Право» 
9) член експертної ради МОН 
секції «Безпекове суспільство: 
захист свободи, національної  
безпеки та культурної 
спадщини України  та  її  
громадян», яка  здійснювала 
експертизу наукових розробок 
молодих вчених відповідно до 
пункту 11 розділу ІІ Положення  
про проведення Міністерством  
освіти і науки України Конкурсу 
проектів наукових робіт та 
науково-технічних 
(експериментальних) розробок 
молодих вчених, які працюють  
(навчаються) у вищих 
навчальних закладах та  
наукових установах, що 
належать до сфери управління 
Міністерства.
19) член Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісї 
адвокатури Львівської області; 
член Всеукраїнської 
громадської 
організації«Львівська правнича 
школа».
20) досвід практичної роботи 
здійснення адвокатської 
діяльності - 12 років.
Підвищення кваліфікації :1) З 
20 січня по 28 лютого 2020 
року пройшов науково-
педагогічне стажування в 
університеті Марії Кюрі-
Складовської (Республіка 
Польща) на тему «Інноваційні 
методи організації освітнього 
процесу для здобувачів 
юридичної освіти в Україні та 
країнах ЄС» за фахом 
«Юридичні науки» в обсязі 6 
кредитів (180 год.).                    2) 
Пройшов навчання у програмі 
"Вдосконалення викладацької 
майстерності" (01.10.2020-
23.01.2021 р.) та отримав 
сертифікат СВ 
№02070987/000091-21 (6 
кредитів).
3) Пройшов підвищення 
кваліфікації для викладачів 
ЗВО, проведене Центром 
англомовної академічної та 
крос-культурної комунікації 
ЛНУ ім. І. Франка «Англомовна 
академічна комунікація» 
(English-language 
AcademicCommunication) 
(сертифікат АК 



№02070987/000026-22).

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

11 ОК(п) 22. 
Кримінально-
процесуальне право 
України

1) Мазур М.Р., Хамандяк В.Б. 
Право на відшкодування шкоди 
в контексті статті 5 § 5 Конвенції 
про захист прав людини і 
основоположних свобод та 
практики Європейського суду з 
прав людини. Юридичний 
бюлетень. 2018. № 7. C. 296-
302.
 Мазур М.Р. Особливості 
компенсації моральної шкоди, 
завданої незаконними 
рішеннями, діями чи 
бездіяльністю у кримінальному 
провадженні. «Juris Europensis 
Scientia». 2020. № 2. С. 107-111.
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. 
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)
 Мазур М.Р., Дмитренко А.А.  
Особливості медіації у 
кримінальному провадженні 
України. Науковий вісник 
Ужгородського Національного 
Університету, 2021, Серія 
ПРАВО. Випуск 67 С. 273-277; 

3) наявність виданого 
підручника … 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);

10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах…
Участь у реалізації проекту 
(виконавець) «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». 

13) проведення навчальних 
занять із спеціальних дисциплін 
іноземною мовою … Спецкурс 
«Система юстиції та внутрішніх 
справ Європейського Союзу» 
The EU Justice and Home Affairs 
Agencies (викладається 
англійською мовою); 

19) діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських об’єднаннях  
Національна асоціація 
адвокатів України (НААУ),
Національна асоціація 
медіаторів України (НАМУ);

20) досвід практичної роботи 
адвокатська діяльність.
Підвищення кваліфікації : 
«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

6 ОК(п) 22. 
Кримінально-
процесуальне право 
України

1) 
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/arc
hive/2019/6_2019/part_2/30.pdf.

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/arc
hive/2020/2_2020/part_3/31.pdf

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/arc
hive/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/j
ournal/2020/6/14.pdf  (дата 
звернення: 21.10.2020). 
3) 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.
19. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа», 
Громадської організації «Школа 
журналістики «Рожеві 
окуляри», Благодійної 
організації Міжнародний 
благодійний фонд «Спорт 
нації».

20. Практикуючий адвокат з 
2015 року
Підвищення кваліфікації : 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

267679 Слюсарчук 
Христина 
Ростиславівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 044910, 

виданий 12.12.2017

5 ОК(п) 22. 
Кримінально-
процесуальне право 
України

1) Павлишин А., Слюсарчук Х. 
Стандарт доказування 
«достатня підстава»: 
тлумачення Верховного суду 
США та національна практика 
застосування // Правова 
позиція. – 2018. № 1 (20). С. 103 
– 110. (0,76 друк. арк., 
особистий внесок – 0,38 друк. 
арк.)
Слюсарчук Х. Оскарження 
повідомлення про підозру у 
кримінальному провадженні: 
contra spem spero // Право і 
суспільство. – 2019. № 4. С. 314-
322. (0,78 друк арк.).
Слюсарчук Х., Нор В. Заявник – 
суб’єкт доказування? Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. № 72. 147–154. 
Слюсарчук Х. Р., Мазур М. Р. 
Стандарт доказування у 
кримінальному провадженні: 
«змінний» чи «ступеневий». 
Науковий вісник Ужгородського 
університету: серія юридична. 
2021. № 63. 298–301.
Nor V.T., Mazur M.R., 
Slyusarchuk Kh.R. Standards of 
proof in criminal justice of 
Ukraine: the essence of the 
concept and the purpose of 
implementation. Cadernos de 
Dereito Actual. 2021. № 15. 9–36.
3) Павлишин А. А. Слюсарчук Х. 
Р. Стандарти доказування у 
кримінальному провадженні. 
Львів: ТОВ «Колір ПРО», 2018. 
292 с. (16,97 друк. арк.; 
особистий внесок – 8,49 друк. 
арк.).



Кримінальний процес = 
Criminal Procedure of Ukraine: 
академічний курс : у 3 т. Т. 1: 
Загальна частина / В. Т. Нор, Н. 
Р. Бобечко 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.
5) Захист дисертації на здобуття 
наукового на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук 26 жовтня 2017 
року у спеціалізованій вченій 
раді Д 35.051.03 у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка. Тема 
дисертаційної роботи: 
«Стандарти доказування у 
кримінальному провадженні»
10) Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM в 
рамках Грантової угоди № 
2018-3614/001-001 
«Модернізація магістерських 
програм для майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
дотриманням Європейського 
стандарту прав людини» 
(Програма фінансування ЄС: 
ERASMUS+ KA2 Співпраця з 
метою запровадження 
інновацій та обміну 
позитивного досвіду – Розвиток 
потенціалу у сфері вищої освіти)
19) Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(Вдосконалення викладацької 
майстерності, сертифікат СВ № 
0256-2022, виданий 04 червня 
2022 року.
5 кредитів ECTS)

145584 Косович Віталій 
Мирославович

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, виданий 
06.12.1996, Атестат 

доцента ДЦ 006209, 
виданий 23.12.2002, 
Атестат професора 

AП 003889, виданий 
07.04.2022

27 ОК(п) 23. Професійна 
етика юриста 

1) 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. (ДОІ: 
10.18371/fcaptp.v2i37.230648) 
(0,6 друк. арк.); 2. 
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/10.24919/2519- 
8X.20.240052) (0,7 друк. арк.); 
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 Gestão Inovação e 
Tecnologias. Centivens Institute 
of Innovative Research. EU. – 
2021. – volume 11, number 4. – P. 
3657-3674. (ДОІ: 
10.47059/revistageintec.v11i4.2398
) (1,1 друк. арк.); 
Загальнотеоретичні положення 
у судовій практиці: 
використання та необхідність їх 
поглибленого вивчення / В. М. 
Косович // Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2020. Вип. 72. ЛНУ імені Івана 
Франка. Львів. – 2021. – C. 3-13 
Проект Закону України «Про 
нормативно-правові акти», які 
загальнотеоретичні положення 
не знайшли у ньому 
відображення? / В. М. Косович 
// 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. 
ЛНУ імені Івана-Франка. – 2021. 
– Ч. 1. – C. 8-11 
7) 
Є членом спеціалізованої вченої 
ради із захисту докторських 
дисертацій з юридичних наук у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Франка
6)



Наукове керівництво 
здобувачкою наукового ступеня 
кандидатки юридичних наук 
Кувітановою Юлією Ігорівною, 
яка 5 грудня 2018 року 
захистила кандидатську 
дисертацію на тему: 
«Нормативно-правові акти 
Кабінету Міністрів України: 
загальнотеоретична 
характеристика» за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія 
та історія держави і права: 
історія політичних і правових 
учень;
8)
Є членом редакційної колегії 
журналу «Український часопис 
конституційного права»
12)  
Проект Закону України «Про 
правотворчу діяльність»: 
позитиви та можливості 
удосконалення / Косович В. М. 
// Юридична техніка у 
творчості та правозастосуванні 
//Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-
конференції: Збірник тез 
доповідей, м. Івано-Франківськ, 
Україна, 10 грудня 2021 р. м. 
Івано-Франківськ, 2022. С. 69-
76; 
Правова експертиза 
нормативно-правових актів в 
Україні: можливості 
удосконалення / Косович В. М. 
// Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІІІ звітної наук. 
практ. конференції (3–4 лютого 
2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. – С. 11-14; 
Юридичний техніко-
технологічний інструментарій 
та верховенство права: 
(методологія дослідження) / В. 
М. Косович // Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. –  2018. – Вип. 66.– 
С. 14–26; 
Приховані (латентні) недоліки 
нормативно-правових актів 
України: загальнотеоретична 
характеристика/ В. М. Косович 
// Публічне право. – 2018. – № 
2 (30).– С.184–191 (0,5 друк. 
арк.). 
Техніко-технологічні засоби 
створення правових законів: 
загальнотеоретичні аспекти / В. 
М. Косович // Держава і право. 
Юридичні науки. 2018. Вип. 79. 
С. 34–46.
Підвищення кваліфікації : 
Університет ім. Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні, 4-10 
листопада 2018 (72 години)

54407 Добрянський 
Святослав 
Павлович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1999, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 019642, 

виданий 02.07.2003, 
Атестат доцента 12ДЦ 

026411, виданий 
20.01.2011

20 ОК(п) 23. Професійна 
етика юриста 

1)Юридичне забезпечення прав 
людини у Європейському Союзі: 
сучасний стан та перспективи 
розвитку. Вісник Національної 
академії правових наук України. 
2020. Т. 26, № 3. С. 42-52. 
Права людини у Європейському 
Союзі: можливості 
удосконалення юридичного 
гарантування. Право України. – 
2019. № 6. С. 34-39.  
Загальна Декларація прав 
людини – передвісник Хартії 
основоположних прав 
Європейського Союзу. Вісник 
НаПРН України. 2018. № 10. С. 
89-95. Добрянський С.П. 
Професор Філіп Сендс – 
світовий авторитет з теорії та 
практики міжнародно-
юридичного захисту прав 
людини. Право України. 2018. 
№ 3. С. 165 – 172. 
Вплив Загальної Декларації 
прав людини на формування 
фундаментальних 
правозахисних актів 
Європейського Союзу. Право 
України. № 2. 2018 С. 77 – 85.

176061 Семків Віталій 
Остапович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1986, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ЮP 004568, 

виданий 15.08.1990, 

27 ОК(п) 23. Професійна 
етика юриста 

3) Europa Srodkowo-Wschodnia 
w procesie transformacji i 
integracji. Wymiar gospodarczy 
(монографія) за ред.: Х. 
Халупчака, М. Пєтраша, Л. 
Потоцького, Замость, 2018. 410 
s.
7) Є вченим секретарем 
спеціалізованої вченої ради із 
захисту дисертацій з 



Атестат доцента ДЦ 
003433, виданий 

02.06.1994

юридичних наук у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка.
8) 
Є членом наукової ради 
наукового видання «Studia 
Bydgosko-Lwowskie: Prawo–
Samorzad Terytorialny–
Gospodarka».

12)  
Забезпечення права на наукову 
творчість в умовах воєнного 
стану в Україні / Семків В. О. // 
Третій рівень освіти в Україні: 
становлення та тенденції: 
Збірник тез доповідей, Луцьк, 
Україна, 18 жовтня 2022 р. 
Луцьк: Видавн. дім 
«Гельветика», 2022. С. 15-20; 
Становлення правової 
політології в Україні / В. О. 
Семків // 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. 29-32
Праворозуміння у політичній 
філософії австрійської школи / 
В. Семків // Проблеми 
державотворення та захисту 
прав людини в Україні : матер. 
ХXVІ звіт. наук.-практ. конф. (м. 
Львів, 6–7 лютого 2020 р.) : у 2 
ч. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2020.  Ч. 1. 
С. 22−23.

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

11 ОК(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

Пункт 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 

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. 

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/law2019/6/523
3. 

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. 

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; 

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 



Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 19: 

Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».

Пункт 20: 

Адвокатка. Свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю № 1729, видане  на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
11.08.2010 р. № 7.
Підвищення кваліфікації : 
1)Центром підвищення 
кваліфікації викладачів 
кримінального права 
Національного юридичного 
університету імені Ярослава 
Мудрого та Організацією з 
безпеки та співробітництва в 
Європі (курс підвищення 
кваліфікації з теми “Методика 
викладання кримінального 
права та процесу та основні 
проблеми співвідношення 
кримінального та 
кримінального процесуального 
права”, м. Харків, жовтень-
листопад 2016 р.). Сертифікат 
№ 4. 2) Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка (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) Проєкт Програми 
USAID “Нове правосуддя” 
(Вебінар “Впровадження 
дистанційної юридичної 
освіти”, який проводився у 
березні-червні 2020 року. 
Участь засвідчується 
сертифікатом); 4) Юридичний 
факультет Університету імені 
Марії Кюрі-Склодовської у м. 
Люблін, Республіка Польща 
(міжнародне наукове 
стажування, 15-21 жовтня 2018 
року. Сертифікат. Обсяг 
стажування 15 годин лекцій, 30 
годин для досліджень); 5) 
Міністерство освіти і науки 
України за спільною програмою 
з Міжнародною громадською 
організацією «Універсальна 
екзаменаційна мережа» 
(“Основи тестології та розробки 
тестових завдань”, 19-20 квітня 
2019 року. Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації ПК № 
3.2/14/6/18-19 від 20.04.2019 
року. 0,5 кредитів ECTS); 6) 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(Програма підвищення 
кваліфікації «English-language 
Academic Communication”, 15 
квітня-15 червня  2022 року. 
Сертифікат AK # 
02070987/000029-22. 6 
кредитів ECTS); 
7)ТОВ «Академія цифрового 
розвитку» (Курс "Цифрові 
інструменти GOOGLE для 
освіти" (базовий рівень), 
Сертифікат  № GDTfE-01-18299, 
виданий 08.08.2022 року. 1 
кредит ECTS).  

200031 Ждиняк Наталія 
Петрівна

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 060101 

17 ОК(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 



Правознавство, 
Диплом кандидата 

наук ДK 062835, 
виданий 22.09.2021

Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 5: 

захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 - 
кримінальне право і 
кримінологія; кримінально-
виконавче право    на тему: 
«Ефективність забороняючих 
кримінально-правових норм». 
Захист відбувся: 22.09.2021 
року.

Пункт 12: 

Ждиняк Н. Критерії оцінки 
якості забороняючих 
кримінально-правових норм / 
Н. Ждиняк  // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
XХV 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. 108-110; 

Ждиняк Н. Методологічні 
підходи до розуміння 
ефективності забороняючих 
кримінально-правових норм. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали XХVII звітної 
науково-практичної 
конференції (Львів, 5-6 лютого 
2021 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021.  С. 141-143; 

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.

Пункт 19: 

Членкиня (індивідуальне 
членство) у ГО «Всеукраїнська 
Асоціація кримінального 
права»

Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Львівський національний 
університет
 ім. Ів. Франка (Вдосконалення 
викладацької майстерності, 
сертифікат СВ № 02070987 / 
000153-21, виданий 23 січня 
2021 р., 1 кредит ECTS).

339289 Утко-Масляник 
Юлія 
Мирославівна

Доцент кафедри 
європейського 
права, Основне 
місце роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2008, 

спеціальність: 030402 
Мiжнародне право

4 ОК(п) 24. Основи 
права Європейського 
Союзу 

1)Утко-Масляник Ю. М. Правові 
засади співробітництва між 
Україною та Європейським 
Союзом у космічній сфері. 
Advanced Space  aw. Київ, 2018.   
2. С. 96 – 109.
Утко-Масляник Ю. М. Правові 
засади участі України у 
програмах ЄС у космічній сфері. 
Міжнародна система на порозі 
глобальних трансформацій: 
збірник матеріалів VІІ щоріч. 
міжнар. наук.-практ. конф. ф-ту 
міжнар. відносин Львів. нац. ун-
ту ім. І. Франка (м. Львів, 7 бер. 
2017 р.). Львів: ЛНУ ім. І. 



Франка, 2017. С. 243–248.
Утко-Масляник Ю. М. Правові 
аспекти співробітництва 
держав-членів Європейського 
Союзу у космічній сфері : 
автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" 
/ Утко-Масляник Юлія 
Мирославівна ; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого, [Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Харків, 2018. — 20 с. 
Микієвич М. М., Утко-
Масляник Ю. М. Імплементація 
державами-членами ЄС 
міжнародних договорів ООН з 
питань космічної діяльності: 
досвід для України / 
колективна монографія. 
Міжнародне право у світі 
динамічних змін: контури 
майбутнього міжнародного 
правопорядку / наук. ред. В. 
Репецький, І. Земан, В. Гутник. 
Львів, 2021. С. 387-402.
4)
Електронні курси:
“Основи права ЄС”
5)
У 2018 р. – захист дисертації у 
національному юридичному 
університеті імені Ярослава 
Мудрого на тему: «Правові 
аспекти співробітництва 
держав-членів Європейського 
Союзу у космічній сфері». 
10)
Участь в круглому столі 
Львівської крайової організації 
Асоціації українських правників 
на тему: «Особливості 
проходження студентами ВНЗ 
виробничої практики в 
адвокатських об’єднаннях та 
при адвокатах, які здійснюють 
діяльність індивідуально» Дата: 
09/10/2020.  м. Львів. Тема 
виступу: «Особливості та 
проблеми дотримання 
адвокатської таємниці при 
проходження студентами 
практики»; 
Участь в проекті 
“Удосконалення викладацької 
майстерності” в рамках проекту 
професійного розвитку 
педагогічних працівників 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
, зокрема, модулі ІV 
"Можливості викладача при 
використанні платформи 
Moodle", модулі V  
"Вдосконалення викладацької 
майстерності" курсів 
професійного розвитку 
педагогічних працівників 2022 
р.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(Дистанційне стажування  за 
програмою професійного 
розвитку “Вдосконалення 
викладацької майстерності”, 
сертифікат 0193 — 2022, 
виданий 22 червня 2022 р. 2,5 
кретиди ECTS 75 годин)

318945 Микієвич 
Михайло 
Миколайович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Факультет 
міжнародних 

відносин

Диплом доктора наук 
ДД 006009, виданий 
20.09.2007, Атестат 

професора ПP 005714, 
виданий 30.10.2008

26 ОК(п) 24. Основи 
права Європейського 
Союзу 

  Публікації:
1. Суд Європейського Союзу: 
правовий статус та особливості 
реалізації правотворчої 
компетенції: Монографія/ 
Микієвич М.М., Яворська І.М. - 
Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. -248 с.;
2. Микієвич М.М., Утко-
Масляник Ю.М. Імплементація 
державами-членами ЄС 
міжнародних договорів ООН з 
питань космічної діяльності: 
досвід для України // 
Міжнародне право у світі 
динамічних змін: контури 
майбутнього міжнародного 
правопорядку / наук. ред. В. 
Репецький, І. Земан, В. Гутник. 
Львів, 2021. С. 387-402;
3. Микієвич М.М. 
Децентралізація публічної 
влади в Україні. У контексті 
зарубіжного досвіду та 
євроінтеграційних процесів. 
2021,с. 385 - с. 262-276.
4. Olha M. Shpakovych, Mykhailo 
M. Mykievych. Supranationality 
and international organizations: 
definition, features, models. 
Opción. 2020. Año 36. Especial 
№ 26. Р. 1727-1745. (Scopus)
5. Mykievych M., Ivanochko I. 



Judicial and Legal Reform as an 
Element of Implementation of the 
EU-Ukraine Association 
Agreement in the Field of Justic, 
Teisė, 2020, vol. 114. (Scopus)
6. Kovalchuk V., Zharovska I., 
Mykievych M., Hrushko M., 
Hrabynskyi M. Transformation 
challenges for the international 
humanitarian system: migration 
crisis as the latest tool for hybrid 
warfare. (a vision from Ukraine).  
Revista UNISCI Journal. 
May/Mayo 2022. № 59. (Scopus)
7. Яворська І. М., Микієвич М. 
М. Захист персональних даних у 
праві Європейського Союзу// 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
«Міжнародні відносини». 
2018.За ред. Ігора Підкови і 
Романа Шуста. – Видання друге, 
доповнене. – Львів: Простір-М, 
2019.- С. 637.;
8. Микієвич М.М., Брацук І.З. 
Правовий плюралізм як 
концептуальна засада розвитку 
права Європейського Союзу. 
Український часопис 
міжнародного права. 2019. № 4. 
С. 100-105.;
9. Микієвич М., Сеник С. 
Особливості розвитку 
державної служби в Україні та 
країнах Європейського Союзу: 
порівняльно-правова 
характеристика. Вісник 
Львівського університету. Серія 
міжнародні відносини. 2019. 
Вип. 46. С. 241-251.;
10. Микієвич М. М.Європейське 
економічне співтовариство// 
Світова історія ХХ-ХХІ 
століть.Енциклопедичний 
словник / За ред. Ігора Підкови 
і Романа Шуста. – Видання 
друге, доповнене. – Львів: 
Простір-М, 2019.- С.375-376.
11. Микієвич М. М. Європейське 
об’єднання вугілля і сталі. 
Світова історія ХХ-ХХІ 
століть.Енциклопедичний 
словник / За ред. Ігора Підкови 
і Романа Шуста. – Видання 
друге, доповнене. – Львів: 
Простір-М, 2019.- С. 376.
12. Микієвич М. М. Європейські 
співтовариства Світова історія 
ХХ-ХХІ 
століть.Енциклопедичний 
словник / За ред. Ігора Підкови 
і Романа Шуста. – Видання 
друге, доповнене. – Львів: 
Простір-М, 2019.- С. 379
13. Микієвич М. М . 
Лісабонський договір Світова 
історія ХХ-ХХІ 
століть.Енциклопедичний 
словник / За ред. Ігора Підкови 
і Романа Шуста. – Видання 
друге, доповнене. – Львів: 
Простір-М, 2019.- С. 637.
14. Микієвич М.М., Сеник С.В. 
Особливості розвитку 
державної служби в Україні та 
країнах Європейського Союзу: 
порівняльно-правова 
характеристика / Вісник 
Львівського університету. Серія 
міжнародні відносини.2019. 
Випуск 46. С. 241-251.
15. Микієвич М.М., Брацук І.З. 
Правовий плюралізм як 
концептуальна засада розвитку 
права Європейського Союзу/ 
Український часопис 
міжнародного права. – 2019. – 
№4. – С.100 – 105.
16. Krayevska O. Mykievych M., 
Senyk S. Defining “Information 
Resources” and Their 
Interpretation in the Domain of 
Ukrainian National Police // 
Central European Political Studies 
(Środkowoeuropejskie Studia 
Polityczne). N 2/2021. P. 119-134 
(DOI: 
10.14746/ssp.2021.2.7,https://doi.
org/10.14746/ssp.2021.2.7

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(п) 34. Екологічне 
право 

Пункт 1: 
1. 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 
3. 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.; 
Пункт 3: 
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.; 
Пункт 5: 
1. 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.
Пункт 12: 
1. Шпарик Н.Я. Практичні 
аспекти доступу до екологічної 
інформації від суб’єктів 
господарювання / Н.Я. Шпарик 
// Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали ХXІІ звітної науково-
практичної конференції (7–8 
лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2018. – 267 с. – С. 43-46.
2. Шпарик Н.Я. Правове 
регулювання оцінки впливу на 
довкілля в Україні: сучасні 
тенденції / Н.Я. Шпарик // 
Земельне, екологічне, аграрне 
право: оцінка впливу на 
довкілля: Збірник матеріалів 
Всеукраїнського круглого столу, 
18 червня 2018 р., м. Київ / 
Укладачі: В.В. Носік [та ін.]; 
Національна академія правових 
наук України. Київський 
регіональний науковий центр. – 
2018. – 170, [2] с. – С. 159-162.
3. Шпарик Н. Я. Перспективи 
правового регулювання обігу 
земель сільськогосподарського 
призначення / Н. Я. Шпарик // 
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. 220 с.. – С. 59-63.
4. Шпарик Н.Я. Передумови та 
перспективи запровадження 
безперешкодного доступу 
громадян до узбережжя водних 
об’єктів для загального 
водокористування / Н. Я. 
Шпарик // Актуальні проблеми 
соціального права. Випуск 9. 
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. – 312 с. 
– С. 198-202.
5. Шпарик Н.Я. Вимоги до 
покупців земель 
сільськогосподарського 
призначення в Україні та 
Польщі / Н. Я. Шпарик // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІІ звітної 



науково-практичної 
конференції (5–6 лютого 2021 
р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. 217 с.. – С. 60-64.
Пункт 19:
1. Національна асоціація 
адвокатів України;
2. Голова Комітету екологічного 
та земельного права Ради 
адвокатів Львівської області;
3. Асоціація правників України;
4. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. Адвокатська діяльність з 2017 
№ Свідоцтва: 000758 Дата 
видачі свідоцтва: 30.10.2017 
Орган, що видав свідоцтво: Рада 
адвокатів Львівської області; 

66168 Михайлів Марія 
Омелянівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 027634, 

виданий 09.02.2005, 
Атестат доцента 12ДЦ 

026910, виданий 
20.01.2011

20 ОК(п) 25. 
Міжнародне приватне 
право

Пункт 1: 
1. Dyakovych, M.M., Mykhayliv, 
M.O. Legal status of electronic 
money in Ukraine. International 
Journal of Criminology and 
Sociology, 2020, 9, стр. 3082–
3088; 
2. Diakovych, M.M., Mykhayliv, 
M.O., Kossak, V.M. Features of 
the inheritance rights of children 
born as a result of artificial 
insemination. Journal of the 
National Academy of Legal 
Sciences of Ukraine, 2020, 27(4), 
стр. 214–230;
3. Kurylo, T., Shynkar, T., Prytula, 
A., Andrusiv, U., Mykhayliv, M. 
Features of exemption from 
liability for the violation of the 
right to information. Systematic 
Reviews in Pharmacy , 2020, 
11(10), стр. 282–285; 
4. Dyakovych, M.M., Mykhayliv, 
M.O. Legal mechanism of 
regulation of the status of donor 
bodies as an object of civil law. 
Journal of the National Academy 
of Legal Sciences of Ukraine, 
2021, 28(1), стр. 128–136;
5. U Andrusiv, V Kossak, M 
Mykhayliv, N Fedina, D Zabzalіuk. 
Grounds and consequences of 
waiver of the contract on the 
provision of tourist services. 
Amazonia Investiga. 2021. №10 
(45), Р. 63-72.
Пункт 3: 
1. Правові засади створення, 
діяльності та припинення 
юридичних осіб в Україні: навч. 
посібник; за ред. Ю. М. 
Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 
2019. 412 с. (Михайлів М. О. – 
§§4.3, 4.4, 4.5, С. 214-253).; 
2. Особливості застосування 
рішень Європейського суду з 
прав людини при розгляді 
цивільних справ: навч. 
посібник. / У.Б. Андрусів, О.Б. 
Верба-Сидор, Ю.В. Верхола та 
ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 404 с. 
(Михайлів М. О. – §§1.5, 2.5 С. 
36-47, 97-106).; 
3. Особисті немайнові права 
особи: навч. посібник; за ред. А. 
О. Дутко. Львів: Львівський 
державний університет 
внутрішніх справ, 2021. 444 с. 
(Михайлів М. О. – глава1 §4 С. 
36-47).
Монографії: 
1. Оновлення Цивільного 
кодексу України: формування 
підходів: колективна 
монографія; за ред. проф. 
Довгерта А.С. і проф. 
Харитонова Є.О. Одеса: 
Видавничий дім «Гельветика», 
2020. 674 с. (Михайлів М. О. 
§7.3. Види спадкування в умовах 
рекодифікації ЦК України. С. 
564-584); 
2. Михайлів М. О. Правове 
регулювання відносин 
спадкування в міжнародному 
приватному праві: монографія. 
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 
2022. 520 с.
Пункт 4: 
1. Коссак В.М., Михайлів М.О. 
Міжнародне приватне право: 
робоча програма навчальної 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня 
«бакалавр», галузі знань 08 
«Право», спеціальності 081 
«Право» юридичного 
факультету. Львів: Львівський 
національний університет імені 



Івана Франка, 2022. 34 с.;  
2. Кравчик М.Є., Михайлів М.О. 
Спадкове право: робоча 
програма навчальної 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня 
«бакалавр», галузі знань 08 
«Право», спеціальності 081 
«Право» юридичного 
факультету. Львів: Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2022. 18 с.
5. Захист дисертації на здобуття 
ступеня доктора юридичних 
наук, 12.00.03 цивільне право і 
цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне 
право, 2022 рік. 
Пункт 5 
Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук, 12.00.03 
цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право, 
24.11.2022 рік. 

Пункт 6: 
1. Наукове керівництво 
аспіранткою Мисишин А. В. яка 
захистила дисертацію на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії з права за 
спеціальністю 081 «Право» 
галузі знань 08 «Право» 
16.06.2021 р. у разовій 
спеціалізованій вченій раді ДФ 
35.051.022 Львівського 
національного університету ім. 
Івана Франка на тему 
«Визнання і виконання рішень 
іноземних юрисдикційних 
органів в умовах гармонізації 
законодавства України з правом 
ЄС».
Пункт 7: 
1. Опонування дисертацій на 
здобуття ступеня доктора 
філософії в галузі знань 08 
«Право» за спеціальністю «081» 
Право: 
- Баб’юка П. М. «Межі 
здійснення спадкових прав: 
порівняльний аналіз 
законодавства України та інших 
європейських держав» 
(Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.500.011 Науково-дослідного 
інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Національної 
академії правових наук України, 
м. Київ);  
- Сєрої А. К. «Нотаріальне 
посвідчення довіреностей» 
(Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.082.016 Західноукраїнського 
національного університету, м. 
Тернопіль).
Пункт 12: 
1. Михайлів М. О. Право на 
спадкування дітьми зачатими за 
допомогою репродуктивних 
технологій та народженими 
після смерті спадкодавця: 
проблеми та перспективи 
розвитку. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
«Цивільне право і процес: 
витоки та перспективи 
розвитку», м. Київ, 18-19 грудня 
2020р. Київ: Київський 
регіональний центр, 2020. Ч.1. 
С. 164-167.; 
2. Михайлів М. О. Колізійні 
норми щодо відкриття 
спадщини в міжнародному 
приватному праві. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVIІ звітної науково-
практичної конференції (5–6 
лютого 2021 р.). Частина 1. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021. С. 172-174. ; 
3. Михайлів М. О. Правова 
природа заповідального 
покладення: порівняльно-
правовий аналіз. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «VII Юридичні 
Могилянські читання» ЧНУ ім. 
Петра Могили. Миколаїв: Вид-
во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 
С. 26-29.; 
4. Михайлів М. О. Колізійне 
регулювання відносин 
спадкування за заповітом 
подружжя. Теоретико-
прикладні проблеми правового 



регулювання в Україні: збірник 
матеріалів V Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (10 грудня 2021 
року). Львів : ЛьвДУВС, 2021. С. 
263-266. ; 
5. Михайлів М. О. Визначення 
місця відкриття спадщини у 
відносинах спадкування з 
іноземним елементом. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVIІІ звітної 
науково-практичної 
конференції (3–4 лютого 2022 
р.). Частина 1. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
2022. С. 159-161.
Пункт 19:
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ 
(2019-2020 рр.)
Довідка ЛьвДУВС від 31.01.2020 
р. №143,
6 кредитів ECTS

34797 Парпан Тетяна 
Валеріївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 031315, 

виданий 15.12.2005, 
Атестат доцента 12ДЦ 

039909, виданий 
23.09.2014

25 ОК(п) 26. Охорона 
праці

Пункт 1:
1. Парпан Т.В. Право 
роботодавця на зміну умов 
праці працівників в умовах 
воєнного стану. Особливості 
реалізації прав  у сфері праці та 
соціального захисту в умовах 
воєнного стану: матеріали 
Круглого столу  (12 травня 2022 
р.). –  Львів, Харків, Вінниця. 
2022. 214 с. С.141-144
2. Парпан Т.В. Флексибілізація 
трудових правовідносин в 
Україні: очікування та реалії. 
Вроцлавсько-Львівський 
юридичний збірник, Вип.10, 
Львів. 2019. С.159-170;
3. Парпан Т.В. Окремі аспекти 
формування зміст трудового 
договору за проектом Закону 
України «Про працю». 
Урядовий законопроект «Про 
працю», як наступ на права 
працівників. Збірник наукових 
статей. Львів, 2020. С.26-35
4. Парпан Т.В. Законодавчі 
зміни щодо поглиблення 
флексибілізації у трудових 
правовідносинах, зумовлені 
пандемією COVID-19. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. №8. 2021. 
С.153-156;
5. Парпан Т.В. Конституційна 
заборона примусової праці в 
Україні / Парпан Т.В. // 
Український часопис 
конституційного права 
(Ukrainian Journal of 
Constitutional Law). - 2022. - № 1 
- С. 55-64. 
Пункт 12:
1. Парпан Т.В. Право на гідне 
ставлення до працівника на 
роботі у чинному трудовому 
законодавстві України. 
Актуальні проблеми 
соціального права: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції: 
«Європейська Соціальна Хартія 
та проблеми реалізації 
соціальних прав в умовах 
глобалізації» (до 25-річчя 
Європейської соціальної хартії 
(переглянутої). – Львів 2021, 23 
квітня 2021 р. Випуск 10. С.110-
113;
2. Парпан Т.В. Колективні 
трудові права дистанційних 
працівників. Сучасний стан 
забезпечення трудових прав і 
прав соціального забезпечення 
та перспективи його 
поліпшення: матеріали IX 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(м.Харків, 4 червня 2021 р.); за 
заг. ред. К.Ю.Мельника. Х.: 
Харків. нац. ун-т внутр. 
справ.2021. 280 с. С.167-170;
3. Парпан Т.В. Запровадження 
дистанційної праці: нові 
можливості та виклики. Правові 
виклики сучасності: захист прав 
людини в умовах пандемії: 
Матеріали II Міжнародної 
науково-практичної онлайн 
конференції 22 жовтня 2021. 
Чернівці. С.173-174;



4. Парпан Т.В. Трудове 
законодавство як знаряддя 
захисту зайнятості. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХХVIII звітної науково-
практичної конференції (3-4 
лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. 258 с. С.39-41;
Пункт 14:
1. Керівництво студентом 2 
курсу Білоусом Миколою, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт; 
Керівництво постійно діючим 
студентським науково-
практичним гуртком: «Круглий 
стіл секції трудового права».
Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Відомості про підвищення 
кваліфікації: Львівський 
торгово-економічний 
університет, 2018 р.; Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка (Курс 
підвищення кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей викладачів, 
сертифікат виданий 9 червня 
2021 року, 1 кредит ECTS); ТОВ 
"Академія цифрового розвитку" 
(Курс «Цифрові інструменти 
GOOGLE для освіти» Базовий 
рівень, сертифікат №GDTfE-03-
Б-02825, виданий в 16 жовтня 
2022 року . 1 кредит ECTS); 

44745 Стрепко 
Володимир 
Любомирович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 041949, 

виданий 20.09.2007, 
Атестат доцента 12ДЦ 

046661, виданий 
25.02.2016

26 ОК(п) 26. Охорона 
праці

Пункт 1:
1. Стрепко В.Л. Про безробіття 
як підставу соціального 
забезпечення в умовах ринку – 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. – 
Випуск 69. – 2020. – 
(індексується в міжнародній 
наукометричній базі даних 
Index Copernicus International).
2. Стрепко В.Л. 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.
Пункт 12:
1. Стрепко В.Л. 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. 912 с.
2. Стрепко В.Л. 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. 912 с.
Пункт 18:
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.; 
Пункт 19: 
1. Учасник Адвокатського 
об’єднання «Адвокаторум»;
2. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. 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.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський торговельне-
економічний 
університет(Удосконалення 
методики викладання)2018 р.

175317 Федущак-
Паславська Ганна 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1991, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 009188, 

виданий 17.01.2001, 
Атестат доцента 02ДЦ 

015238, виданий 
19.10.2005

26 ОК(п) 27. Політичні і 
правові вчення: 
Історія та сучасність 

Пункт 1: 
1. Федущак-Паславська Г. М. 
Значення Римського права для 
формування правосвідомості 
сучасного українського 
правника. Zeszyty naukowe 
uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria 
prawnizca. 2019. Zeszyt 107/ 
2019. Prawo 26. C. 40-49;
2. Федущак-Паславська Г. М. 
Аристократ духу(до 140-річчя 
від дня народження 
Володимира Старосольського). 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2019. Вип. 68. С. 264-275;
3. Федущак-Паславська Г. М. 
Цінності західної правової 
традиції у політично-правовій 
концепції професора 
В.Г.Сокуренка. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. Вип. 72. С. 167-
176;
4. Федущак-Паславська Г. М. 
Вступ до історії розвитку 
середньовічних права та 
державності. Аннали юридичної 
історії. 2021.Т.5. Вип.1. С.10-24; 
5. Федущак-Паславська Г. М. 
Становлення римського права 
як елемента європейської 
доктрини праворозуміння. 
Аннали юридичної історії. 2021. 
№3-4. С. 10-20.
Пункт 3: 
1. Федущак-Паславська Г. М. 
Генеза кримінального 
переслідування як явища 
правового характеру. Теорія 
кримінального переслідування: 
монографія / В. А. Гринчак, І. Я. 
Заяць, В. І. Петлюк, Г. М. 
Федущак-Паславська. Харків : 
«Право», 2019. С. 7–42 (3 друк. 
арк.); 
2. Федущак-Паславська Г. М. 
Поняття, зміст та особливості 
державного суверенітету. 
Державний суверенітет України. 
Кн.I: Витоки: монографія / 
Л.В.Войтович В.А.Гринчак, Г.М. 
Федущак-Паславська. 
Харків:Право, 2020. С. 8-47 (3 
друк. арк.);
3. Федущак-Паславська Г. М. 
Політичні парадигми концепції 
державної влади. 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. 82-118 (2,5 друк. арк.);
4. Федущак-Паславська Г. М. 
Філософські засади та 



особливості римського права як 
основи європейської доктрини 
праворозуміння. Римське право 
крізь призму традиції і судової 
практики : монографія / ред. І. 
В. Спасибо-Фатєєва. Харків, 
2022. С. 50–82 (2,5 друк. арк.);
5. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ V. 
Держава і право країн періоду 
Середньовіччя, С.182-311.) (8 
друк. арк.).
Пункт 4:  
1. Тищик Б. Й., Липитчук О. В., 
Кольбенко А. В., Федущак-
Паславська Г. М., Гутів Б. І. 
Робоча програма Історія 
держави і права зарубіжних 
країн для студентів за 
напрямом підготовки 08 Право, 
спеціальність 081 Право. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 44 
с;
3. Федущак-Паславська Г. М. 
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Римське приватне 
право» для підготовки 
бакалавра галузь знань  08 
«Право». Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 13 с;
4. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022.  28 с.
Пункт 12: 
1. Федущак-Паславська Г. М. 
Основні політично-правові ідеї 
Володимира Старосольського у 
«Das Majoritatsprinzip». 
Ювілейний збірник наукових 
праць на пошану професора 
Володимира Семеновича 
Кульчицького з нагоди 100-
річчя від дня народження. 
Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. С.186-195; 
2. Федущак-Паславська Г. М. 
Способи прийняття рішення. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали XХVI регіональної 
науково-практичної 
конференції Львівського 
Університету.  Львів. 2020. У 2-х 
ч.,Ч. 1. С. 68-70; 
3. Fedushchak-Paslavska H. 
Kształtowanie idei suwerenności 
państwa do pokoju westfalskiego 
Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa »WojnyXVII wieku – 
implikacje prawne, politycznei 
gospodarcze.» W czterechsetną 
rocznicę śmierci Stanisława 
Żółkiewskiego.  Lublin – Lwów – 
Kijów – Odessa.26 października 
2020 r; 
4. Федущак-Паславська Г. М. 
Особливості спадкування в 
англійському праві. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XХVII звітної науково-
практичної конференції 
Львівського Університету.  
Львів. 2021. У 2-х ч.,Ч. 1. С. 86-
89; 
5. Федущак-Паславська Г. М. До 
питання про становлення 
правових цінностей західної 
правової традиції. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XХVIII звітної науково-
практичної конференції 
Львівського Університету.  
Львів.2022. У 2-х ч.,Ч. 1. С. 71-
73.
Пункт 19:
10. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1 
Люблінський католицький 
університет Івана Павла II 
(Римське право як фундамент 



європейської правової 
культури:досвід України та 
Польщі», сертифікат, виданий 
10 квітня 2019 року); 
2. T-UPDATE, TRAINING BOX, 
«Вище» (Освітній десант. 
Перформанс освітніх майстер-
класів», сертифікат, виданий 05 
жовтня 2019 року); 
3. Центр розвитку кадрового 
потенціалу (Методи активізації 
навчального процесу: сучасні 
тренти», свідоцтво СП 
№05408289/0633-21, видане 02 
березня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 
4. Центр розвитку кадрового 
потенціалу (Запобігання та 
протидія булінгу у закладах 
освіти, свідоцтво СП 
№05408289/0870-21, видане 05 
березня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 
5. Центр розвитку кадрового 
потенціалу (Розбудова системи 
забезпечення академічної 
доброчесності, свідоцтво СП 
№05408289/1025-21, видане 26 
березня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 
6. Стажування у весняній школі 
німецького права (Вступ до 
німецького права, сертифікат 
№ 72, виданий 19 березня 2021 
року. 1 кредит ECTS); 
7. Громадська організація 
«Міжнародна фундація 
науковців та освітян» 
(Інтерактивні технології 
змішаного навчання для 
підготовки фахівців 
спеціальностей: право, 
психологія та правоохоронна 
діяльність, сертифікат №10464, 
виданий 31 жовтня 2022 року. 
1,5 кредита ECTS).

422577 Олійник Юрій 
Вадимович

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 
Диплом доктора 

філософії ДP 003149, 
виданий 08.12.2021

0 ОК(п) 27. Політичні і 
правові вчення: 
Історія та сучасність 

Пункт 1: 
1. Олійник Ю. В.  Правовий 
статус суддів Львівського 
апеляційного суду (1919-1939 
рр.). Науковий вісник 
Ужгородського національного 
університету. Серія: Право. 
2019. Вип. 56. Т.1. С. 19–23;     
2. Олійник Ю. В. Порядок 
розгляду справ у Львівському 
апеляційному суді (1919-1939 
рр.). Часопис Київського 
університету права. 2020. Вип. 
2. С. 77-83;     
3. Олійник Ю. В. Особливості 
розгляду цивільних справ у 
Львівському апеляційному суді 
(1919-1939 рр.). Збірник 
наукових праць «Актуальні 
проблеми держави і права». 
2020. Вип. 85. С. 171-180;     
4. Oliinyk Y. Procedure for 
consideration and resolution of 
disciplinary cases in the Court of 
Appeal of Lviv (1919–1939). Recht 
der Osteuropäischen Staaten 
(ReOS). 2021 №2. P. 39–46;
5. Гутів Б. І., Олійник Ю. В. 
Політико–правові ідеї Марка 
Аврелія про права людини, як 
вагомий внесок в римську 
правову думку. Науковий вісник 
Ужгородського національного 
університету. Серія: Право. 
2022. Вип. 72. Ч.1. С. 49–54.
Пункт 3: 
1. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ 
VІІ., п.7.13. (у співавторстві) 
Держава і право Ізраїлю, С.554-
564; Словник понять і термінів 
(у співавторстві), С.623-643.) 
(1,5 друк. арк.).
Пункт 4:
1. Кольбенко А. В., Олійник Ю. 
В., Федущак-Паславська Г. М. 
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Політичні і 
правові вчення: Історія та 
сучасність» для студентів 
спеціальності 081 «Право». 
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. 69  с.
Пункт 5: 
1. Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора 
філософії на тему: «Правові 
основи організації та діяльності 



Львівського апеляційного суду в 
період Другої Речі Посполитої: 
історико-правове дослідження», 
який відбувся 15.09.2021 у 
спеціалізованій вченій раді ДФ 
35.051.031 у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка. Наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 30.11.2021 №1290 
затверджено рішення 
спеціалізованою вченої ради від 
15.09.2021 №ДФ 35.051.031 про 
присудження наукового ступеня 
доктора філософії з галузі знань 
08 «Право» за спеціальністю 
081 «Право». Диплом доктора 
філософії від 08.12.2021 ДР 
№003149 видано Львівським 
національним університетом 
імені Івана Франка.
Пункт 12: 
1. Олійник Ю. В. Місце 
Львівського апеляційного суду в 
судовій системі Другої Речі 
Посполитої (1918–1939 рр.). 
Матеріали XXV звітної науково-
практичної конференції 
«Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні», 
7–8 лютого 2019 року. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. Ч. 
1. С. 66–68; 
2. Олійник Ю. В. Особливості 
розвитку судової системи в 
Галичині у період Другої Речі 
Посполитої (1919–1939 рр.). 
Ювілейний збірник наукових 
праць на пошану професора 
Володимира Семеновича 
Кульчицького з нагоди 100-
річчя від дня народження. 
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. С. 272–284; 
3. Олійник Ю. В. Особливості 
правотворчої діяльності 
апеляційного суду у Львові 
(1918–1939 рр.). Матеріали XІХ 
Міжнародної студентсько-
аспірантської наукової 
конференціі «Актуальні 
проблеми прав людини, 
держави та правової системи», 
24 квітня 2020 року. Львів: ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2020. С. 33–
34; 
4. Олійник Ю. В. Особливості 
розгляду дисциплінарних справ 
суддів Львівським апеляційним 
судом (1919–1939 рр.). 
Матеріали XХ Міжнародної 
студентсько-аспірантської 
наукової конференціі 
«Актуальні проблеми прав 
людини, держави та правової 
системи», 22–23 квітня 2021 
року. Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2021. С. 16–19;
5. Олійник Ю. В. Невдала 
дипломатія гетьмана Петра 
Дорошенка навколо об’єднання 
українських земель в ході 
московсько-української війни 
(1674–1676). Правові та без 
пекові аспекти життя в Україні: 
зб. матер. Міжнар. юрид. наук.-
практ. конф. «Актуальна 
юриспруденція», м. Київ, 14 
жовтня 2022 р. URL:  
https://cutt.ly/PZ3Kfi7.
Пункт 19:
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20: 
1. Секретар судового засідання у 
Львівському окружному 
адміністративному суді (2013-
2018); Помічник судді 
Львівського окружного 
адміністративного суду (2018-
2021).

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(п) 28. 
Муніципальне право 
України

Пункт 6: 

Наукове керівництво 
аспіранткою Дубас Вікторією 
Василівною, яка успішно 
захистила дисертацію 25 лютого 
2022 року та отримала ступінь 
доктора філософії з галузі 081 
право.

Пункт 7:

Член спеціалізованої ради по 
захисту дисертацій Д 35.051.03 у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Франка

Пункт 8: 

Член редакційної колегії 



наукового фахового журналу 
«Український часопис 
конституційного права»; 

Член редакційної колегії 
журналу «Вісник Львівського 
університету. Серія юридична».

Пункт 12:

Гураль П. Ф. Реформа 
децентралізації публічної влади 
в Україні: досягнення та ризики 
/ П. Ф. Гураль // 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. 86-88; 

Гураль П.Ф. Реформа 
децентралізації публічної влади 
в Україні: проблеми її 
завершення / П. Ф. Гураль // 
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. 
11 – 16;

Гураль П. Ф. Консолідація 
української нації: 
конституційно-правовий аспект 
/ П. Ф. Гураль // 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. 100-105 ; 

Гураль П. Ф. Консолідація 
української нації: основні 
напрямки та шляхи реалізації / 
П. Ф. Гураль // Конституційні 
засади консолідації та розвитку 
української нації, її історичної 
свідомості, традицій та культури 
(до 25-річчя Основного закону 
України) : матеріали 
загальноукраїнської наук. 
конф., Київ-Львів 18 червня 
2021 р. / упоряд.: д-р юрид. 
наук П. Гураль, д-р права, суддя 
Конституційного Суду України у 
відставці П. Стецюк. – Львів : 
ЛНУ ім.. Івана Франка, 2022. – 
С. 4-14; 

Гураль П. Ф. Алексіс де Токвіль 
про територіальну громаду в 
Америці / П. Ф. Гураль // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІIІ 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. 85-89.
Підвищення кваліфікації : 
Стажування у Львівському 
державному університеті 
внутрішніх справ у період з 
01.03.2019 до 31.03.2019 р.

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(п) 28. 
Муніципальне право 
України

Пункт 3: 

Кобрин В. С. Політико-правові 
передумови російсько-
української війни 2022 року / В. 
С. Кобрин // The 
RussianUkrainian war (2014–
2022): historical, political, 
cultural-educational, religious, 
economic, and legal aspects : 
Scientific monograph - Riga, 
Latvia : Baltija Publishing, 2022. - 
С. 1165-1169. 

Пункт 12: 

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. Обмеження права 
на свободу віросповідання в 
умовах загрози національній 
безпеці України / В. С. Кобрин 
// «Права людини та юридична 
практика їх захисту: основні 
напрями їх взаємовпливу та 
підвищення ефективності в 
умовах глобалізованого 
суспільства», присвячена 
проголошенню Загальної 
декларації прав людини : 
матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Дніпро, 9 грудня 
2019 р.); укладач канд. юрид. 
наук, доцент Л. М. Сердюк. – 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2019. – С. 66-70; 

Кобрин В. С. Християнські 
цінності як чинник консолідації 
української нації / В. С. Кобрин 
// Конституційні засади 
консолідації та розвитку 
української нації, її історичної 
свідомості, традицій та культури 
(до 25-річчя Основного закону 
України) : Збірник тез 
доповідей, Київ-Львів, Україна, 
18 червня 2021 - Львів : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2022. - С. 103-117; 

Кобрин В. С. Система 
державних свят як чинник 
національної ідентичності в 
умовах воєнної агресії 
Російської Федерації проти 
України / В. С. Кобрин // 
Незалежність України: права 
людини та національна безпека 
: Збірник тез доповідей, Львів, 
Україна, 20 травня 2022 - Львів : 
Галицька видавнича спілка, 
2022. - С. 129-132; 

Кобрин В. С. Муніципальний 
кодекс України : pro et contra / 
В. С. Кобрин // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : Збірник тез 
доповідей, Львів, Україна, 3–4 
лютого 2022 р. - Львів : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2022. - С. 101-103

Пункт 14: 

Керівництво студентською 
науковою роботою Голєва Олега 
Євгеновича «Демократія та 
конституціоналізм у США: від 
теорії до практики» у другому 
турі всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Право» у 2018-
2019 навчальному році (Диплом 
ІІІ ступеня за перемогу у 
конкурсі);

Керівництво науковою Роботою 
Нос Юлії та Полюх Романни 
другого туру сьомого 
всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт імені Марка 
Пилиповича Орзіха «Людський 
вимір права» (Диплом 1 місця 
за перемогу у конкурсі).

Пункт 19: 

Координатор наукового 
напрямку діяльності ГО «Центр 
конституційних ініціатив», 

співзасновник ГО «Асоціація 
викладачів громадянської 
освіти», 

співзасновник ГО «Ми з 
Левандівки»

Пункт 20: 

Адвокатська практика з 2012 
року, свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 



діяльністю № 2132 від 
04.10.2012 року.
Підвищення кваліфікації : 1. 
Western University of Arad, Baia 
Mare (Legal sciences: teaching 
experience in
countries of the European 
Union),6 кредитів (180 годин) з 
27.06.2022 р. до 29.07.2022 р., 
(сертифікат L2907-8 UK);
2. Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого (Методика викладання 
галузевих юридичних 
дисциплін публічно-правового 
циклу. Конституційне право, 
Адміністративне право), 1 
кредит ЄКТС (30 годин) з 
06.07.2021 р. до 09.07.2021 р., 
(сертифікат серія 01 
02071139/015-21).

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(п) 28. 
Муніципальне право 
України

Пункт 3: 

Гринчак В. А., Заяць І. Я., 
Петлюк В. І., Федущак-
Паславська Г. М. Теорія 
кримінального переслідування: 
монографія – Харків, Право, 
2019.   208 с.

Пункт 14: 

Керівництво роботою 
Ільчишина Богдана 
Васильовича, переможця 
Стипендіальної програми 
Завтра.UA! 
https://zavtra.in.ua/2021/06/18/
vyznacheno-100-peremozhtsiv- 
konkursu-2020-21-
stypendialnoyi-programy-zavtra-
ua/ 

Пункт 12: 

Заяць І. Правовий режим 
національної безпеки у 
конституційному ладі України / 
І. Заяць // Український часопис 
конституційного права. – 2020. 
- № 1. – С. 62-65; 

Заяць І. Суверенне право 
України на захист/ І. Заяць // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали ХXV 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 у 
конституційному праві України 
/ І. Заяць // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
ХXV 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 / І. 
Заяць // 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. Я. Становлення 
конституційно-правового 
статусу національного 
антикорупційного бюро 
України (НАБУ): питання 
доктрини владовідносин / І. 
Я.Заяць // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІIІ 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. 94-98.

Пункт 19: 

Співзасновник Львівської 



крайової організації АУП.

Пункт 20: 

Свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю.
Підвищення кваліфікації : 
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)

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

37 ОК(п) 25. 
Міжнародне приватне 
право

Пункт 1:
1. 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;  
2. 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;
3. 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; 
4. 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;
5. 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. 
3057-306; 
Пункт 3:
1. Монографії: Борисова В. І. 
Рекодифікація цивільного 
законодавства України: 
виклики часу / за заг. ред. Н. С. 
Кузнєцової. 2-ге вид., доп. і 
перероб. / В. І. Борисова, В. М. 
Коссак, О. В. Кохановська, Н. С. 
Кузнєцова, І. Є. Якубівський та 
ін. - Одеса : Видавничий дім 
"Гельветика", 2022. - С. 213-
232.; 
2. 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.; 
3. 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.)
4. Енциклопедія:  Довгерт А.С. 
Велика українська юридична 
енциклопедія. У двадцяти 
томах. Том 13. Міжнародне 
приватне право.  / А.С. Довгерт, 
В.М. Коссак. - Харків : Право, 
2021. - 13. - 864с.
5. Підручник: Цивільне 
процесуальне право України: 
підручник. За заг.ред. В.М. 
Коссака. гл.25, 26 с. 696-742. (3,5 
друк.арк.).
Пункт 4:
1. Цивільне право України (ч. 1): 
робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 



Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 
Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 41 с.; 
2. Силабус з навчальної 
дисципліни «Цивільне право 
України (ч. 1)», що 
викладається в межах ОПП 
«Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для здобувачів 
спеціальності 081 Право / 
Коссак В. М., Герц А. А., 
Дякович М. М., Якубівський І. 
Є., Яновицька Г. Б. та ін. Львів: 
ЮФ ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. 12 с.; 3. Цивільне право 
України (ч. 2): робоча програма 
навчальної дисципліни для 
студентів за галуззю знань 08 
«Право», за спеціальністю 081 
«Право» у межах освітньо-
професійної підготовки 
програми ОС Бакалавр / Коссак 
В. М., Герц А. А., Дякович М. 
М., Якубівський І. Є., Яновицька 
Г. Б. та ін. Львів: ЮФ ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2022.; Коссак 
В.М., Михайлів М.О. 
4. Міжнародне приватне право: 
робоча програма навчальної 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня 
«бакалавр», галузі знань 08 
«Право», спеціальності 081 
«Право» юридичного 
факультету. Львів: Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2022. 34 с.
Пункт 6:
1. Наукове керівницто 
(консультування): Доктора 
права: 
- Рим Т.Я. «Правове 
регулювання інвестиційних 
відносин у сфері будівництва: 
цивільно- правовий аспект», 22 
квітня 2021 року; 
- Яновицька Г.Б. «Цивільно-
правові засоби захисту прав 
споживачів в Україні», 23 квітня 
2021 р.; 
- Ільків О.В. «Проблеми 
регулювання речових прав в 
цивільному законодавстві 
України», 17 грудня 2021 року.; 
- Квіт Н.М. «Цивільно-правові 
форми створення та 
використання біобанків в 
Україні», 18 грудня 2020 року.; 
- Якубівський І.Є. «Проблеми 
набуття, здійснення та захисту 
майнових прав інтелектуальної 
власності в Україні», 20.12.2019 
року.
 2. Доктора філософії:
- Пасайлюк І.В. «Правовий 
статус іноземців та осіб без 
громадянства в цивільному 
процесі України», 22 квітня 
2021 року; Гнатюк Т.М. 
«Договір управління 
підприємством як єдиним 
майновим комплексом», 
06.07.2020 року; 
- Клапатий Д.Й. «Пайовий 
інвестиційний фонд як форма 
спільного інвестування в 
Україні (цивільно-правовий 
аспект)»  02 липня 2019 року; 
- Тур О.Т. «Відшкодування 
шкоди, завданої внаслідок 
недоліків консультаційних 
послуг, за цивільним 
законодавством України», 
06.02.2018 року.
Пункт 7:
1. Участь в атестації наукових 
кадрів як Голова постійної 
спеціалізованої вченої ради: 
спеціалізована вчена рада Д 
35.051.27 ЛНУ імені Івана 
Франка для захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право;
2. Член спеціалізованої вченої 
ради по захисту дисертацій в 
Національній академії 
внутрішніх справ.
3. Головування на засіданні 
одноразових вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії права:  Вчена 
рада ДФ ДФ 35.051.040
- Засідання 28.12.21 р. – 
дисертація Олійника Романа 
Володимировича. Тема: 
«Цивільно-правове 



регулювання донорства в 
Україні»;  Вчена рада ДФ 
35.725.041, 
- Засідання 21.01.22 р. – Гобечія 
І.Т. "Цивільна правосуб'єктність 
юридичних осіб у сфері надання 
правничих послуг в Україні"; 
- Фоменко Я.Є.  "Цивільно-
правова відповідальність за 
невиконання грошових 
зобов'язань в іноземній 
валюті",засідання 23.08.22 р.
4. Опонування на засіданні 
спеціалізовних вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук: 
- Кухарєв О.Є. 
«Дизпозитивність в спадковому 
праві», 2020р.
- Скрипник В.Л. «Об’єкти 
цивільних прав: теоретичні і 
методологічні 
проблеми»,2021р.
Пункт 8:
1. Член редколегії журналів: 
«Вісник Верховного Суду»; 
«Вісник Львівського 
університету. Серія юридична».
2. Науковий керівник: тема 
“Концептуальні засади 
рекодифікації цивільного 
законодавства України” - номер 
державної реєстрації: 
0122U200330; термін 
виконання: 01.01.2022 - 
31.12.2024; 
3. Науковий керівник: тема 
«Новелізація цивільного та 
цивільно-процесуального права 
в умовах реформи 
судочинства.» 0119U002358, 
2019 – 2021.
Пункт 10:
1. Суддя міжнародного 
комерційного арбітражу при 
торгово-промисловій палаті у 
Варшаві
Пункт 12:
1. Коссак В.М. Правова природа 
збитків, завданих майновому 
комплексу підприємства// 
Проблеми цивільного права та 
процесу: тези доп. учасників 
наук.-практ. конф., присвяч. 
світлій пам’яті О. А. Пушкіна; м. 
Харків, 24 травня 2019 р. 
Харків: ХНУВС, 2019. С. 42-44. 
(0,2 друк. арк.).; 
2. Коссак В. М. Новелізація 
положень спадкового права в 
сучасних умовах реформування 
приватних відносин / В. М. 
Коссак // Збірник статей Х 
міжнародного цивілістичного 
форуму "Рекодифікація 
(оновлення) цивільного 
законодавства України: 
Конференція, напрями, 
перпективи.. Київ. – 2020. – – C. 
183-185.; 
3. Коссак В. М. Правова природа 
відносин, які виникають на 
підставі договору управління 
майном / В. М. Коссак // 
Матвєєвські цивілістичні 
читання. Матеріали 
міжнародної конференції. - 
06.11.2020. Правова єдність. 
Київ. – 2021. – – C. 54-59.; 
4. Коссак В.М. Юридична 
природа права володіння в 
цивільних відносинах / В.М. 
Коссак // Міжнародна 
конференція, присвячена 25-
річчю НДІ приватного права і 
підприємництва ім. акад. Ф.Г. 
Бурчака, Київ, Україна - 2022. - 
С. 12-15.; 
5. Коссак В.М. Право володіння 
як елемент юридичного складу 
набувальної давності / В.М. 
Коссак // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІIІ звітної науково-
практичної конференції, Львів, 
Україна, 3-4 лютого 2022 - 2022. 
- С. 142-146.
Пункт 19:
1. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. Голова постійно діючого 
третейського суду при торгово-
промисловій палаті Львівської 
області; 
2. Суддя постійно діючого 
третейського суду при торгово 
промисловій палаті України; 
3. Член науково-
консультативної ради 
Верховного Суду.



Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
Наказ Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
№1339 від 25.11.2019р.
Обсяг 180 годин (6 кредитів 
ЄКТС).

206807 Чопко Христина 
Ігорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 015042, 

виданий 04.07.2013

20 ОК(п) 34. Екологічне 
право 

Пункт 1:
1.llnytskyi, O., Ilkiv, N., &Chopko, 
K. (2021). Qualitative Indicators 
of Bank Assessment for the 
Purposes of Participation in the 
Deposit Qualitative System in 
Ukraine/ Baltic Journal of 
Economic Studies, 7(2)? 83-90;
2. Reshota, V., Burdin, V., 
Teremetskyi, V.,Synchuk, S., 
Chopko, K., Burak, V. Electronic 
Petitions in European States and 
Ukraine Solving Social and 
Ecоnоmic Problems // (2021) 
Journal of Legal? Ethical and 
Regulatory Issues, 24 (Special 
Issue 1), pp. 1-9. 
3. Чопко Х.І. Окремі правові 
аспекти екологічного 
нормування в Україні та шляхи 
його вдосконалення. Право і 
суспільство № 6. 2019. С. 184 - 
189. 
4. Чопко Х.І. Особливості 
нормування негативного вплив 
на стан довкілля в Україні та 
зарубіжних країнах6 
порівняльно правовий аналіз // 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2021. Випуск 73. С. 114–121
3. Чопко Х.І.Правові засади 
формування природно-
заповідного фонду України. 
Підприємництво, господарство і 
право. № 4. 2019. С. 127 – 131. 
5. Чопко Х.І. Термінологічні 
розбіжності у визначення 
поняття тваринного світу в 
законодавстві України та в 
еколого-правовій доктрині. 
Науковий Вісник Міжнародного 
Гуманітарного університету. № 
50. С. 56-60.
Пункт 3: 
1. Кваліфікаційний 
(адвокатський) іспит : навч. 
посібник для осіб, які виявили 
бажання стати адвокатом : у 17 
кн. підрозділ 18, список 
рекомендованої літератури. Ін 
Юре, 2017 – Кн. 15 : 
законодавство про довкілля ( 
земельне, водне, про надра 
тощо). С. 115- 122.
Пункт 12:
1. Чопко Х.І. Окремі правові 
аспекти введення кадастрів 
природних ресурсів. – 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІ 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. 55 – 57.
2. Чопко Х.І. Правове 
регулювання використання 
диких тварин в Україні та ЄС. – 
Теоретико-прикладні проблеми 
правового регулювання в 
Україні: матеріали 
Всеукраїнської наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 
р.) / за заг. ред. І. В. 
Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 
2020.
С. 460 – 463.
3. Чопко Х.І. Відновлювані 
джерела енергії та їх значення 
для забезпечення енергетичної 
безпеки України. – Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІІ звітної науково-
практичної конференції (5–6 
лютого 2021 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021. С. 55 – 57.
4. Чопко Х.І. Окремі 
розбіжності у визначенні 
поняття «тваринний світ». – 
Аграрне, земельне, екологічне, 
трудове право та право 
соціального забезпечення: 
здобутки та перспективи 
розвитку в Україні: тези 
доповідей учасників 
всеукраїнської дистанційної 
науково-практичної 



конференції до 10- річчя 
створення однойменних кафедр 
(м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за 
заг. ред. проф. М.І. Іншина, за 
редакцією проф. В.В. Носіка, 
доц. Т.Г. Ковальчук, ас. М.Б. 
Мельник – Київ : Освіта 
України, 2021. С. 307 – 309.
5. Чопко Х.І. Еволюція 
правового забезпечення 
використання тваринного світу 
в Україні. – Актуальні проблеми 
соціального права. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
«Європейська соціальна хартія 
та проблеми реалізації 
соціальних прав в умовах 
глобалізації» 23 квітня 2021р. 
Випуск 10 Львів. С. 134-137.
Пункт 19:
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
1.Львівський університет 
внутрішніх 
справ(Вдосконалення 
професійної підготовки шляхом 
поглиблення професійних 
знань(від 27.12.2019р.2. 
Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie Malopolska Szkola 
Administracji Publicznej (New 
and innovative teaching methods, 
Certificate NR 2949/MSAP/2022, 
Krakow 25 March 2022.180 
teaching hours (6 ECTS).
2.14.02.2022 – 25.-03.2022 
пройшла міжнародне 
дистанційне науково-
педагогічне стажування на базі 
Економічного університету в 
Кракові (Республіка Польща) на 
тему «Нові та іноваційні методи 
навчання».

267679 Слюсарчук 
Христина 
Ростиславівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 044910, 

виданий 12.12.2017

5 ОК(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

1) Павлишин А., Слюсарчук Х. 
Стандарт доказування 
«достатня підстава»: 
тлумачення Верховного суду 
США та національна практика 
застосування // Правова 
позиція. – 2018. № 1 (20). С. 103 
– 110. (0,76 друк. арк., 
особистий внесок – 0,38 друк. 
арк.)
Слюсарчук Х. Оскарження 
повідомлення про підозру у 
кримінальному провадженні: 
contra spem spero // Право і 
суспільство. – 2019. № 4. С. 314-
322. (0,78 друк арк.).
Слюсарчук Х., Нор В. Заявник – 
суб’єкт доказування? Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. № 72. 147–154. 
Слюсарчук Х. Р., Мазур М. Р. 
Стандарт доказування у 
кримінальному провадженні: 
«змінний» чи «ступеневий». 
Науковий вісник Ужгородського 
університету: серія юридична. 
2021. № 63. 298–301.
Nor V.T., Mazur M.R., 
Slyusarchuk Kh.R. Standards of 
proof in criminal justice of 
Ukraine: the essence of the 
concept and the purpose of 
implementation. Cadernos de 
Dereito Actual. 2021. № 15. 9–36.
3) Павлишин А. А. Слюсарчук Х. 
Р. Стандарти доказування у 
кримінальному провадженні. 
Львів: ТОВ «Колір ПРО», 2018. 
292 с. (16,97 друк. арк.; 
особистий внесок – 8,49 друк. 
арк.).
Кримінальний процес = 
Criminal Procedure of Ukraine: 
академічний курс : у 3 т. Т. 1: 
Загальна частина / В. Т. Нор, Н. 
Р. Бобечко 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.
5) Захист дисертації на здобуття 
наукового на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук 26 жовтня 2017 
року у спеціалізованій вченій 
раді Д 35.051.03 у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка. Тема 
дисертаційної роботи: 
«Стандарти доказування у 
кримінальному провадженні»
10) Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM в 
рамках Грантової угоди № 
2018-3614/001-001 



«Модернізація магістерських 
програм для майбутніх суддів, 
прокурорів, слідчих з 
дотриманням Європейського 
стандарту прав людини» 
(Програма фінансування ЄС: 
ERASMUS+ KA2 Співпраця з 
метою запровадження 
інновацій та обміну 
позитивного досвіду – Розвиток 
потенціалу у сфері вищої освіти)
19) Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(Вдосконалення викладацької 
майстерності, сертифікат СВ № 
0256-2022, виданий 04 червня 
2022 року.
5 кредитів ECTS)

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(п) 38. Атестаційні 
екзамени 

Пункт 1:  
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; 
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.org10.37635/jnalsu.2
7(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; 
4. Myroslava Dyakovych 
Mediation as a means of rights 
and interests protection by 
notaries / M. Dyakovych // 
ASTRA Salvensis. – Supplement 
No. 1. – 2019. ; 
5. DYAKOVYCH, Myroslava. Legal 
Nature of the Will of Spouses 
under the Legislation of Ukraine. 
Journal of Advanced Research in 
Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 
5, p. 1637-1642, sep. 2018. ISSN 
2068-696X. Available at: . Date 
accessed: 24 nov. 2021. doi: 
https://doi.org/10.14505//jarle.v9
.5(35).15.
Пункт 3:
1.  Нотаріальне посвідчення 
правочинів за законодавством 
України. Lambert Academiс 
Publishing, 2018 International 
Book Market Service Ltd., 
member of OmniScriptum 
Publishing Group, All rights 
reserved. Beau Bassin, 2018. 80 
с.; 
2. Хрестоматія нотаріального 
права України: навчальний 
посібник (2-ге видання). Київ : 
Видавництво Істина, 2018. 480 
с. ; 
3. Науково-практичний 
коментар. Сімейний кодекс 
України / за ред. Т.В. Боднар, 
О.В. Дзери. Київ: Юрінком 
Інтер, 2020. 552 с. (глави 2, 9); 
4. Дякович М. М. Сімейне право 
України. Харків : ЕКУС, 2022. 
416 с.
Пункт 6:
1. Федорич І. Я., захист 
дисертації на тему «Здійснення 
права на спадкування за 
цивільним законодавством 
України», спеціальність 
12.00.03, Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника (02 липня 
2018 року). ;  
2. Панькевич Р.В. захист 
дисертації на тему «Захист 
майнових прав та інтересів 
держави і територіальних 
громад за цивільним 
законодавством України», 
спеціальність 12.00.03, 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(16.06.2021 року).
Пункт 7:
1. 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 вченої 
ради K 20.051.14 ДВНЗ 
"Прикарпатський національний 
університет ім. Василя 
Стефаника" 12.00.03 «Цивільне 
право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне 
приватне право»;
2. Участь в атестації наукових 
кадрів як член постійної 
спеціалізованої вченої ради: 
- Спеціалізована вчена рада Д 
35.051.27 ЛНУ імені Івана 
Франка для захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право;
3. Головування на засіданні 
одноразових вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії права:  
Вчена рада ДФ 35.051.004 
- Засідання 27.01.21 р. – 
дисертація Луціва Михайла 
Степановича. Тема: «Цивільно-
правові способи захисту прав 
інвесторів у сфері будівництва 
житла»; Вчена рада ДФ 
35.051.010 
- Засідання 19.02.21 р. – 
дисертація Зубачик Наталії 
Богданівни. Тема: «Набуття 
права власності на підставі 
набувальної давності»;  Вчена 
рада ДФ 35.051.005 Засідання 
19.02.21 р. – дисертація 
Крупника Романа 
Володимировича. Тема: 
«Охорона та захист майнових 
прав власника (володільця) у 
разі примусового вилучення 
земельної ділянки: цивільно-
правовий аспект»;  
Вчена рада ДФ 35.051.011
- Засідання 06.04.21 р. – 
дисертація Сосули Олександра 
Олександровича. Тема: 
«Цивільно-правові способи 
розпорядження 
корпоративними правами»; 
4. Опонування на засіданні 
спеціалізовних вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук:  
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.001.10 Засідання 01.07.2020 
р. – дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук Мальського 
Маркіяна Маркіяновича. Тема: 
Теоретичні основи 
міжнародного виконавчого 
процесу»; 
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.001.10
Засідання 27.08.2020 р. – 
дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук Бондар Ірини 
Вадимівни. Тема: «Теоретичні 
основи особистих немайнових 
правовідносин в цивілістичному 
процесі»; 
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.236.02 Засідання 13.04.2021 
р. – дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук Гулика Андрія 
Григоровича. Тема: 
«Оптимізація цивільного 
судочинства: проблеми теорії та 
практики»
5. Опонування на засіданні 
спеціалізовних вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук:  
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.001.10 Засідання 11.10.2018 р. 
– дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук Круковес 
Валерії Володимирівни. Тема: 
«Процесуальні особливості 
розгляду справ щодо 
встановлення факту 
проживання однією сімʼєю 
чоловіка та жінки без шлюбу»;  
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.001.10 Засідання 16.10.2018 
р. – дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук Федорончука 
Андрія Володимировича. Тема: 
«Договір прокату»
Пункт 19:
1. Член ГО «Ліга професорів 
права, докторів юридичних наук 
та докторів філософії у сфері 
права» з 2016 року (м. Київ).; 



2. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»; 
3. Засновник Міжрегіонального 
інституту нотаріату у Львові з 
2014 року.
Пункт 20:
1.  39-річний досвід роботи в 
органах нотаріату. 
2. Виконання обовʼязків 
Почесного консула 
Федеративної республіки 
Німеччина протягом 22 років.
Підвищення кваліфікації : 
Найменування закладу: 
Міжнародний інституті 
інновацій м. Варшава, Польща. 
Вид документа: Сертифікат 
№068. 
Тема: Protection and Defence of 
Family Rights and Interests by 
Notary: Civil Legal.
Дата видачі: 11 грудня 2017 
року.
Кількість навчальних кредитів 
(годин): 150 годин.
2) Найменування закладу: 
Інститут права, психології та 
інноваційної освіти 
Національного університету 
«Львівська політехніка» 
Вид документа: Довідка 
Тема: «Інноваційні технології в 
освітньому процесі».
Кількість навчальних кредитів 
(годин): 
6 кредитів ECTS/ 180 годин)

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(п) 35. Навчальна 
практика 2 курс 

Пункт 6: 
Наукове керівництво 
аспіранткою Дубас Вікторією 
Василівною, яка успішно 
захистила дисертацію 25 лютого 
2022 року та отримала ступінь 
доктора філософії з галузі 081 
право.

Пункт 7:

Член спеціалізованої ради по 
захисту дисертацій Д 35.051.03 у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Франка

Пункт 8: 

Член редакційної колегії 
наукового фахового журналу 
«Український часопис 
конституційного права»; 

Член редакційної колегії 
журналу «Вісник Львівського 
університету. Серія юридична».

Пункт 12:

Гураль П. Ф. Реформа 
децентралізації публічної влади 
в Україні: досягнення та ризики 
/ П. Ф. Гураль // 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. 86-88; 

Гураль П.Ф. Реформа 
децентралізації публічної влади 
в Україні: проблеми її 
завершення / П. Ф. Гураль // 
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. 
11 – 16;

Гураль П. Ф. Консолідація 
української нації: 
конституційно-правовий аспект 
/ П. Ф. Гураль // 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. 100-105 ; 



Гураль П. Ф. Консолідація 
української нації: основні 
напрямки та шляхи реалізації / 
П. Ф. Гураль // Конституційні 
засади консолідації та розвитку 
української нації, її історичної 
свідомості, традицій та культури 
(до 25-річчя Основного закону 
України) : матеріали 
загальноукраїнської наук. 
конф., Київ-Львів 18 червня 
2021 р. / упоряд.: д-р юрид. 
наук П. Гураль, д-р права, суддя 
Конституційного Суду України у 
відставці П. Стецюк. – Львів : 
ЛНУ ім.. Івана Франка, 2022. – 
С. 4-14; 

Гураль П. Ф. Алексіс де Токвіль 
про територіальну громаду в 
Америці / П. Ф. Гураль // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІIІ 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. 85-89.
Підвищення кваліфікації : 
Стажування у Львівському 
державному університеті 
внутрішніх справ у період з 
01.03.2019 до 31.03.2019 р

204661 Самагальська 
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

9 ОК(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

1) 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. – DOI: 
10.46398/cuestpol.3970.07.
2. 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.).
3. Самагальська Ю.Я. Право 
інтелектуальної власності на 
комп’ютерну програму. 
Порівняльно-аналітичне право. 
Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 
2017. Вип. 6. С.133-136 (0,7 друк. 
арк.).
3) 1. Корпоративне право / за 
заг. ред. проф. О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. 
(автор розділів «Інформаційні 
відносини в корпоративному 
праві», «Повні товариства», 
«Командитні товариства».)
2. ІТ право / за заг. ред. проф. 
О. С. Яворської. – Львів: 
Видавництво «Левада», 2017. – 
470 с. (Автор розділу 8 
«Криптовалюта як продукт 
інформаційних технологій», 
розділу 10 «Комп’ютерна 
програма як об’єкт правової 
охорони», розділу 16 «Реклама» 
та розділу 11 «Компіляція даних 
(бази даних) як об’єкт правової 
охорони» у співавторстві з 
Яворською О.С.) – (2,6 друк. 
арк.).
4) Робочі програми з курсів: 
Медіа право, Конкурентне 
право, Правове регулювання 
рекламної діяльності, 
Інформаційне право, 
Інформаційне право в Україні 
та ЄС, Конкурентне право в 
інтелектуальній власності.
5) Захист дисертації на здобуття 
звання кандидата юридичних 
наук зі спеціалізації 12.00.07 
Адміністративне право і процес, 
фінансове право. Львів, 2015 
року на тему «Адміністративна 
процедура реалізації 
інспекційних повноважень в 
Україні».

20) Січень 2014 – травень 2016 - 
помічник адвоката в 
Адвокатському об’єднанні 
«Валько та партнери».
Грудень 2010 – жовтень 2012 – 
юрисконсульт у ТОВ «Ера-
консалтинг».
Вересень 2009 – листопад 2010 
– спеціаліст І категорії 
юридично-кадрового відділу 
Управління майном спільної 
власності Львівської Обласної 



ради

267668 Дюкарєва-
Бержаніна 
Катерина Юріївна

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 052413, 
виданий 20.06.2019

3 ОК(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

1) 1. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Правові підстави виникнення 
прав інтелектуальної власності 
співавторів твору науки. 
Всеукраїнський науковий 
журнал «Право і суспільство». 
2018. Випуск 3. С. 50-54.
2. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Права інтелектуальної власності 
співавторів у разі створення 
твору науки у зв’язку із 
виконанням трудового 
договору. Науковий вісник 
Ужгородського національного 
університету. Серія «Право». 
2018. Випуск 50. С. 65-70.
3. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Захист комерційної таємниці у 
судовому провадженні. Науково 
практичний господарсько-
правовий журнал 
“Підприємництво, господарство 
і право”. 2020. Випуск 3. DOI:  
https://doi.org/10.32849/2663-
5313/2020.3.03.
4. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Захист прав на комерційну 
таємницю: національні підходи 
та світовий досвід. 
Всеукраїнський науковий 
журнал “Право і суспільство”. 
2020. Випуск 2. DOI: 
https://doi.org/10.32842/2078-
3736/2020.2-1.27.
5. Шпуганич І.І., Дюкарєва-
Бержаніна К.Ю., Яворська О.С. 
Анонімність донорства: 
національне правове 
регулювання та міжнародний 
досвід. Медичні перспективи. 
2020. № 3. С.198-204 (внесено 
до Міжнародної 
наукометричної бази Web of 
Science).

5) Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему 
“Охорона прав інтелектуальної 
власності співавторів творів 
науки” (Диплом кандидата 
наук: серії ДК № 052413 від 
20.06.2019р.; спеціальність: 
цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право; 
шифр спеціальності: 12.00.03)
12) 1. Дюкарєва-Бержаніна 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.
2. 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.
3. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Захист комерційної таємниці у 
судовому провадженні. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали XXVI звітної науково-
практичної конференції (Львів, 
6-7 лютого 2020р.) : у 2-ох ч. Ч. 
1. Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
2020.
4. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., 
Шпуганич І.І. Новий 
промисловий зразок чи 
скопійований інший дизайн. 
Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ права: 
матеріали четвертої 
всеукраїнської науково- 
практичної конференції (Львів, 
12 листопада 2020 року.). Львів: 
Юрид. ф –т Львів. нац. Ун–ту ім. 
І. Франка, 2020.
5. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., 
Лялюк І.І. Формальна 
експертиза заявленого 
промислового зразка чи по суті: 



чого очікувати від оновленого 
закону? Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ права: 
матеріали четвертої 
всеукраїнської науково-
практичної конференції (Львів, 
12 листопада 2020 року.). Львів: 
Юрид. ф –т Львів. нац. ун–ту ім. 
І. Франка, 2020.

19) Діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: Член ГО 
«Львівська правнича школа», 
ГО “Центр дослідження 
інтелектуального права” 

20) Досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 
років (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової 
діяльності): Обіймала посади 
юриста (серпень 015р. – серпень 
2016р.), помічника адвоката 
(вересень 2016р. – лютий 
2018р.), адвоката (березень 
2018р. – липень 2019р.) в АО 
«Матвіїв і Партнери».
Адвокат, що здійснює 
діяльність індивідуально (від 
серпня 2019 року – досі).

189938 Гладьо Юлія 
Олексіївна

Доцент, 
Сумісництво

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(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

1) 1. Wiesław MACIERZYŃSKI, 
Yulia GLADIO, Leonid 
TARASENKO STANISLAV 
DNISTRYANSKYI AND LVIV 
UNIVERSITY: THE 
PROSOPOGRAPHIC 
RESEARCH// 
Східноєвропейський історичний 
вісник.вип.17. 2020.- З.79-89
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. 
Гладьо Ю.О. Інститути 
спільного інвестування як 
форма інвестування в 
будівництво житла / Ю.О. 
Гладьо // Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2020. Випуск 70. С. 151–159 (0,77 
друк.арк.)
Гладьо Ю. О. Становлення та 
розвиток законодавства про 
промислову власність в Україні 
/ Ю. О. Гладьо, Л. Л. Тарасенко 
// Форум Права. Харків. – 2020. 
– 62(3). – C. 6-17. 
(http://doi.org/10.5281/zenodo.3
883851).
Гладьо Ю. О. Інститути 
спільного інвестування як 
форма інвестування в 
будівництво житла / Ю. О. 
Гладьо // Вісник Львівського 
університету. . Львів. – 2020. – 
вип. 70. – C. 151-159. 
(http://dx.doi.org/10.30970/vla.2
020.70.151).
3) Корпоративне право: 
підручник/ за ред. Яворської 
О.С.. – Дрогобич: Коло, 2020. – 
650 с.
12.) Гладьо Ю.О. Основні теорії 
майнових прав в контексті 
розвитку цивільного 
законодавства України / Ю.О. 
Гладьо // Рекодифікація 
цивільного законодавства і 
система права України у 
контексті євроінтеграційних 
процесів: матер. всеукр. 
науковопрактичн. конфер. 
(Одеса, 8-9 листопада 2019 
року) / За заг. ред. д.ю.н., проф. 
Є.О. Харитонова. – Одеса : 
Фенікс, 2019. – С. 230-236. (0,34 
друк.арк.)
Гладьо Ю.О. Новели Кодексу 
України з процедур банкрутства 
/ Ю.О. Гладьо // 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. 185-187 (0,19 друк.арк.)
Гладьо Ю.О. Відшкодування 
витрат на професійну правничу 
допомогу у адміністративному, 
господарському та цивільному 
судочинстві: порівняльно-



правовий аспект / Ю.О. Гладьо 
// Новели цивільного 
процесуального законодавства: 
представництво: матер. Міжнар. 
наук.-практ. конфер.; до 150-ї 
річниці з дня відкриття першої 
судової палати у м. Одеса (м. 
Одеса, 16 травня 2019 року) /за 
заг. ред. д. ю. н., проф. Н.Ю. 
Голубєвої. – Одеса: Фенікс, 
2019.–С. 64-68 Укр. та франц. 
мовами ISBN 978-966-928-404-4 
(0,22 друк. арк.) – Режим 
доступу: 
http://dspace.onua.edu.ua/bitstre
am/handle/11300/11830/%D0%9
3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1
%8C%D0%BE%20%D0%AE%D0
%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9
E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D
0%BD%D0%B0.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Гладьо Ю.О. Правове 
регулювання інвестування у 
венчурні фонди / Ю.О. Гладьо 
// Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
Матеріали звітної ХXV  
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. 139-144. (0,4 друк. 
арк.) – Режим доступу: 
http://law.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/chasty
na-_1.pdf?
fbclid=IwAR25mP6fkp14qhuuFv
Wk4T0fMAuW1a7nTTa3nYcgG83
HsKwlTDOiHGfxY44
Гладьо Ю. О. ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ 
ПРИ УКЛАДЕННІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ДОГОВОРІВ ГРОМАДЯНАМИ 
УКРАЇНИ ТА ЮРИДИЧНИМИ 
ОСОБАМИ УКРАЇНИ / Ю. О. 
Гладьо // ЗБІРНИК 
МАТЕРІАЛІВ П’ЯТОЇ 
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – 
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного, ІТ та Інтернет 
права» (м. Львів, 28 травня 2021 
року) . Львів. – 2021. – C. 17-24.
19) Член ГО «Львівська 
правнича школа»,
Підвищення кваліфікації : 
Certificate No 24 of completion of 
an international postgraduate 
practical internship “Scientific 
activity in the discipline of legal 
science from a national and 
international prospective”

34797 Парпан Тетяна 
Валеріївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 031315, 

виданий 15.12.2005, 
Атестат доцента 12ДЦ 

039909, виданий 
23.09.2014

25 ОК(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

Пункт 1:
1. Парпан Т.В. Право 
роботодавця на зміну умов 
праці працівників в умовах 
воєнного стану. Особливості 
реалізації прав  у сфері праці та 
соціального захисту в умовах 
воєнного стану: матеріали 
Круглого столу  (12 травня 2022 
р.). –  Львів, Харків, Вінниця. 
2022. 214 с. С.141-144
2. Парпан Т.В. Флексибілізація 
трудових правовідносин в 
Україні: очікування та реалії. 
Вроцлавсько-Львівський 
юридичний збірник, Вип.10, 
Львів. 2019. С.159-170;
3. Парпан Т.В. Окремі аспекти 
формування зміст трудового 
договору за проектом Закону 
України «Про працю». 
Урядовий законопроект «Про 
працю», як наступ на права 
працівників. Збірник наукових 
статей. Львів, 2020. С.26-35
4. Парпан Т.В. Законодавчі 
зміни щодо поглиблення 
флексибілізації у трудових 
правовідносинах, зумовлені 
пандемією COVID-19. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. №8. 2021. 
С.153-156;
5. Парпан Т.В. Конституційна 
заборона примусової праці в 
Україні / Парпан Т.В. // 
Український часопис 
конституційного права 
(Ukrainian Journal of 
Constitutional Law). - 2022. - № 1 
- С. 55-64. 
Пункт 12:
1. Парпан Т.В. Право на гідне 



ставлення до працівника на 
роботі у чинному трудовому 
законодавстві України. 
Актуальні проблеми 
соціального права: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції: 
«Європейська Соціальна Хартія 
та проблеми реалізації 
соціальних прав в умовах 
глобалізації» (до 25-річчя 
Європейської соціальної хартії 
(переглянутої). – Львів 2021, 23 
квітня 2021 р. Випуск 10. С.110-
113;
2. Парпан Т.В. Колективні 
трудові права дистанційних 
працівників. Сучасний стан 
забезпечення трудових прав і 
прав соціального забезпечення 
та перспективи його 
поліпшення: матеріали IX 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(м.Харків, 4 червня 2021 р.); за 
заг. ред. К.Ю.Мельника. Х.: 
Харків. нац. ун-т внутр. 
справ.2021. 280 с. С.167-170;
3. Парпан Т.В. Запровадження 
дистанційної праці: нові 
можливості та виклики. Правові 
виклики сучасності: захист прав 
людини в умовах пандемії: 
Матеріали II Міжнародної 
науково-практичної онлайн 
конференції 22 жовтня 2021. 
Чернівці. С.173-174;
4. Парпан Т.В. Трудове 
законодавство як знаряддя 
захисту зайнятості. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХХVIII звітної науково-
практичної конференції (3-4 
лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. 258 с. С.39-41;
Пункт 14:
1. Керівництво студентом 2 
курсу Білоусом Миколою, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт; 
Керівництво постійно діючим 
студентським науково-
практичним гуртком: «Круглий 
стіл секції трудового права».
Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікація : 
Відомості про підвищення 
кваліфікації: Львівський 
торгово-економічний 
університет, 2018 р.; Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка (Курс 
підвищення кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей викладачів, 
сертифікат виданий 9 червня 
2021 року, 1 кредит ECTS); ТОВ 
"Академія цифрового розвитку" 
(Курс «Цифрові інструменти 
GOOGLE для освіти» Базовий 
рівень, сертифікат №GDTfE-03-
Б-02825, виданий в 16 жовтня 
2022 року . 1 кредит ECTS); 

405958 Шуневич 
Катерина 
Андріївна

Асистент, 
Сумісництво

Юридичний 
факультет

Диплом бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2017, 

спеціальність: 
6.030401 

правознавство, 
Диплом магістра, 

Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2019, 
спеціальність: 081 

Право

1 ОК(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

1). 
1. Liability Mechanisms for War 
Crimes Committed as a Result of 
Russia’s Invasion of Ukraine in 
February 2022: Types, Chronicle 
of the First Steps, and Problems / 
Kaluzhna O, Shunevych K.  // 
Access to Justice in Eastern 
Europe. – 2022. – №3 – P. 178-
193. – DOI: 
https://doi.org/10.33327/AJEE-
18-5.2-n000324; 
2. Механізми притягнення до 
відповідальності за воєнні 
злочини внаслідок вторгнення 
росії в Україну в лютому 2022 
року: види, хроніка перших 
кроків, проблеми  / О.М. 
Калужна, К.А. Шуневич // 
Access to Justice in Eastern 
Europe. – 2022. – №3 – DOI: 
10.33327/AJEE-18-5.2-n000324; 
3. The expediency of the forensic 
expert criminal liability for 
providing a deliberately false 
opinion and features of such a 
criminal offense / Шуневич К.А., 
Федорович Н.А. // Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. – 2022. – Вип. 74 – 
С. 176-187. – DOI: 



10.30970/vla.2022.74.176.
19). діяльність за спеціальністю 
у формі участі у громадському 
об’єднанняні (ГО «Асоціація 
жінок-юристок України 
«ЮрФем» з 2019 року);
членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа
Підвищення кваліфікації : 27 
січня 2022 року - 4 червня 2022 
року - пройшла дистанційне 
стажування за програмою 
"Вдосконалення
викладацької майстерності", 
організованою Львівським 
національним університетом 
імені Івана Франка.
Сертифікат № СВ N 0558- 2022 
(6 кредитів)

267672 Гринчак Ірина 
Володимирівна

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет фізичної 
культури, рік 

закінчення: 2017, 
спеціальність: 

7.01020201 спорт, 
Диплом магістра, 

Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2015, 

спеціальність: 
8.03040101 

правознавство, 
Диплом кандидата 

наук ДK 056709, 
виданий 14.05.2020

4 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

1) 1. Гринчак І.В. Правовий 
аналіз причин кризи 
третейського правосуддя у 
міжнародному публічному 
праві. – Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Збірник наукових 
праць. Серія «Юридичні 
науки». Випуск 2. Том 2. 2018. 
С. 160-163.
2. Гринчак І.В. Порівняльний 
аналіз моделей третейського 
правосуддя у міжнародному 
публічному праві. – Науковий 
збірник «Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції» 
Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара. 
Випуск 3. 2018. С.233-237.
3. 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.
4. 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.
5. Гринчак І.В. Основні етапи 
формування третейського 
правосуддя у міжнародному 
праві: загальна характеристика. 
– Вісник Львівського 
університету. Серія міжнародні 
відносини. Випуск 39. С. 128-
134.

3) Монографія: 1. Гринчак І. В. 
Арбітражне врегулювання 
міжнародних спорів : 
монографія / І. В. Гринчак. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2020. – 226 с.
5) Захист дисертації на тему: « 
Міжнародний третейський суд 
як засіб врегулювання 
міжнародних спорів» 12.00.11 – 
міжнародне право
19) Член ГО «Львівська 
правнича школа», член ГО 
«Центр дослідження 
інтелектуального права»

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(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

Пункт 1:
1. Гнатів О. Виборчі спори в 
правових позиціях Верховного 
Суду. Слово Національної 
школи суддів України, 2021. №2 
(35). С. 74-84; 
2. Hnativ O. The effectiveness of 
mechanisms of international law 
to prevent the breach of peace in 
the context of the armed attack of 
the Russian federation on 
Ukraine. Academia Letters, May 
2022. Article 5467; 
3. Гнатів О. Правовий статус 
держави Україна у цивільних 
правовідносинах. Вісник 
Львівського національного 
університету. Серія юридична, 
2022. Випуск 74. С. 122-129; 
4. Hnativ O. Legal nature of 
relations in the field of public 
procurement through the prism of 
civil legal principles. Baltic 
Journal of Legal and Social 
Sciences. 2022. №1; 
5. Oksana HNATIV, Bijay Kumar 
KANDEL. The application of 
innovative technologies in 
performing public government 
(experience of Ukraine). 
INNOVATIONS IN THE 
SCIENTIFIC, TECHNICAL AND 
SOCIAL ECOSYSTEMS, 2022. No. 
3. Vol. P. 13-25



Пункт 4: 
1. Наявність електронного курсу 
«Правове регулювання 
здійснення публічних 
закупівель» на освітній 
платформі MOODLE;
Пункт 8:
1. Членкиня редколегії 
міжнародного 
багатопрофільного 
рецензованого наукового 
журналу "INNOVATIONS IN 
THE SCIENTIFIC, TECHNICAL 
AND SOCIAL ECOSYSTEMS";
Пункт 10:
1. Участь у якості експерта у 
грантовому проєкті «Аналіз 
прецедентної практики нового 
Верховного Суду», який було 
здійснено за підтримки 
американського народу, наданої 
через Агентство США з 
міжнародного розвитку 
(USAID), в рамках програми 
«Нове правосуддя» (листопад 
2018 року – жовтень 2019 року);
Пункт 19: 
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»;
Пункт 20:
1. Адвокат (Свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю № 1359 від 25 
червня 2008 року)
Підвищення кваліфікації : 
Білостоцький Університет 
(Польща) (Міжнародне 
дистанційне наукове 
стажування «Наукова діяльність 
в дисциплінах юридичних наук 
з національної та європейської 
точки зору» у Білостоцькому 
Університеті з «09» листопада 
2020 року по «18» грудня 2020 
року, Сертифікат № 028 від 18 
грудня 2020 року, 180 годин (6 
кредитів ЄКТС);
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(навчання у межах програми 
«Вдосконалення викладацької 
майстерності» з «01» жовтня 
2020 року по «23» січня 2021 
року, Сертифікат СВ № 
02070987/000020-21 від 23 
січня 2021 року, 180 годин (6 
кредитів ЄКТС);

267705 Батенчук Марія 
Михайлівна

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 017824, 

виданий 21.11.2013

3 ОК(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

Пункт 12:
1. Батенчук М.М. Окремі 
процесуальні неузгодженості 
положень ст. 17 Закону України 
«Про публічні закупівлі» 
//Актуальні проблеми 
приватного права в умовах 
євроінтеграційних процесів в 
Україні/ за заг. ред. М. С. 
Долинської, І. В. Красницького, 
Ю. М. Юркевича. Львів: 
ЛьвДУВС, 2020. 208 с.; 
Батенчук М. Кінцевий 
бенефіціарний власник у 
публічних закупівлях // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні. 
-Львів:Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, 2021. т.Ч. 1.-С.133-136; 
2. Батенчук М. До питання 
ліцензування у публічних 
закупівлях // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні. - Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. 249 с.
Пункт 19:
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Пункт 20: 
1. Свідоцтво про право на 
заняття адвокатською 
діяльністю Серія ЛВ № 002482, 
видане 07.10.2022р. Підстава: 
рішення Ради адвокатів 
Львівської області від 
09.09.2022р. № 166

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

37 ОК(п) 38. Атестаційні 
екзамени 

Пункт 1:
1. 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;  
2. 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;
3. 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; 
4. 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;
5. 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. 
3057-306; 
Пункт 3:
1. Монографії: Борисова В. І. 
Рекодифікація цивільного 
законодавства України: 
виклики часу / за заг. ред. Н. С. 
Кузнєцової. 2-ге вид., доп. і 
перероб. / В. І. Борисова, В. М. 
Коссак, О. В. Кохановська, Н. С. 
Кузнєцова, І. Є. Якубівський та 
ін. - Одеса : Видавничий дім 
"Гельветика", 2022. - С. 213-
232.; 
2. 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.; 
3. 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.)
4. Енциклопедія:  Довгерт А.С. 
Велика українська юридична 
енциклопедія. У двадцяти 
томах. Том 13. Міжнародне 
приватне право.  / А.С. Довгерт, 
В.М. Коссак. - Харків : Право, 
2021. - 13. - 864с.
5. Підручник: Цивільне 
процесуальне право України: 
підручник. За заг.ред. В.М. 
Коссака. гл.25, 26 с. 696-742. (3,5 
друк.арк.).
Пункт 4:
1. Цивільне право України (ч. 1): 
робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 
Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 
Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 41 с.; 
2. Силабус з навчальної 
дисципліни «Цивільне право 
України (ч. 1)», що 
викладається в межах ОПП 
«Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для здобувачів 
спеціальності 081 Право / 
Коссак В. М., Герц А. А., 
Дякович М. М., Якубівський І. 
Є., Яновицька Г. Б. та ін. Львів: 
ЮФ ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. 12 с.; 3. Цивільне право 
України (ч. 2): робоча програма 
навчальної дисципліни для 
студентів за галуззю знань 08 
«Право», за спеціальністю 081 
«Право» у межах освітньо-
професійної підготовки 
програми ОС Бакалавр / Коссак 
В. М., Герц А. А., Дякович М. 
М., Якубівський І. Є., Яновицька 
Г. Б. та ін. Львів: ЮФ ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2022.; Коссак 
В.М., Михайлів М.О. 
4. Міжнародне приватне право: 
робоча програма навчальної 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня 



«бакалавр», галузі знань 08 
«Право», спеціальності 081 
«Право» юридичного 
факультету. Львів: Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2022. 34 с.
Пункт 6:
1. Наукове керівницто 
(консультування): Доктора 
права: 
- Рим Т.Я. «Правове 
регулювання інвестиційних 
відносин у сфері будівництва: 
цивільно- правовий аспект», 22 
квітня 2021 року; 
- Яновицька Г.Б. «Цивільно-
правові засоби захисту прав 
споживачів в Україні», 23 квітня 
2021 р.; 
- Ільків О.В. «Проблеми 
регулювання речових прав в 
цивільному законодавстві 
України», 17 грудня 2021 року.; 
- Квіт Н.М. «Цивільно-правові 
форми створення та 
використання біобанків в 
Україні», 18 грудня 2020 року.; 
- Якубівський І.Є. «Проблеми 
набуття, здійснення та захисту 
майнових прав інтелектуальної 
власності в Україні», 20.12.2019 
року.
 2. Доктора філософії:
- Пасайлюк І.В. «Правовий 
статус іноземців та осіб без 
громадянства в цивільному 
процесі України», 22 квітня 
2021 року; Гнатюк Т.М. 
«Договір управління 
підприємством як єдиним 
майновим комплексом», 
06.07.2020 року; 
- Клапатий Д.Й. «Пайовий 
інвестиційний фонд як форма 
спільного інвестування в 
Україні (цивільно-правовий 
аспект)»  02 липня 2019 року; 
- Тур О.Т. «Відшкодування 
шкоди, завданої внаслідок 
недоліків консультаційних 
послуг, за цивільним 
законодавством України», 
06.02.2018 року.
Пункт 7:
1. Участь в атестації наукових 
кадрів як Голова постійної 
спеціалізованої вченої ради: 
спеціалізована вчена рада Д 
35.051.27 ЛНУ імені Івана 
Франка для захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право;
2. Член спеціалізованої вченої 
ради по захисту дисертацій в 
Національній академії 
внутрішніх справ.
3. Головування на засіданні 
одноразових вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії права:  Вчена 
рада ДФ ДФ 35.051.040
- Засідання 28.12.21 р. – 
дисертація Олійника Романа 
Володимировича. Тема: 
«Цивільно-правове 
регулювання донорства в 
Україні»;  Вчена рада ДФ 
35.725.041, 
- Засідання 21.01.22 р. – Гобечія 
І.Т. "Цивільна правосуб'єктність 
юридичних осіб у сфері надання 
правничих послуг в Україні"; 
- Фоменко Я.Є.  "Цивільно-
правова відповідальність за 
невиконання грошових 
зобов'язань в іноземній 
валюті",засідання 23.08.22 р.
4. Опонування на засіданні 
спеціалізовних вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук: 
- Кухарєв О.Є. 
«Дизпозитивність в спадковому 
праві», 2020р.
- Скрипник В.Л. «Об’єкти 
цивільних прав: теоретичні і 
методологічні 
проблеми»,2021р.
Пункт 8:
1. Член редколегії журналів: 
«Вісник Верховного Суду»; 
«Вісник Львівського 
університету. Серія юридична».
2. Науковий керівник: тема 
“Концептуальні засади 
рекодифікації цивільного 
законодавства України” - номер 
державної реєстрації: 
0122U200330; термін 



виконання: 01.01.2022 - 
31.12.2024; 
3. Науковий керівник: тема 
«Новелізація цивільного та 
цивільно-процесуального права 
в умовах реформи 
судочинства.» 0119U002358, 
2019 – 2021.
Пункт 10:
1. Суддя міжнародного 
комерційного арбітражу при 
торгово-промисловій палаті у 
Варшаві
Пункт 12:
1. Коссак В.М. Правова природа 
збитків, завданих майновому 
комплексу підприємства// 
Проблеми цивільного права та 
процесу: тези доп. учасників 
наук.-практ. конф., присвяч. 
світлій пам’яті О. А. Пушкіна; м. 
Харків, 24 травня 2019 р. 
Харків: ХНУВС, 2019. С. 42-44. 
(0,2 друк. арк.).; 
2. Коссак В. М. Новелізація 
положень спадкового права в 
сучасних умовах реформування 
приватних відносин / В. М. 
Коссак // Збірник статей Х 
міжнародного цивілістичного 
форуму "Рекодифікація 
(оновлення) цивільного 
законодавства України: 
Конференція, напрями, 
перпективи.. Київ. – 2020. – – C. 
183-185.; 
3. Коссак В. М. Правова природа 
відносин, які виникають на 
підставі договору управління 
майном / В. М. Коссак // 
Матвєєвські цивілістичні 
читання. Матеріали 
міжнародної конференції. - 
06.11.2020. Правова єдність. 
Київ. – 2021. – – C. 54-59.; 
4. Коссак В.М. Юридична 
природа права володіння в 
цивільних відносинах / В.М. 
Коссак // Міжнародна 
конференція, присвячена 25-
річчю НДІ приватного права і 
підприємництва ім. акад. Ф.Г. 
Бурчака, Київ, Україна - 2022. - 
С. 12-15.; 
5. Коссак В.М. Право володіння 
як елемент юридичного складу 
набувальної давності / В.М. 
Коссак // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІIІ звітної науково-
практичної конференції, Львів, 
Україна, 3-4 лютого 2022 - 2022. 
- С. 142-146.
Пункт 19:
1. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. Голова постійно діючого 
третейського суду при торгово-
промисловій палаті Львівської 
області; 
2. Суддя постійно діючого 
третейського суду при торгово 
промисловій палаті України; 
3. Член науково-
консультативної ради 
Верховного Суду.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
Наказ Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
№1339 від 25.11.2019р.
Обсяг 180 годин (6 кредитів 
ЄКТС).

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(п) 38. Атестаційні 
екзамени 

Пункт 1:
1. Tetiana Hovorushchenko, 
Yelyzaveta Hnatchuk and Alla 
Herts. Decision-Making about 
Conclusion of Contractual 
Obligations in the Field of Medical 
Services. CEUR-WS. 2020. Vol. 
2753. Pp. 142-148;  
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.; 
3.T. Hovorushchenko, Ye. 
Hnatchuk, A. Herts, O. Onyshko. 
Intelligent Information 
Technology for Supporting the 
Medical Decision-Making 
Considering the Legal Basis. 
CEUR-WS. 2021. Vol. 2853. Pp. 



72-82.; 
4. T. Hovorushchenko, Ye. 
Hnatchuk, A. Herts, A. 
Moskalenko, V. Osyadlyi. 
Theoretical and Applied Principles 
of Information Technology for 
Supporting Medical Decision-
Making Taking into Account the 
Legal Basis. CEUR-WS. 2021. Vol. 
3038. Pp. 172-181.; 
5. Yelyzaveta Hnatchuk, Alla 
Herts, Andrii Misiats, Tetiana 
Hovorushchenko and Krishna 
Kant Singh. Covid’19 Vaccination 
Decision-Making Method and 
Subsystem Based on Civil Law. 
CEUR-WS. 2022. Vol. 3156. Pp. 
262-273.
Пункт 3:
1. Герц А. А., Кравчук С. Й. 
Правознавство: навчальний 
посібник / А. А. Герц, С.Й. 
Кравчук. – Київ: Видавничий 
дім «Кондор», 2018.- 280 с. 
(Герц А.А. - 4 друк.арк.).
Пункт 4:
1. Цивільне право України (ч. 1): 
робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 
Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 
Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 41 с.; 
2. Силабус з навчальної 
дисципліни «Цивільне право 
України (ч. 1)», що 
викладається в межах ОПП 
«Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для здобувачів 
спеціальності 081 Право / 
Коссак В. М., Герц А. А., 
Дякович М. М., Якубівський І. 
Є., Яновицька Г. Б. та ін. Львів: 
ЮФ ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. 12 с.; 
3. Цивільне право України (ч. 
2): робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 
Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 
Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 
Пункт 6:
1. Наукове керівницто 
(консультування): Доктора 
філософії: Олійник Р.В. 
«Цивільно-правове 
регулювання донорства в 
Україні» 28 грудня 2021 року.
Пункт 7:
1.  Участь в атестації наукових 
кадрів як член постійної 
спеціалізованої вченої ради: 
спеціалізована вчена рада Д 
35.051.27 ЛНУ імені Івана 
Франка для захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право; 
2. Член одноразових вчених рад 
на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії права: 
- Вчена рада ДФ 35.051.004  
Засідання 27.01.21 р. – 
дисертація Луціва Михайла 
Степановича. Тема: «Цивільно-
правові способи захисту прав 
інвесторів у сфері будівництва 
житла»;  
- Вчена рада ДФ 35.051.010 
Засідання 19.02.21 р. – 
дисертація Зубачик Наталії 
Богданівни. Тема: «Набуття 
права власності на підставі 
набувальної давності»;  
- Вчена рада ДФ 35.051.005 
Засідання 19.02.21 р. – 
дисертація Крупника Романа 
Володимировича. Тема: 
«Охорона та захист майнових 
прав власника (володільця) у 
разі примусового вилучення 
земельної ділянки: цивільно-
правовий аспект»; 
- Вчена рада ДФ 35.051.011 
Засідання 06.04.21 р. – 
дисертація Сосули Олександра 
Олександровича. Тема: 
«Цивільно-правові способи 



розпорядження 
корпоративними правами»
Пункт 8:
1. Головний редактор «Вісника 
Львівського університету. Серія 
юридична». 
Пункт 12:
1.   Говорущенко Т. О., Герц А.А., 
Гнатчук Є.Г. Підтримка 
прийняття рішень щодо 
можливості трансплантації на 
основі цивільно-правових 
підстав  // Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції "Інтелектуальні 
системи прийняття рішень та 
проблеми обчислювального 
інтелекту" - Херсон: 
Видавництво ФОП 
Вишемирський, 2020 – с.56-58; 
2. Говорущенко Т.О., Герц А.А., 
Гнатчук Є.Г. Концепція 
підтримки прийняття рішень 
щодо цивільно-правових 
підстав укладання договорів про 
надання терапевтичних послуг 
// «Інформаційні  управляючі  
системи  і  технології»  (ІУСТ-
ОДЕСА-2020)  :  матеріали  IХ  
Міжнародної  науково-
практичної конференції  (24–26  
верес.  2020  р.,  м.  Одеса) – С. 
284-286; 
3. Говорущенко Т.О., Гнатчук 
Є.Г., Герц А.А., Олійник І.В. 
Підтримка прийняття рішень 
щодо можливості донорства на 
основі цивільно-правових 
підстав. Computer Systems and 
Information Technologies. 2020. 
№2. С. 64-68.; 
4. Герц А.А. Особливості 
договору страхування 
професійної відповідальності 
медичних працівників / А.А. 
Герц // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: Матеріали 
ХX звітної науково-практичної 
конференції 7-8 лютого 2019 р. - 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка,  
2019. –  С. 119-122; 
5. Герц А.А. Причинний зв’язок 
як умова настання цивільно-
правової відповідальності при 
наданні медичних послуг // 
Правові проблеми сучасної 
трансформації охорони 
здоров’я: збірник матеріалів 
науково-практичного круглого 
столу (м. Запоріжжя, 23 травня 
2019 р.) / за заг. ред. Ю.М. 
Колесника. – Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2019 – С. 39-42.
Пункт 19:
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
Наказ Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
№227 о/с від 11.03.2021р.,
Обсяг 180 годин (6 кредитів 
ЄКТС).

217191 Бурдін Володимир 
Миколайович

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 
кандидата наук ДK 

015938, виданий 
09.10.2002, Атестат 

доцента 02ДЦ 014553, 
виданий 16.06.2005, 
Атестат професора 

12ПP 009197, виданий 
17.01.2014

21 ОК(п) 38. Атестаційні 
екзамени 

Пункт 1: 

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. 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. 

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; 

Пункт 3: 

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.

Пункт 7:  

Член спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.03 із захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора 
(кандидата) юридичних наук у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Франка 
за спеціальностями 12.00.01 – 
теорія та історія держави і 
права; історія політичних та 
правових наук та 12.00.09 – 
кримінальний процес і 
криміналістика; судова 
експертиза; оперативно – 
розшукова діяльність.
Виступив офіційним опонентом 
по захисту дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук 
Каменського Дмитра 
Васильовича на тему 
«Кримінально-правова охорона 
економічних відносин у США та 
Україні : компаративістське 
дослідження».

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 12: 

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.

Пункт 19: 

Індивідуальний член ГО 
"Всеукраїнська асоціація 
кримінального права".

Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа». 
Підвищення кваліфікації : 
Комісія з питань правової 
реформи при Президентові 
України. Сертифікат про 
підвищення кваліфікації

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(п) 38. Атестаційні 
екзамени 

Пункт 1: 

Маркін В. І. Критерії 
трансформації ("переростання") 
крадіжки у грабіж або розбій: 
чи є вони універсальними? 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 2022. № 
7. С. 329-333.

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. 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.

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 10:  



Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 12: 

Маркін В.І. "Вікові" межі 
статевої недоторканості особи. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІІІ звітної 
науково-практичної 
конференції (3–4 лютого 2022 
р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. С. 190–193; 

Маркін В.І. Момент закінчення 
зґвалтування за Кримінальним 
кодексом України. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІІ 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. 139–141; 

Маркін В. І. Зґвалтування, 
вчинене групою осіб: окремі 
проблеми кримінально-
правової кваліфікації. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали XХVI 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. 139–141; 

Маркін В. І. Проблеми 
диференціації кримінальної 
відповідальності за посягання 
на життя спеціальних 
потерпілих у зв’язку з їх 
діяльністю в Україні. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XХV 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. 134–137;  

Маркін В. І. Державна зрада: 
окремі проблеми кримінально-
правової кваліфікації. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали XХІV звітної науково-
практичної конференції (7-8 
лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2.  
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2018. С. 155–158.                                                                                                                                  
Пункт 19: 

Індивідуальний член ГО 
"Всеукраїнська асоціація 
кримінального права".

Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 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 співробітництва 
(Удосконалення професійної 
компетентності викладача 
юридичних дисциплін, 
сертифікат ADV-151147-LSI, 15 
листопада 2021 року - 26 грудня 
2021 року, 6 кредитів)

99383 Бориславська 
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

19 ОК(п) 38. Атестаційні 
екзамени 

Пункт 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. 122-
142. 
(https://doi.org/10.33327/AJEE-
18-4.1-a000049); 

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/10.33327/AJEE-
18-4.2- a000057); 

Бориславська О. Роль 
президента в змішаній 
республіці парламентсько-
президентського типу: 
конституційна доктрина і 
політична дійсність / О. 
Бориславська // Український 
часопис конституційного права. 
– 2019. - №1. – С. 4-12; 

Бориславська О. 
Парламентаризм в умовах 
європейської моделі 
конституціоналізму: 
доктринальні основи та сучасні 
виклики / О. Бориславська // 
Правова держава. – 2018. - 
№30. – С. 51-57;   
                 
Бориславська О. Вибори – 
[без]альтернативна основа 
демократії? / О. Бориславська 
// Український часопис 
конституційного права. – 2018. - 
№2. – С.12-19. 

Пункт 3:

Конституційне право: 
підручник/ за заг. ред. 
М.І.Козюбри / Ю.Г.Барабаш, 
О.М.Бориславська, В.М.Венгер, 
М.І.Козюбра, О.М.Лисенко, 
А.А.Мелешевич. - Київ: ВАІТЕ, 
2021. 528 с; 

Бориславська О.М. Європейська 
модель конституціоналізму: 
системно-аксіологічний аналіз. 
Монографія / О.М. 
Бориславська. Харків : Право, 
2018. – 384 с.

Пункт 5: 

У 2019 р. захистила дисертацію 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.02 
«конституційне право; 

муніципальне право» на тему 
«Європейська модель 
конституціоналізму: 
формування, сучасний стан, 
тенденції розвитку»; 

спеціалізована вчена рада Д 
64.086.04 у Національному 
юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого.

Пункт 6: 

Наукове керівництво 
аспірантом Бондаренком 
Богданом Олеговичем, який 
успішно захистив дисертацію 4 
лютого 2022 року та отримав 
ступінь доктора філософії з 
галузі 081 право.

Пункт 8:
 
Головний співредактор 
наукового фахового журналу 
«Український часопис 
конституційного права»; 

Член редакційної колегії 
журналу «Вісник Львівського 
університету. Серія юридична»; 

Член редакційної колегії 
журналу “Виборчі студії” (Studia 
wyborcze) (м. Лодзь, Польська 
Республіка).

Пункт 9: 

Член Науково-консультативної 
ради Конституційного Суду 
України; 

Член комісії з правової 
реформи при Президентові 
України;

Член науково-консультативної 



ради при Голові Верховної 
Ради України.

Пункт 10: 

Експерт координатора проектів 
ОБСЄ в Україні, участь в якості 
лектора в серії тренінгів, 
організованих Координатором 
проектів ОБСЄ в Україні спільно 
з Міністерством закордонних 
справ ФРН (2020-2021 рр.); 

Експерт проекту USAID «Нове 
правосуддя».

Пункт 14:

Голєв Олег (2021) – диплом ІІ 
ступеня Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт з права; 

Нечипорук Ярина (2021) - 
диплом ІІІ ступеня 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 
права.

Пункт 20: 

Адвокатська практика з 2006 
року, партнер АО Jus-collegium, 
свідоцтво про право на зайняття 
адвокатською діяльністю № 7 
1212 від 27.09.2006 року.
Підвищення кваліфікації : 1. 
Ivan Franko National University 
of Lviv, Ukraine, Certificate of 
Professional Development 
Program ‘English-language 
Academic Communication’, April 
15- June 15, 2022, Credits (ECTS) 
– 6;
2. Координатор проектів ОБСЄ в 
Україні, Національний 
юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, сертифікат 
про підвищення кваліфікації, 
Програма «Методика 
викладання галузевих 
юридичних дисциплін 
публічно-правового циклу 
(Конституційне право. 
Адміністративне право), 6-9 
липня 2021 р., 1 кредит ЄКТС 
(30 годин);
3. Academy of Management and 
Administration in Opole, 
Certificate of Training № 078, 
«Constitutionalism and 
Constitutional Law in Modern 
Europe. Constitutional and 
Political Studies. Constitutional 
Jurisdiction in Europe», 1st of 
December, 2019 - 29th of 
February, 2020, 150 hours.

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(п) 38. Атестаційні 
екзамени 

Пункт 1: 

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

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

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

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

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

Пункт 3: 



Різник С. В. Конституційність 
нормативних актів: сутність, 
методологія оцінювання та 
система забезпечення в Україні 
: монографія / С. В. Різник. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2020. – 542 с.
 
Пункт 5: 

У 2021 р. захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.02 
«конституційне право; 
муніципальне право» на тему 
«Конституційність 
нормативних актів: сутність, 
методологія оцінювання та 
система забезпечення в 
Україні»; спеціалізована вчена 
рада Д 26.236.03 в Інституті 
держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України.

Пункт 8: 

Головний співредактор 
наукового фахового журналу 
«Український часопис 
конституційного права».

Пункт 9:

Заступник Голови Науково-
консультативної ради 
Конституційного Суду України; 

Член науково-консультативної 
ради при Голові Верховної 
Ради України.

Пункт 19: 
Голова ГО «Центр 
конституційних ініціатив».

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(п) 38. Атестаційні 
екзамени 

Пункт 1: 

Бурдін В. М., Мочульська М. Є., 
Чорненький В. І. Позитивна 
дискримінація в Україні / М. Є. 
Мочульська, В. М. Бурдін, В. І. 
Чорненький // Український 
часопис конституційного права. 
– 2021. – №2. – 2021. – C. 3-14; 

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 / V. 
Nalutsyshyn, V. Burdin, M. 
Mochulska, V. Chornenkyi, H. 
Owerko // International Journal 
of Management. – 2020. – № 11. 
Р. 180-190. URL: 
http://www.iaeme.com/ijm/issues
.asp?
JType=IJM&VType=11&IType=6; 

Мочульська М. Є. Судова влада 
та громадськість: взаємодія в 
умовах конституційної реформи 
правосуддя в Україні / М. Є. 
Мочульська // Український 
часопис конституційного права. 
– 2018. – № 3. – С. 39-46; 

Mochulska M. Y. Constitutional 
issues of Ukrainian Citizens’ 
Migrarion in Rebublic Poland / М. 
Mochulska // "Ius et 
Administratio". Kwartalnik 
wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. – 
Rzeszow, 2018. – S. 25-32; 

Mochulska M. The Legal status of 
Political parties in Ukraine: 
peculiarities and improvement. / 
М. Mochulska //  
"Ius et Administratio". Kwartalnik 
wydzialu Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. – 
Rzeszow, 2018. 

Пункт 9: 

Член Галузевої експертної ради 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти зі спеціальності 081 
«Право».

Пункт 10: 

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); 

Координатор курсу «Ukraine 
in/and Europe: European 
Integration» Невидимого 
Університету для України.

Пункт 19: 

членкиня Ради Громадської 
організації «Львівська правнича 
школа».

Пункт 20: 
Свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю.

Підвищення кваліфікації : 
Віденський університет у період 
із 10.10.2019 - 31.10.2019 - наказ 
ректора ЛНУ імені Івана Франка 
№ 4018 від 02.10.2019 р.
Вільний Університет Берліна 
(травень 2022 р.)
Ivan Franko National University 
of Lviv, Ukraine, Certificate of 
Professional Development 
Program ‘English-language 
Academic Communication’, April 
15- June 15, 2022, Credits (ECTS) 
– 6
14-16 серпня 2019 року була 
учасницею Літньої школи з 
конституційного права для 
викладачів Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні – 
Сертифікат від 16.08.2019 року
Участь у програмі «Лідерство в 
Університеті», Львівська бізнес-
школа, 2022 р.

206844 Яримович Уляна 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2008, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 007668, 

виданий 26.09.2012, 
Атестат доцента AД 

004695, виданий 
14.05.2020, Атестат 
доцента AД 004695, 
виданий 14.05.2020

11 ОК(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

Пункт 7: 
1. Офіційний опонент на 
публічному захисті дисертації 
Кухти Михайла Михайловича 
«Конституційно-правові засади 
формування корпусу 
професійних суддів: 
порівняльно-правове 
дослідження» у Державному 
вищому навчальному закладі 
«Ужгородський національний 
університет» грудень 2019.
Пункт 12: 
1. Участь у ІІ Міжнародній 
науково-практичній 
конференції на тему: «Судовий 
розгляд податкових і митних 
спорів: проблеми, виклики, 
пріоритети», яка проходила у 
м.Києві 4-5 липня 2019 року;  
Участь у ІІІ Міжнародній 
науково-практичній 
конференції «Соціальні права 
та їх захист адміністративним 
судом», яка проходила у м.Київ 
4 вересня 2020 року; 
2. Участь у IV Міжнародній 
науково-практичній 
конференції «Адміністративна 
юстиція в Україні: проблеми 
теорії та практики», яка 
проходила 1-2 липня 2021 року; 
3. Участь у V Міжнародній 
науково-практичній 
конференції на тему: 
«Адміністративна юстиція в 
Україні: проблеми теорії та 
практики. Податкові спори в 
адміністративному 
судочинстві», яка проходила 4-5 
липня 2022 року; Ланкевич 
А.З., Мартинюк В.Я. Щодо 
питання захисту 
адміністративними судами 
права громадян  на пенсійне 
забезпечення. // Збірник 
матеріалів III Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Соціальні права 
та їх захист адміністративним 
судом», м.Київ 4 вересня 2020 
року.  – С. 213-218 
(Електронний ресурс) ; 
4. Ланкевич А.З. // Деякі 
теоретико-правові аспекти 
юридичної відповідальності у 
конституційному праві // 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Конституційно-
правове будівництво на зламі 



епох: пошуки оптимальних 
моделей», м.Ужгород 22 червня 
2021 року. – С.36-41 
(Електронний ресурс) ;
5. Ланкевич А.З., Мартинюк 
В.Я. Захист виборчих прав 
адміністративними судами в 
Україні. // Збірник тез та 
доповідей IV Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Адміністративна 
юстиція в Україні: проблеми 
теорії та практики», м.Київ 1-2 
липня 2021 року.  – С. 222-227 
(Електронний ресурс).
Пункт 19: 
1. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»;   
Пункт 20:  
1. З червня 2016 року та станом 
на сьогодні перебуває на 
адміністративній посаді голови 
Львівського окружного 
адміністративного суду. 

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(п) 22. 
Кримінально-
процесуальне право 
України

1. 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/10.33327/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/10.33327/AJEE-
18-4.2-a000059); 
Bobechko N. R. Mistakes in 
Establishment of the Actual 
Circumstances of a Case as 
Grounds of an Appeal in Criminal 
Procedure of Ukraine / N. R. 
Bobechko, A. B. Voynarovych // 
Krakowskie Studia Małopolskie. 
Adam Marszałek. Toruń, Poland. 
– 2020. – 3(27). – P. 61-77. 
(https://doi.org/10.15804/ksm20
200305); 
Войнарович А. Б. Процесуальні 
можливості захисника під час 
застосування застави у 
кримінальному провадженні / 
В. Т. Нор, А. Б. Войнарович // 
Право України. – 2019. – № 12. 
–  С. 167–178; 
Войнарович А. Б. Окремі 
аспекти правового регулювання 
затримання уповноваженою 
службовою особою / А. Б. 
Войнарович  // 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). – Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2020. – С. 124 –135.

3. Кримінальний процес 
академічний курс : у 3 т. Т. 1: 
Загальна частина / В. Т. Нор, Н. 
Р. Бобечко 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.; 
Сучасний кримінальний процес 
країн Європи : монографія / В. 
В. Луцик, А. Б. Войнарович та 
ін.; за ред. В. В. Луцика та В. І. 
Самаріна. – Харків : Право, 
2018. – 792 с. (12,1 друк. арк.; 
внесок кафедри – 6,42 друк. 
арк.); 
Уголовный процесс зарубежных 
государств : монография / В. В. 
Луцик, А. Б. Воинарович [и др.] ; 
под ред. В. И. Самарина, В. В. 
Луцика. – М. : Проспект, 2018. – 
660 с. (10,1 друк. арк.; внесок 
кафедри – 5,55 друк. арк.);

7. Ренензувала дисертації 
Василя Євгеновича Тимошука 
на тему "Судовий огляд: 
процесуальне і криміналістичне 
дослідження" 23 серпня 2022 р. 
та  Роксолани Романівни Юрків 
на тему "Особливості виявлення 



та розслідування підкупу 
медичних працівників" 04 
лютого 2022. Членство у статусі 
рецензента у двох 
спеціалізованих вчених радах: 
ДФ 35.051.049 04 лютого 2022 р. 
та ДФ 35.051.077 23 серпня 2022 
р.

14. взяла активну участь в 
науковому консультуванні 
учасників ХIХ Міжнародної 
студентсько-аспірантської 
наукової конференції 
«Актуальні проблеми прав 
людини, держави та правової 
системи», яка відбулась 20 
квітня 2020 р. на базі 
юридичного факультету 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка; була керівником секції 
кримінального процесу і 
криміналістики.

19. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»,
20. Практикуючий адвокат.
Підвищення кваліфікації : 
упродовж 1 березня ‒ 31 травня 
2020 р. пройшла наукове 
стажування у Вищій школі 
управління та адміністрації, м. 
Ополє (Республіка Польща) 
тривалістю 180 год.

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(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 1. Oleksandra S Yavorska, Vitaliy 

M Kosovych, Ihor Y Boiko, Leonid 
L Tarasenko, Iryna I Shpuhanych. 
The current state of copyright and 
intellectual property in the IT 
field. Cuestiones Políticas. 2021, 
Vol. 39 Issue 71, p. 660-681. (Web 
of science).
2. Yuliya Glado, Oleksandra 
Yavorska, Leonid Tarasenko, 
Olena Tsilmak, Tetiana Matiienko. 
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). 
С.462-469. (Web of science).
3. 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. (Web of science).
4. Macierzynski W., Glado Yu., 
Tarasenko L. Stanislav 
Dnistryanskyi and Lviv 
University: the prosopographic 
research. EAST EUROPEAN 
HISTORICAL BULLETIN. 2020. 
№ 17. 79-89. (Web of science).
5. Тарасенко Л.Л. NFT — 
НОВІТНІЙ ЦИФРОВИЙ 
ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
ЧИ ФОРМА ВИРАЖЕННЯ 
ТВОРУ. Теорія і практика 
інтелектуальної власності. 2022. 
N2. С. 90-97.

3) Корпоративне право / за заг. 
ред. проф. О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. 
(автор розділів “Поняття та 
види юридичних осіб 
корпоративного типу», 
«Майнова основа 
господарювання юридичних 
осіб корпоративного типу», 
«Приватне підприємство як 
юридична особа 
корпоративного типу», 
«Держава як субєкт 
корпоративного права», автор 
підрозділу «Особливості 
правового положення банку як
юридичної особи 
корпоративного типу”) 

12) 1. Тарасенко Л.Л. Тенденції 
правової охорони авторського 
права у цифровому середовищі. 
Збірник матеріалів ХІV 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Закарпатські правові читання. 
Трансформація національних 
правових систем країн 
Центральної та Східної Європи в 
умовах сучасних викликів». 
Ужгород. 2022. С.293-295.
2. Тарасенко Л.Л. Об'єкти 
авторського права в цифровому 
середовищі: актуальні питання 



для національної безпеки. 
Збірн. матер. ІV Міжн.наук.-
практ. конф. «Інтелектуальна 
власність як складова системи 
забезпечення національної 
безпеки». Київ: Науково-
дослідний інститут 
інтелектуальної власності 
НАПрН України, 2022. С. 161-
165.
3. Тарасенко Л.Л. Промислові 
зразки: новації 2020 р. 
Інтелектуальна власність в 
креативних індустріях : ел. зб. 
матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-
практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 
2021 р. / редкол.: О.Ф. 
Дорошенко, А.С. Штефан та ін.; 
НДІ інтел. власн. НАПрН 
України, Навч.-наук. інст. права 
КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 
2021. С.2018-228.
4. Тарасенко Л.Л. Інформаційні 
технології як об'єкт ІТ 
правовідносин. Збірник 
матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Соціальна і 
цифрова трансформація: 
теоретичні та практичні 
проблеми правового 
регулювання». Національна 
академія правових наук 
України, Національний 
технічний університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». К. 2021. С. 205-
210.
5. Тарасенко Л.Л. Засади 
правового регулювання 
відносин інтелектуальної 
власності у цифровому 
середовищі. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: Матеріали 
ХXVІIІ звітн. наук.-практ. конф. 
(Львів, 3-4 лют. 2022 р.): у 2 ч. 
Ч. 1. Львів: Юрид. ф-т Львів. 
нац. ун-ту ім. І. Франка, 2022. С. 
210-214.
 
19) Член ГО «Львівська 
правнича школа», Член ГО 
«Центр дослідження 
інтелектуального права», 
Голова комітету з питань 
інтелектуальної власності Ради 
адвокатів Львівської області.
20) адвокат (з 2006 р. і по даний 
час), член адвокатського 
об'єднання «Тарасенко, 
Скочипець і партнери» (з 2019 
р. і по даний час).
Підвищення кваліфікації : 
Ягелонський
університет,
Краків, Польща
(кафедра
інтелектуально
ї власності
Факультету
права і
адміністрації).
Звіт
«Об’єкти
авторського
права у
цифровому
середовищі».
20.05.2018р.

154646 Левицька Надія 
Олексіївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 020657, 

виданий 03.04.2014

16 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 1:
1. Левицька Н. О. Цифрова 
трансформація в юридичній 
діяльності / Надія Левицька // 
Міжнародний науковий журнал 
“Інтернаука”. Серія: “Юридичні 
науки”— 2020. —№ 7 С.61-67;
2. Левицька Н.О. Деякі аспекти 
історико-правових вимірів 
юридичної антропології. / Надія 
Левицька // “Вчені записки 
ТНУ імені В.І. Вернадського “ 
Серія: юридичні науки -2020.-
Том 31 (70). № 4, С.8-13;
3. Levytska Nadiya. Kiyanka 
Iryna, Populism and Fascism in 
Euriope: case of Romania. // 
Language-Culture - Politics, Vol. 1. 
2021. Р-315-324;
4. Надія Левицька Дистанційне 
навчання у вищій школі: 
проблеми, ризики, можливості 
Nadiya Levytska // 
Knowledge,education, 
law,management . -№ 3 (39): vol. 
1 / 2021. p.77 -82;
5. Nadiya Ltvytska, Lyudmyla 
Luts Bohdan Yakymovych Modern 
Scientific Approaches to 
Historical, Historical and Legal 



Methodology: Coincidences and 
Parallels. Skhidnoievropeiskyi 
istorychnyi visnyk [East European 
Historical Bulletin], 22, 2022. 
226–239.
Пункт 12:
1. Левицька Н.О. 
Співвідношення понять 
юридична техніка та юридична 
технологія / Н. О. Левицька // 
Матеріали ХXIV регіональної 
науково-практичної 
конференції «Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні». 7-8 лютого 
2018 р. – Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2018. – С. 
239-241;
2. Левицька Н. О. 
Співвідношення юридичної 
конструкції  та законодавчої 
техніки/ Надія Левицька  // 
Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія 
«Юридичні науки» . – 2018.- 
Вип. № 4  – т. 1 -С.17-20;
3. Левицька Н.О. Деякі аспекти 
поняття юридичних 
конструкцій в галузі права / Н. 
О. Левицька //Матеріали ХXV 
звітної науково-практичної 
конференції «Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні». 7-8 лютого 
2019 р. – Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2019. – С. 
212-214;
4. Левицька Н.О. Нормативне 
регулювання цифрової 
економіки Європейського 
Союзу ( теоретико-правові 
аспекти ) / Н. О. Левицька 
//Матеріали ХXVI звітної 
науково-практичної 
конференції «Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні». 7-8 лютого 
2020 р. – Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2020. – С. 
234-236;
5. Левицька Н.О. Цифрові 
інструменти у правовій сфері / 
Н. О. Левицька //Матеріали  
ХXVII звітної науково-
практичної конференції 
«Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні». 
5-6 лютого 2021 р. – Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021. – С. 242-245
Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. 29 років практичної роботи 
юристом.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ 
2018-2019 р. 
Звіт «Дослідження проблем 
теорії права України» 
24.01.2019р. (Довідка ЛьвДУВС 
від 31.01 2019р. № 117, 6 
кредитів ECTS) 

Стажування Республіка Польща, 
Білостоцький університет з 
11.05.21р. по 21.06.2021р. тема « 
Наукова діяльність в 
дисциплінах юридичних наук з 
національної та європейської 
точки зору « 6 кредитів ECTS 
,виданий сертифікат № 21

Стажування у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка на програмі 
«Вдосконалення викладацької 
майстерності» з 12.05.22р. по 
4.06.22р., 2, 5 кредитів ECTS 
,видані сертифікати.

У 2022р. отримала сертифікат 
№ KW-012\1022 Вищої духовної 
семінарії Товариства 
Католицького Апостольства , 
який підтверджує достатньо 
високий рівень володіння 
польською мовою.

30.07.2022 р. отримала 
сертифікат за участь у семінарі 
«Боротьба з фейками та 
кібербезпека



99383 Бориславська 
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

19 ОК(п) 35. Навчальна 
практика 2 курс 

Пункт 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. 122-
142. 
(https://doi.org/10.33327/AJEE-
18-4.1-a000049); 

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/10.33327/AJEE-
18-4.2- a000057); 

Бориславська О. Роль 
президента в змішаній 
республіці парламентсько-
президентського типу: 
конституційна доктрина і 
політична дійсність / О. 
Бориславська // Український 
часопис конституційного права. 
– 2019. - №1. – С. 4-12; 

Бориславська О. 
Парламентаризм в умовах 
європейської моделі 
конституціоналізму: 
доктринальні основи та сучасні 
виклики / О. Бориславська // 
Правова держава. – 2018. - 
№30. – С. 51-57;   
                 
Бориславська О. Вибори – 
[без]альтернативна основа 
демократії? / О. Бориславська 
// Український часопис 
конституційного права. – 2018. - 
№2. – С.12-19. 

Пункт 3:

Конституційне право: 
підручник/ за заг. ред. 
М.І.Козюбри / Ю.Г.Барабаш, 
О.М.Бориславська, В.М.Венгер, 
М.І.Козюбра, О.М.Лисенко, 
А.А.Мелешевич. - Київ: ВАІТЕ, 
2021. 528 с; 

Бориславська О.М. Європейська 
модель конституціоналізму: 
системно-аксіологічний аналіз. 
Монографія / О.М. 
Бориславська. Харків : Право, 
2018. – 384 с.

Пункт 5: 

У 2019 р. захистила дисертацію 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.02 
«конституційне право; 

муніципальне право» на тему 
«Європейська модель 
конституціоналізму: 
формування, сучасний стан, 
тенденції розвитку»; 

спеціалізована вчена рада Д 
64.086.04 у Національному 
юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого.

Пункт 6: 

Наукове керівництво 
аспірантом Бондаренком 
Богданом Олеговичем, який 
успішно захистив дисертацію 4 
лютого 2022 року та отримав 
ступінь доктора філософії з 
галузі 081 право.

Пункт 8:
 
Головний співредактор 
наукового фахового журналу 
«Український часопис 
конституційного права»; 

Член редакційної колегії 
журналу «Вісник Львівського 
університету. Серія юридична»; 

Член редакційної колегії 
журналу “Виборчі студії” (Studia 
wyborcze) (м. Лодзь, Польська 
Республіка).

Пункт 9: 



Член Науково-консультативної 
ради Конституційного Суду 
України; 

Член комісії з правової 
реформи при Президентові 
України;

Член науково-консультативної 
ради при Голові Верховної 
Ради України.

Пункт 10: 

Експерт координатора проектів 
ОБСЄ в Україні, участь в якості 
лектора в серії тренінгів, 
організованих Координатором 
проектів ОБСЄ в Україні спільно 
з Міністерством закордонних 
справ ФРН (2020-2021 рр.); 

Експерт проекту USAID «Нове 
правосуддя».

Пункт 14:

Голєв Олег (2021) – диплом ІІ 
ступеня Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт з права; 

Нечипорук Ярина (2021) - 
диплом ІІІ ступеня 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 
права.

Пункт 20: 

Адвокатська практика з 2006 
року, партнер АО Jus-collegium, 
свідоцтво про право на зайняття 
адвокатською діяльністю № 7 
1212 від 27.09.2006 року.
Підвищення кваліфікації : . Ivan 
Franko National University of 
Lviv, Ukraine, Certificate of 
Professional Development 
Program ‘English-language 
Academic Communication’, April 
15- June 15, 2022, Credits (ECTS) 
– 6;
2. Координатор проектів ОБСЄ в 
Україні, Національний 
юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, сертифікат 
про підвищення кваліфікації, 
Програма «Методика 
викладання галузевих 
юридичних дисциплін 
публічно-правового циклу 
(Конституційне право. 
Адміністративне право), 6-9 
липня 2021 р., 1 кредит ЄКТС 
(30 годин);
3. Academy of Management and 
Administration in Opole, 
Certificate of Training № 078, 
«Constitutionalism and 
Constitutional Law in Modern 
Europe. Constitutional and 
Political Studies. Constitutional 
Jurisdiction in Europe», 1st of 
December, 2019 - 29th of 
February, 2020, 150 hours

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

33 ОК(п) 22. 
Кримінально-
процесуальне право 
України

1) 
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.
Бойко В. П. Зміна 
обвинувачення в суді: 
проблемні питання. Вісник 
Львівського ун-ту ім. Івана 
Франка. Серія юридична. № 55. 
Львів, 2018. С.266-272; 
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
3) 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.
З. Д. Дільна, В. П. Бойко. 
Виконання судових рішень у 
кримінальному провадженні: 
теоретичний та практичний 
аспекти. Монографія. Львів: 
Сполом. 2017. 240 с.; 
Бойко В. П. Актуальні проблеми 
статусу окремих учасників 
кримінального провадження: 
навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2018. 387 с.; 
4) Практикум з кримінального 
процесуального права України. 
Навчальний посібник. Львів, 
юрид. ф-т ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. 336 с.;  
Програма спецкурсу 
«Забезпечення прав учасників 
досудового провадження». 
Львів, юрид. ф-т ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. 12 с.; 
Забезпечення прав учасників 
досудового провадження. 
Практикум. Львів, юрид. ф-т 
ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 11 
с.
6) наукове керівництво 
здобувача, який одержав 
документ про присудження 
наукового ступеня: підготував 
п’ять кандидатів юридичних 
наук: 1) Поліщак Наталія 
Ігорівна, 2017 р.: «Процесуальні 
витрати в кримінальному 
провадженні України»; 2) 
Кахновець Соломія Олегівна, 
2021 р.: «Угляд прокурора у 
кримінальному провадженні».
19) участь у Всеукраїнській 
громадській організації 
"Львівська правнича школа".

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(п) 35. Навчальна 
практика 2 курс 

Пункт 1: 

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

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

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

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

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

Пункт 3: 

Різник С. В. Конституційність 
нормативних актів: сутність, 
методологія оцінювання та 
система забезпечення в Україні 
: монографія / С. В. Різник. – 



Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2020. – 542 с.
 
Пункт 5: 

У 2021 р. захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.02 
«конституційне право; 
муніципальне право» на тему 
«Конституційність 
нормативних актів: сутність, 
методологія оцінювання та 
система забезпечення в 
Україні»; спеціалізована вчена 
рада Д 26.236.03 в Інституті 
держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України.

Пункт 8: 

Головний співредактор 
наукового фахового журналу 
«Український часопис 
конституційного права».

Пункт 9:

Заступник Голови Науково-
консультативної ради 
Конституційного Суду України; 

Член науково-консультативної 
ради при Голові Верховної 
Ради України.

Пункт 19: 

Голова ГО «Центр 
конституційних ініціатив».

148162 Школик Андрій 
Михайлович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1994, 
спеціальність:  , 

Диплом доктора наук 
ДД 011216, виданий 
04.03.2021, Диплом 
кандидата наук ДK 

010899, виданий 
13.06.2001, Атестат 

доцента ДЦ 010260, 
виданий 17.02.2005

24 ОК(п) 35. Навчальна 
практика 2 курс 

1.) Школик А.М. Формування 
національної доктрини 
адміністративного права: 
історія, сучасний стан і 
перспективи // Право України. 
– 2021.- № 10. – С. 60-72.
Shkolyk A.M. Contemporary trend 
to e-administration and 
modernization of Ukrainian draft 
law on administrative procedure. 
С 242-245. Юридичний 
науковийелектроннийжурнал. 
2020. № 4. 
URL:https://doi.org/10.32782/25
24-0374/2020-4/58 
 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/10.24919/2664-
2735.20; 
 Serafimov, V., Stets, O., 
&Shkolyk, A. (2021). Seaports in 
the BRI: Challenges, Solutions 
and Emerging Regulations. Lex 
Portus, 7(5), 14–41. 
https://doi.org/10.26886/2524-
101X.7.5.2021.2 5. O,, Sotskyi A., 
Shkolyk, A., Shcherbyna V., 
Shevchenko T. (2021) Legal and 
educational areas of improving 
civil service management systems 
in Ukraine and Poland. 
CuestionesPoliticas. Vol. 79. № 
71. 366-378. 
https://doi.org/10.46398/cuestpol
.3971.19

3)1.Адміністративна процедура: 
навч. посібник / За заг. ред. І. В. 
Бойко. Харків: Право, 2019. С. 
14-39, 149-158. (загальнийобсяг 
- 12,0 д.а., обсягвласного вкладу 
– 2,05 д.а.) 3. 2.Школик А.М. 
Адміністративно-процедурне 
законодавство та його 
систематизація: монографія. 
Одеса: Видавничийдім 
«Гельветика», 2020. 306 с. (17, 
79 д.а.); 
3.Школик А.М. Глави 2-4 
Розділу ІV. Науково-
практичнийкоментар до 
проекту Закону України «Про 
адміністративну процедуру» / 
За заг. ред. В.П. Тимощука . – 
К.: ФОП Мишалов В.Д., 2019. С. 
261-328.(загальнийобсяг - 23,39 
д.а., обсягвласного вкладу – 
3,46 д.а.) 

5) Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктор 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 ( 2021)

19) член профспілки ЛНУ імені 
Івана Франка; член 



Всеукраїнської громадської 
організації«Львівська правнича 
школа».
Підвищення кваліфікації : 
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)3) Сертифікат № LSI-
151126-WSBW від 26.12.2021 р. 
про проходження науково-
педагогічного стажування з 15 
листопада по 26 грудня 2021 
року на тему "Європейські 
нововведення в системі сучасної 
юридичної освіти і професійної 
культури юристів" у Вищій 
Школі Внутрішньої Безпеки в м. 
Лодзь (Республіка Польща).

116024 Кахнич 
Володимир 
Степанович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2008, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 007541, 

виданий 26.09.2012

14 ОК(п) 35. Навчальна 
практика 2 курс 

1) 
Kakhnych V.S. . Формування 
наукової школи публічного 
права у Львівському 
університеті (1661-1784) / В.С. 
Кахнич // Вісник Львівського 
університету. Серіяюридична. – 
2019. – Випуск 68. – С. 108-117.
Kakhnych V.S. . Становлення та 
розвиток наукових концепцій в 
галузі кримінального права у 
Львівському університеті в 
Австрійськийперіод (1784-1867 
рр.) та їх вплив на сучасну 
правову доктрину України / В.С. 
Кахнич // «Часопис Київського 
університету права». – 2019. – 
№ 2. – С. 25-30. (0,8 друк. арк.)
Kakhnych V.S. . Впливримського 
права на діяльністьюридичного 
факультету 
Львівськогоуніверситету з 1661 
до 1918 рр. / В.С. Кахнич // 
«Часопис Київського 
університету права». – 2019. – 
№ 3. – С. 30-35. (0,8 друк. арк.)
Кахнич В. Становлення 
юридичної освіти в університеті 
Мельбурна: міжнароднийдосвід 
для Львівського університету. / 
В.С. Кахнич // «Часопис 
Київського університету права». 
– 2020. – № 3. – С. 30-35. (0,8 
друк. арк.)
Кахнич В. Становлення 
юридичної освіти у Львівському 
університеті та університетах 
Великої Британії з середини 
XVII – XIX ст.. / В.С. Кахнич // 
«Часопис Київського 
університету права». – 2020. – 
№ 3. – С. 30-35. (0,8 друк. арк.)
13) голова профбюро 
юридичного факультету ЛНУ 
іменіІвана Франка; 
19)член Всеукраїнської 
громадської 
організації«Львівська правнича 
школа».
Підвищення кваліфікації : 27 
січня 2022 - 4 червня 2022 взяв 
участь у підвищеннікваліфікації 
на тему 
"Вдосконаленнявикладацькоїма
йстерності " 
Завершеннястажуваннявідзначе
нийсертифікатом СВ № 0378-
2022.

166262 Решота 
Володимир 
Володимирович

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 

14 ОК(п) 35. Навчальна 
практика 2 курс 

1)
1. Reshota V., Bezzubov D., 
Zozulia I., Reshota, O., Khytra O., 
and Chystokletov L. 
Administrative justice: Main 
approaches of definition in 
common law and civil law 
countries. Arctic. 2020. Vol. 73. 
No. 2. P. 24–31. (Indexed in the 
international scientometric 
database Scopus).
2. Reshota V., Syrko M., Reshota 
O. Entwicklung von theoretischen 
Vorstellungen über das 
Gerichtsrecht. Visegrad Journal 
on Human Rights. 2019. No. 6. 
Vol. 3. S. 146 –149. (Indexed in 



AП 002469, виданий 
09.02.2021

the international scientometric 
database Index Copernicus).
3.Reshota, V., Ilnytskyi, O., Syrko, 
M., and Reshota, O. 2020. 
Budgetary funds management in 
Ukraine: constitutional and 
international treaties regulation. 
Journal of Advanced Research in 
Law and Economics, Volume XI, 
Summer, 4(50): P. 1345-1352. 
DOI: 
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.
4(50).31. Available from: 
https://journals.aserspublishing.e
u/jarle/article/view/5339 
(Indexed in the international 
scientometric database Scopus).
4.Reshota V., Dzhokh R., Reshota 
O., Kryvenchuk Yu. Problems of 
legal regulation of support in the 
implementation of control 
operations in Ukraine and 
information technology to solve 
this problem. (2020) CEUR 
Workshop Proceedings, 2654, pp. 
492-503. URL: 
https://www.scopus.com/inward/
record.uri?eid=2-s2.0-
85091268873&partnerID=40&md
5=1fbdb19123220afba2ef785c673b
213b (Indexed in the international 
scientometric database Scopus).
5.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, Ethical and 
Regulatory Issues, 24 (Special 
Issue 1), pp. 1-9. 
https://www.abacademies.org/art
icles/electronic-petitions-in-
european-states-and-ukraine-
solving-social-and-economic-
problems-11872.html (Indexed in 
the international scientometric 
database Scopus).
3) 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.; 
4) 1. Електронний атестований 
навчальний курс на платформі 
MOODLE «Адміністративне 
судочинство». 2. Решота В.В., 
Школик 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 «Захист прав 
учасниківдорожньогоруху»; 
5) Захистдисертації на 
здобуттянауковогоступеня 
доктор юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 (диплом 
ДД 008652, дата видачі 
20.06.2019)
6) Науковий керівник Смотрича 
Д.В., який18.05.2021 захистив 
дисертацію і здобув ступінь 
доктора філософії з галузі знань 
08 Право за спеціальністю 081 
Право
7) 1. Голова разової 
спеціалізованої вченої ради ДФ 
35.051.031 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка з правом 
прийняття до розгляду та 
проведення разового захисту 
дисертації Олійника Юрія 
Вадимовича на здобуття 
ступеня доктора філософії з 
галузі знань «Право» за 
спеціальністю «Право» 
2. Голова разової 
спеціалізованої вченої ради ДФ 
35.051.029 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка з правом 
прийняття до розгляду та 
проведення разового захисту 
дисертації Галабурди Тараса 
Ігоровича на здобуття ступеня 
доктора філософії з галузі знань 
«Право» за спеціальністю 
«Право» 3. Голова разової 
спеціалізованої вченої ради ДФ 
35.051.030 Львівського 



національного університету 
імені Івана Франка з правом 
прийняття до розгляду та 
проведення разового захисту 
дисертації Ковальчука Івана 
Васильовича на здобуття 
ступеня доктора філософії з 
галузі знань «Право» за 
спеціальністю «Право» 
9) член експертної ради МОН 
секції «Безпекове суспільство: 
захист свободи, національної  
безпеки та культурної 
спадщини України  та  її  
громадян», яка  здійснювала 
експертизу наукових розробок 
молодих вчених відповідно до 
пункту 11 розділу ІІ Положення  
про проведення Міністерством  
освіти і науки України Конкурсу 
проектів наукових робіт та 
науково-технічних 
(експериментальних) розробок 
молодих вчених, які працюють  
(навчаються) у вищих 
навчальних закладах та  
наукових установах, що 
належать до сфери управління 
Міністерства.
19) член Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісї 
адвокатури Львівської області; 
член Всеукраїнської 
громадської 
організації«Львівська правнича 
школа».
20) досвід практичної роботи 
здійснення адвокатської 
діяльності - 12 років.
Підвищення кваліфікації : 1) З 
20 січня по 28 лютого 2020 
року пройшов науково-
педагогічне стажування в 
університеті Марії Кюрі-
Складовської (Республіка 
Польща) на тему «Інноваційні 
методи організації освітнього 
процесу для здобувачів 
юридичної освіти в Україні та 
країнах ЄС» за фахом 
«Юридичні науки» в обсязі 6 
кредитів (180 год.).                    2) 
Пройшов навчання у програмі 
"Вдосконалення викладацької 
майстерності" (01.10.2020-
23.01.2021 р.) та отримав 
сертифікат СВ 
№02070987/000091-21 (6 
кредитів).
3) Пройшов підвищення 
кваліфікації для викладачів 
ЗВО, проведене Центром 
англомовної академічної та 
крос-культурної комунікації 
ЛНУ ім. І. Франка «Англомовна 
академічна комунікація» 
(English-language 
AcademicCommunication) 
(сертифікат АК 
№02070987/000026-22).

12861 Богдан Йосип 
Гнатович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ЮP 003146, 

виданий 25.12.1985, 
Атестат доцента ДЦ 

006846, виданий 
29.12.1988

45 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 3: 
1. Богдан Й.Г. Касаційне 
провадження. Цивільний 
процесуальний кодекс України: 
Науково-практичний коментар 
/ за заг. ред. д.ю.н.., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М. М. Ясинка.- 
К.: Алерта, 2018. - 388-494 с.; 
2. Богдан Й.Г. Перегляд судових 
рішень за нововиявленими або 
виключними обставинами. 
Цивільний процесуальний 
кодекс України: Науково-
практичний коментар / за заг. 
ред. д. ю.н.., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М. М. Ясинка.- 
К.: Алерта, 2018. -  494 — 499 с.; 
3. Богдан Й.Г. Касаційне 
провадження. Цивільний 
процесуальний кодекс України: 
Науково-практичний коментар: 
Вид.2-ге, перероб. та доп./ за 
заг. ред. д.ю.н.., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М. М. Ясинка.- 
Київ: Алерта, 2020.  645 -677 с.; 
4. Богдан Й.Г. Перегляд судових 
рішень за нововиявленими або 
виключними обставинами. 
Цивільний процесуальний 
кодекс України: Науково-
практичний коментар: Вид. 2-
ге, перероб. та доп.// за заг. ред. 
д. ю.н.., професора, академіка 
Академії наук вищої школи 
України М. М. Ясинка. Київ: 
Алерта, 2020.  677 — 684с.;  
5. Богдан Й.Г. Касаційне 
провадження. Цивільне 
процесуальне право України: 



підручник. Вид. 2-ге, перероб. 
та допов.: у 2 т. / за заг. ред. д. 
ю.н.., професора, академіка М. 
М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021.  
Т.2 339 — 368с.;  
6. Богдан Й.Г. Перегляд судових 
рішень за нововиявленими або 
виключними обставинами. 
Цивільне процесуальне право 
України: підручник. Вид. 2-ге, 
перероб. та допов.: у 2 т. / за заг. 
ред. д. ю.н.., професора, 
академіка М. М. Ясинка. Київ: 
Алерта, 2021.  Т.2 368 — 374с.
Пункт 6:  
1. Наукове керівництво 
аспірантом Майка М. Б. для 
здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук.
Пункт 19: 
1. Член науково-
консультативної ради 
Верховного Суду України; 
2. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ
(Вдосконалення методики 
викладання цивільного 
процесуального права України, 
та тлумачення законодавства)
наказ № 1432 від 16 квітня 2019 
року
6 кредитів

РП Вроцлавський університет 
(наукове та методичне 
стажування) грудень 2019 року

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(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

1) На шляху до формування 
доктрини основоположних прав 
людини / П. М. Рабінович // 
Право України. – 2022. – №1 – 
С. 23-38;
Універсальні стандарти 
людяності як концептуальні 
засади антропоцентричного 
праворозуміння // Право 
України. 2021. № 1; 
Доброчесність крізь призму 
філософії правосуддя // 
Юридичний вісник України, 
2021, № 30; 
 Межі права: основні аспекти 
проблеми // Філософія права і 
загальна теорія права. 2021. № 1 
(Співавтор); 
Рабінович Інтегральність 
праворозуміння як 
методологічна проблема// 
Вісник Національної академії 
правових наук України. 2021. № 
3. (Співавтор).. 
3) 
Основи теорії та філософії 
права: Навч. посіб. Львів, 2021. 
278 с.
Вступ до правової політології: 
Навч. посіб.- Львів, 2021. 
(Співавтор);
Правова наука в Україні: 
сучасний стан, виклики, 
можливості розвитку: 
Монографія. Харків, 2021 
(Співавтор)
6) 
Наукове керівництво 
здобувачкою наукового ступеня 
кандидатки юридичних наук 
Перетятко Галини 
Володимирівни, яка 5 грудня 
2018 року захистила 
кандидатську дисертацію на 
тему « Вплив моралі на правове 
регулювання в Україні: 
загальнотеоретичні аспекти» за 
спеціальністю 12.00.01: теорія та 
історія держави і права; історія 
політичних і правових учень.
7)
 Є членом спеціалізованих 
вчених рад із захисту 
докторських дисертацій з 
юридичних наук у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка та в 
Національному університеті 
«Одеська юридична академія».
8)
Є членом редакційних рад або 
редакційних колегій таких 
видань: «Вісник Львівського 
університету. Серія юридична» 
(Львів), «Юридичний вісник» 
(Одеса), «Адвокат» (Київ), 
«Праці Львівської лабораторії 
прав людини і громадянина» 
(Львів), «Право України» 
(Київ), «Юридична Україна» 
(Київ), «Бюлетень Міністерства 
юстиції України (Київ), 



«Юридична наука» (Київ), 
«Публічне право» (Київ), 
«Філософія  права і загальна 
теорія права» (Київ).

12)
Вихідні абсолютні міжнародні 
стандарти прав людини / 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні. 
Матеріали ХХVІІІ звітної 
конференції. – Львів, (5-6 
лютого) 2022.
Межі права: основні аспекти 
проблеми / Матеріали Круглого 
столу Фундаментальні 
проблеми юриспруденції ІІІ. 
Межі права.- Харків.  
/https://dspace.nlu.edu.ua/handl
e/123456789/18866.
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; 
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);
Загальна декларація прав 
людини – вічнозелений об’єкт 
досліджень  / П. М. Рабінович 
// Проблеми державотворення 
та захисту прав людини в 
Україні : матер. ХXV звіт. наук.-
практ. конф. (м. Львів, 7–8 
лютого 2019 р.) : у 2 ч. – Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019. – Ч. 1. – С. 23−24

47344 Коссак Степан 
Михайлович

Доцент, 
Сумісництво

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 001840, 

виданий 09.12.1998, 
Атестат доцента 12ДЦ 

026629, виданий 
20.01.2011

16 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 4: 
1. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Цивільне 
процесуальне право України», 
що викладається в межах ОПП 
«Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для здобувачів з 
спеціальності 081 «Право», 
2022 р. – 56с.; 
2. Господарське право: робоча 
програма навчальної 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня 
«бакалавр», галузі знань 08 
«Право», спеціальності 081 
«Право» юридичного 
факультету. Львів: Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2022. 23 с.; 
3. Господарське процесуальне 
право: робоча програма 
навчальної дисципліни для 
здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня «бакалавр», 
галузі знань 08 «Право», 
спеціальності 081 «Право» 
юридичного факультету. Львів: 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2022. 26 с.
Пункт 12: 
1. Коссак С. Похідний позов. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні 
/Матеріали ХXIII звітної 
науково-практичної 
конференції у 2-0х ч. Ч.1 Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2017 1 7–8 лютого 2017 р. С. 182-
185; 
2. Коссак С. Превентивний 
позов / Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXIV звітної науково-
практичної конференції (7–8 
лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2018. – С. 163-166.; 
3. Коссак С. Юрисдикція спорів 
про право власності / 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. 24-27.; 
4. Коссак С. Участь прокурора в 
господарському процесі / 
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, 
2021. – С.158-161.; 
5. Коссак С. Забезпечення 
позову в господарському 
процесі / Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІII 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.146-148.
Пункт 19: 
1. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Пункт 20: 
1. Суддя господарського суду 
Львівської області, 2012 рік.

102418 Сеник Світлана 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2001, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 041175, 

виданий 14.06.2007, 
Атестат доцента 12ДЦ 

032104, виданий 
26.09.2012

21 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 1: 
1. Сеник С.В. Особливості 
постановлення ухвали суду про 
затвердження мирової угоди в 
цивільній справі // Науково-
практичний господарсько-
правовий журнал 
«Підприємництво, господарство 
і право». – № 4. – 2020. – С. 42-
47; 
2. Сеник С.В. Виконавчість як 
ознака законної сили судових 
актів у цивільному процесі 
України у контексті 
застосування статті 6 Конвенції 
про захист прав людини і 
основоположних свобод (на 
матеріалах практики 
Європейського суду з прав 
людини) / Український 
науково-теоретичний часопис 
«Часопис Київського 
університету права» –  № 3. – 
2020. – С. 175-181.; 
3. Features of Concluding 
Franchise Agreement in France // 
Dmytrychenko-Kuleba Halyna, 
Mykolaiets Viktoriia, Senyk 
Svitlana, Kuzmenko Oleksandr, 
Maryniv Ivanna. – Jornal of Legal, 
Ethical and Regulatory Issues 
(Print ISSN: 1544-0036; Online 
ISSN: 1544-0044). – Research 
Article: 2021. – Vol: 24. – Issue: 
4.; 
4. Сеник С.В. Законність як 
основна вимога до судових актів 
в цивільному судочинстві // 
Науковий вісник Ужгородського 
університету, 2022. Серія Право. 
Випуск 69. С. 156-163.; 
5. Сеник С.В. Цивільне 
судочинство як форма 
здійснення правосуддя у 
цивільних справах // 
Аналітично-порівняльне 
правознавство. Електронне 
наукове видання. №4. Ужгород, 
2021. С. 80-89.
Пункт 3: 
1. Цивільне процесуальне право 
України / В.М. Коссак, Р.Я. 
Лемик, Ю.В. Навроцька, С.В. 
Сеник. – Харків, Вид-во 
«ПРАВО». – 2020. - 752 с. (Теми 
5, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21).
Пункт 7:
1. Участь в атестації наукових 
кадрів як офіційний опонент: 
Дисертація Гнідан Руслана 
Миколайовича на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право на 
тему «Договір оренди земельної 
ділянки», 2018 рік;
2. Участь в атестації наукових 
кадрів як член постійної 
спеціалізованої вченої ради: 
спеціалізована вчена рада Д 
35.051.27 ЛНУ імені Івана 
Франка для захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 



доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право.
Пункт 12: 
1. Сеник С.В. Особливості змісту 
судового наказу у цивільному 
процесі // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
ХXIV 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. 178-180.; 
2. Сеник С.В. Особливості 
ухвалення та законної сили 
рішення суду про усиновлення 
// Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні / 
Матеріали ХХV звітної науково-
практичної конференції. – Ч. 1 
(Додаток), 7–8 лютого 2019 р. – 
Львів, 2019. – С. 35-38.; 
3. Сеник С.В. Рішення суду у 
справах про надання 
неповнолітній особі повної  
цивільної дієздатності. 
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. 84-87.; 
4. Сеник С.В. Постановлення 
ухвал суду на стадії відкриття 
провадження у цивільній справі 
// Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні / 
Матеріали ХХVІІ звітної 
науково-практичної 
конференції. – Ч. 1, 5–6 лютого 
2021 р. – Львів, 2021. – С. 185-
188.; 
5. Сеник С.В. Рішення суду має 
бути справедливим! // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні / 
Матеріали ХХVІІІ звітної 
науково-практичної 
конференції. Ч. 1. 3–4 лютого 
2022 р., Львів. 2022. С. 166-168.
Пункт 19:
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
Наказ Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
№1339 від 25.11.2019р.
Обсяг 180 годин (6 кредитів 
ЄКТС).

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(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

3). Корпоративне право / за заг. 
ред. проф. О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. 
(автор розділів 3.4.1 
«Комерційні найменування» 
(С.112-120),
«Кооператив як юридична 
особа корпоративного типу» 
(С.546-563), 
«Фермерське господарство як 
юридична особа 
корпоративного типу» (С.563- 
572.).
 ІТ право / за заг. ред. проф. О. 
С. Яворської. – Львів: 
Видавництво «Левада», 2017. – 
470 с. (Автор розділу 13 
«Охорона прав на комерційні 
позначення в мережі Інтернет – 
(с.327-344.).
12) 1. Мартин В. Майнові права 
інтелектуальної власності на 
сорти рослин за законодавством 
України. 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. 236 с (С.169-171)
2. Мартин В. Порядок набуття 
прав інтелектуальної власності 
на сорти рослин за 
законодавством України. //  
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІIІ 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. 249 с.(С.195-198)
4) Робочі програми з курсів: 
Речове право, Промислова 
власність.
19) Член ГО «Центр 
дослідження інтелектуального 
права»
20) Адвокат, що здійснює 
діяльність індивідуально (3 
2004 р – досі

4245 Угриновська 
Оксана Іванівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1995, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 008011, 

виданий 11.10.2000, 
Атестат доцента 12ДЦ 

023307, виданий 
17.06.2010

27 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 1: 
1. Угриновська Оксана. 
Трансформація національного 
інституту апеляційного 
перегляду в умовах 
незалежності України / 
Угриновська Оксана, Івашко 
Оксана // AJEE. – 2021. – 18;
2. Угриновська Оксана. 
Здійснення правосуддя під час 
воєнної агресії проти України: 
«Судовий фронт» / Угриновська 
Оксана, Віткар Анастасія // 
AJEE. – 2022. – 3 (15); 
3. Угриновська Оксана. 
Визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою або 
оголошення її померлою в 
порядку цивільного 
судочинства: нові виклики в 
умовах збройної агресії в 
Україні / Угриновська Оксана, 
Ониськів Юрій // Access to 
Justice in Eastern Europe. – 
2022; 
4. Ізарова Ірина. To be born amid 
war conflict: The right to a legal 
identity in Ukraine / Ізарова 
Ірина, Угриновська Оксана // 
Studia Prawnice. – 2022. – 2 224 
– P. 161-182; 
5. Oksana Uhrynovska 
enforcement proceedings amid 
military aggression in Ukraine: 
current challenges / Oksana 
Uhrynovska, Natalia Slyvar // 
AJEE. 2022. 2/2022 P. 176-184; 
Пункт 3: 
1. «European vector of 
contemporary jurisprudence: the 
experience of Ukraine and 
Republic of Poland» Collective 
monograph, (volume І) 
«Зупинення провадження у 
цивільному судочинстві в 
Україні» опублікована у 
колективній монографії. 
Sandomierz: “Izdevnieciba Baltija 
Publishing»,2018 (с.436-454); 
2. Цивільне процесуальне право 
України: підручник. Вид.1-ше, у 
2 т./за загальною ред. д.ю.н., 
професора, академіка 
М.М.Ясинка. Київ: Алерта, 2019. 
Т.1 ;  
3. Притика Ю. Доступ до 
правосуддя в умовах сталого 
розвитку: до 30-річчя 
незалежності України / Ю. 
Притика, І. Ізарова, О. І. 
Угриновська, О. М. Калужна, і. 
та – Київ : ВД "Дакор", 2021. – 
402-447 с.; Виконавче 
провадження: теорія та 
практика / , С. Кравцов, І. 
Ізарова, О. І. Угриновська, М. 
Піняшко – Харків : "Право", 
2021. – 92-108 с.; 
4. Ясинок М. М. Теорія 
доказового права / М. М. 
Ясинок, І. Я. Верес, О. І. 
Угриновська, Ю. Семко – Київ : 
"Алерта", 2021. – 299-323 с.
Пункт 4:  
1. Цивільний процесуальний 
кодекс України: Науково-
практичний коментар/за 
заг.ред. д.ю.н., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М.М. Ясинка. - 
К.: Алерта, 2018. 604 с. ; 
2. Закон України «Про 
виконавче провадження»: 
Науково-практичний 
коментар/за ред. М.М. Ясинка. 
К.: Алерта, 2019. – 118-165 с.; 
3. Цивільний процесуальний 
кодекс України: Науково-
практичний коментар; Вид. 2-ге 
перероблене та доповнене/за 
заг.ред. д.ю.н., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М.М. Ясинка. К.: 
Алерта, 2020. 317-352 с.
Пункт 6: 
1. Наукове керівництво здобуття 
наукового ступеня доктора 



філософії з права Стасів Н. 
«Цивільне судочинство у 
справах про надання дозволу на 
примусове виконання рішень 
Тритейських судів» 2020 р.
Пункт 8: 
1. Членство в редколегії 
журналу Access to Justice in 
Eastern Europe (AJEE)/ «Доступ 
до правосуддя в Східній Європі» 
категорія А, Web of Science 
Emerging Sources Citation index 
2663—0575; 
2. Рецензія Особливості 
застосування рішень 
Європейського суду з прав 
людини при розгляді цивільних 
справ: навч. посібник / У.Б. 
Андрусів, О.Б. Верба-Сидор, 
Ю.В. Верхола та ін. Львів: 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
2019, 404с.;
3. Відгук на автореферат 
дисертації Лабань Олени 
Олексіївни «Захист прав та 
інтересів відповідача у 
цивільному процесі», поданої на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 – 
цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право ( 
Спеціалізована вчена рада К 
70.895.02 Хмельницького 
університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова)
Пункт 10:  
1. Участь у VI Харківському 
міжнародному юридичному 
форумі у панельній дискусії 
«Міжнародні стандарти 
цивільного 
судочинства:виклики воєнного 
часу та адаптація до 
законодавства ЄС»; 
2. 10.2018 – 09.2019 роки – 
участь у виконанні ГО 
«Львівська правнича школа» 
проекту USAID «Аналіз 
прецедентної практики нового 
Верховного Суду».; 
3. 08.2021-09.2021 – участь у 
якості незалежного 
консультанта проекту 
міжнародної технічної 
допомоги «Програма 
реформування сектору юстиції 
«Нове правосуддя» (USAID).
Пункт 19: 
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»;
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
2018

Звіт «Спрощене позовне 
провадження: законодавча 
регламентація та проблеми 
судової практики»

422984 Конюшин Юлія 
Іванівна

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 060101 
Правознавство

2 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

1) Конюшин Ю.І. Про сутність 
комунікації у діяльності 
слідчого// Інформаційне 
забезпечення розслідування 
злочинів : матеріали: матеріали 
IX Міжнародного круглого 
столу ( 4 червня 2021р.). Одеса : 
Видавничий дім "Гельветика" , 
2020. С. 66-77. (0.30 друк. арк). 
Konyushyn Y.I. Some aspects of 
the natural -scientific essence of 
the leading questions as a means 
of communication in criminal 
proceedings (Конюшин Ю.І. 
Окремі аспекти природничо - 
наукової сутності навідного 
запитання як засобу комунікації 
у кримінальному провадженні)/ 
VISEGRAD JOURNAL ON 
HUMAN RIGHTS . Number 
1,2022. С.51-57. (1,43 друк. арк). 
Конюшин Ю.І. "Комунікація" і 
"спілкування": дотичність до 
криміналістичної діяльності та 
співвідношення понять 
/Наукові читання пам'яті Ганса 
Гросса: Збірник тез 
міжнародної науково - 
практичної конференції (м. 
Чернівці, 09 грудня 2021 р.). 
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича. Чернівці: 
Технодрук, 2021. С. 85-90.(0,27 
друк.арк.). 
Конюшин Ю.І. Психологічний і 
тактичний аспект 
розмежування навідних 



запитань /Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XXVIII звітної науково - 
практичної конференції (3-4 
лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч.2. 
Львів:Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. С. 231-233. ( 0,15 друк. 
Арк.).
4) Робоча програма навчальної 
дисципліни "Міжнародне 
публічне право": Конюшин Ю.І. 
Львів:Правничий коледж 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка,2020 р. 35с.(2.43 друк. 
арк.).

54407 Добрянський 
Святослав 
Павлович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1999, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 019642, 

виданий 02.07.2003, 
Атестат доцента 12ДЦ 

026411, виданий 
20.01.2011

20 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

1) Юридичне забезпечення прав 
людини у Європейському Союзі: 
сучасний стан та перспективи 
розвитку. Вісник Національної 
академії правових наук України. 
2020. Т. 26, № 3. С. 42-52. 
Права людини у Європейському 
Союзі: можливості 
удосконалення юридичного 
гарантування. Право України. – 
2019. № 6. С. 34-39.  
Загальна Декларація прав 
людини – передвісник Хартії 
основоположних прав 
Європейського Союзу. Вісник 
НаПРН України. 2018. № 10. С. 
89-95. Добрянський С.П. 
Професор Філіп Сендс – 
світовий авторитет з теорії та 
практики міжнародно-
юридичного захисту прав 
людини. Право України. 2018. 
№ 3. С. 165 – 172. 
Вплив Загальної Декларації 
прав людини на формування 
фундаментальних 
правозахисних актів 
Європейського Союзу. Право 
України. № 2. 2018 С. 77 – 85.

206171 Гриниха Ірина 
Михайлівна

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2004, 

спеціальність: 060101 
Правознавство

13 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 4: Практикум з 
кримінального права України 
(Особлива частина) / Боднарчук 
Р.О., Гриниха І.М., Гордієнко 
В.В., Денькович О.І.,Ждиняк 
Н.П., Крикливець Д.Є., Леськів 
С.Р., Марін О.К.,Маркін В.І., 
Палюх Л.М., Сень І.З., Сенько 
М.М., Сибаль О.Б., Шуп'яна 
М.Ю. - Львів: Юридичний 
факультет ЛНУ ім. І. Франка, 
2020. 254 с.

Пункт 19: 

Членкиня (індивідуальне 
членство) у ГО «Всеукраїнська 
Асоціація кримінального 
права» (до 2020 року).

Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».

Пункт 20:  

досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 
років (старший  юрисконсульт).

Адвокатка. Свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю № 001892, видане  
на підставі рішення 
атестаційної палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
14.02.2020 р. № 122.

207129 Боднарчук Руслан 
Орестович

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 060101 
Правознавство

11 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 4: 
Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 19: 
Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».

161757 Гордієнко 
Володимир 
Володимирович

доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 

12 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 



закінчення: 1997, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 017984, 

виданий 21.11.2013

Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с. 

Пункт 12: 

Гордієнко В.В. Об’єктивна 
сторона злочину, передбаченого 
статтею 366-1 КК України 
«Декларування недостовірної 
інформації»/ В.Гордієнко // 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. – 
2020. – Випуск 70. – С. 210 – 
217. 

Гордієнко В. В. Предмет 
злочину «Декларування 
недостовірної інформації» / В. 
В. Гордієнко // Вроцлавсько-
Львівський юридичний збірник. 
- Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2021. – Випуск 12. – C. 
187-194. 

Гордієнко В.В. Об’єктивна 
сторона злочину, передбаченого 
ст. 368-2 «Незаконне 
збагачення» Кримінального 
кодексу України / В.В. 
Гордієнко // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: Матеріали 
XХV звітної науково-практичної 
конференції (7–8 лютого 2019 
р.). – Львів: Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка. – 2019. – 
Частина 2. – С. 94-97. 

Гордієнко В.В. Місце норми 
«Декларування недостовірної 
інформації» в системі злочинів 
Особливої частини КК України / 
В.В. Гордієнко // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: Матеріали 
XХVІ звітної науково-
практичної конференції (7–8 
лютого 2020 р.). – Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
– 2020. – Частина 2. – С. 118-
121. 

Гордієнко В.В. Розвиток 
системи пробації, збільшення 
альтернатив позбавленню волі 
та створення умов для 
зниження рецидивної 
злочинності за проєктом 
Кримінального кодексу України 
/ В.В. Гордієнко // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: Матеріали 
XХVIIІ звітної науково-
практичної конференції (3-4 
лютого 2022 р.). – Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
– 2022. – Частина 2. – С. 153-
156.

Пункт 19: 

Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1) 
ТОВ «Академія цифрового 
розвитку»
«Цифрові інструменти Google 
для освіти» Базовий рівень 
Сертифікат № 
GDTfE-01-15771 від 
08.08.2022
30 годин 
1 кредит ECTS

2) ТОВ «Академія цифрового 
розвитку»
«Цифрові інструменти Google 
для освіти» Середній  рівень 
Сертифікат № 
GDTfE-01-C-01730 від 
15.08.2022
15 годин 
0.5 кредит ECTS

3) Ягелонський університет (м. 
Краків, Республіка Польща) 
Диплом Школи Польського і 
Європейського права у рамках 
співпраці ЛНУ імені І. Франка 
та Ягелонського університету 



(м. Краків) від 01.06.2019 року.  

4) Ягелонський університет (м. 
Краків, Республіка Польща) 
Сертифікат закінчення літньої 
академії арбітражу та медіації 
від 08.09.2019 року. 

5) Університет імені Юліуса 
Максіміліана (м.Вюрцбург, 
Німеччина). Сертифікат 
закінчення курсу «Юридична 
англійська мова та міжнародне 
право», 2019 р.

33628 Ващишин Марія 
Ярославівна

Професор, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом доктора наук 
ДД 012893, виданий 
23.12.2021, Диплом 
кандидата наук ДK 
009730, виданий 

14.03.2001, Атестат 
доцента 12ДЦ 018632, 

виданий 24.12.2007

22 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 1: 
1. Ващишин М.Я. Національна 
екомережа як стратегія 
екологічного управління // the 
Journal of Eastern European Law 
/ Журнал східноєвропейського 
права. – 2019. – № 67. С.30-38;
2. Ващишин Марія. 
Відновлювані території у складі 
національної екомережі / М. 
Ващишин // Підприємництво, 
господарство і право. Науково-
практичний юридичний 
журнал. № 8– 2020. – С. 57-65;
3. Ващишин М. Я. 
Диференціація правового 
режиму структурних елементів 
національної екомережі . 
Науковий вісник публічного та 
приватного права. 2020. № 3. С. 
90-95;
4. Ващишин М. Правові засади 
транскордонного 
співробітництва України у сфері 
охорони біорізноманіття. 
Visegrad Journal on Human right. 
2021. №2. C.152-157.
5. Ващишин М. Юридичний 
механізм визначення 
екологічної шкоди та його 
особливості в умовах воєнної 
агресії РФ проти України. Право 
Украіни. №6. 2022 С.55-68.
Пункт 5:
1. у Національному університеті 
біоресурсів 
і природокористування України 
на дисертацію Ващишин Марії 
Ярославівни на тему: 
«Національна екомережа 
України як об’єкт правового 
регулювання», подану на 
здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.06 
«Земельне право; аграрне 
право; екологічне право; 
природоресурсне право»
(спеціалізованої вченої ради Д 
26.004.16 )
Пункт 12:
1. Ващишин М. Я. Правова 
охорона територій національної 
екомережі: земельно-правовий 
аспект. На сторожі земельного 
ладу: до 20-річчя Земельного 
кодексу України; тези доповідей 
учасників Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 26 
листопада 2021 р.) За заг. ред. 
проф. В. М. Єрмоленка. Київ : 
ФОП Гуляєва В. М., 2021. С. 22-
24;
2. Ващишин М. Я. Екосистемні 
послуги національної 
екомережі. Актуальні проблеми 
земельного, аграрного, 
екологічного та 
природоресурсного права: 
збірник матеріалів науково-
практичної конференції (10 
грудня 2021 р.) . За заг. ред. А. 
П. Гетьмана, М. В. Шульги. 
Харків : Юрайт, 2021. С. 40-44;
3. Ващишин М. Я. Міжнародно-
правове закріплення права на 
безпечне довкілля. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
ХXVІІІ звітної науково-
практичної конференції (3–4 
лютого 2022 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
2022. С. 14-17;
4. Ващишин М. Гарантії права 
на безпечне і стале довкілля: 
загрози і перспективи. Збірник 
матеріалів Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Стратегія 
екологічної безпеки України: 
соціально-екологічний та 
правовий вимір», 20 травня 
2022 р. Львів : СПОЛОМ, 2022. 
С. 15-20;



5. Ващишин М. Я. Відновлення 
екосистем засобами екомережі. 
Актуальні проблеми юридичної 
науки: збірник тез Міжнародної 
науково-практичної 
конференції Дванадцяті осінні 
юридичні читання «Права 
людини в сучасному світі: 
проблеми теорії та практики» 
(м. Хмельницький, 1-2 жовтня 
2021 року). Хмельницький : 
Хмельницький університет 
управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2021. 300 с., 
С. 212-214.
Пункт 19:
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
.«Teaching Update: студії 
сучасного викладача» (Сучасні 
технології викладання в 
університеті), сертифікат, 
виданий 29 жовтня 2018 р.,2. 
«Освітній десант. Перформанс 
освітніх майстер-класів» (6 
годин), сертифікат, виданий 5 
жовтня 2019 р.

66345 Кульчицька Олена 
Іванівна

Доцент, 
Сумісництво

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2002, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 041967, 

виданий 20.09.2007

18 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 19:
1. Діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських 
організаціях (участь в якості 
експерта у роботі Українського 
центру соціально-правових 
досліджень;
2. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20: 
1. досвід практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/професією не 
менше п'яти років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної,наукової 
діяльності): більше 10 років 
юридичного стажу, останні 2 
роки на посаді юрисконсульта 
Державної реабілітаційної 
установи "Центр комплексної 
реабілітації для осіб з 
інвалідністю"Галичина";

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

15 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

Пункт 1:
1. Конституційні основи 
законодавства України про 
соціальне забезпечення. 
Університетські наукові 
записки. – 2016. - № 59. – С. 
235-246;
2. Акти органів соціального 
страхування як джерела права 
соціального забезпечення: 
поняття та правова природа. 
Вісник Львівського 
університету. Серія Юридична. 
– 2016. – Випуск 62. – С. 148- 
159;
3. 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;
4. Ласько І. Право працівників 
на відпочинок та його 
відображення у проєкті Закону 
“Про працю” / І. Ласько // 
Урядовий законопроєкт «Про 
працю» як наступ на права 
працівників. Збірник наукових 
статей. – Львів, 2020. – С. 36-43
5. 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;

Пункт 3: 
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.
Пункт 4:
1. Актуальні проблеми пенсійної 
реформи: роз’яснення 



коментарі : Синчук С.М., Бурак 
В.Я., Кульчицька О.І. Львів : ПП 
“Видавництво Левада”, 2017. - С. 
6-19.
Пункт 12:
1. Ласько І. Роль суду 
Європейського Союзу у захисті 
соціальних прав трудових 
мігрантів / І. Ласько // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали ХXV звітної науково-
практичної конференції (6–7 
лютого 2020 р.) : у 2-ох ч-х. Ч. 2. 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. – С. 24-27.
Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Львівський торговельне-
економічний 
університет(Удосконалення 
методики викладання) 2018 р.

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

23 ОК(п) 22. 
Кримінально-
процесуальне право 
України

1) . 
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/10.34069/AI/202
1.42.06.21); 
Corruption Crimes and 
Peculiarities of their Investigation 
Procedure under Martial Law / 
Lisitsyna, Y., Gurtieva, L., 
Pavlyshyn, A., Lukashchuk, K., & 
Nuriyev, E.Z. // Amazonia 
Investiga. - 2022. - Volume 11, 
Issue 54 - P. 41-49. - DOI: 
https://doi.org/10.34069/AI/202
2.54.06.4. - 
https://doi.org/10.34069/AI/202
2.54.06.4.
3) 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 
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 
колегії від 15.04.2021р. 
10) Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".
19) Член Всеукраїнської 
громадської організації 
"Львівська правнича школа".



20) Адвокат. Свідоцтво про 
право на зайняття адвокатською 
діяльністю № 1082, видане на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
06.07.2005р. № 4
Підвищення кваліфікації : 
Науково-дослід-ний інституту 
державного будівництва та 
місцевого самоврядування 
Академії правових наук 
України. Звіт «Вплив 
порушення процесуальної 
форми на допустимість доказів 
у кримінальному процесі». 
02.06.2016р

202036 Поплавська 
Людмила 
Леонідівна

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Факультет іноземних 
мов

Диплом спеціаліста, 
Львівський ордена 
Леніна державний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1980, 

спеціальність:  

30 ОК(з) 7. Іноземна 
мова (англійська мова 
1-2 курс)

1) Poplavska L.L.,Ostrovska O.M. 
The verbs of representation of the 
verds of the positive evaluation in 
the structure of discourse / 
L.L.Poplavska, O.M.Ostrovska // 
Науковий журнал «Молодий 
вчений» - Херсон: Видавничий 
дім “Гельветика”, 2021.-  C.86-
89.  (Index Copernicus); 
Поплавська Л.Л., Островська 
О.М.Slang as a main feature of 
spoken English/ Methods of 
Teaching Languages: monograph: 
in 2 vol./ edit.O.Ilienko 
O.M./Beketov National University 
of Urban Economy. – Kharkiv, 
2021.- 269 c. 
ПоплавськаЛ.Л.,Островська 
О.М. Концепт оцінка та її 
експлікація дієсловами-
зв’язками у структурі 
англомовного художньому 
дискурсу// Нова філологія. 
Збірник наукових праць 
№82.Запоріжжя, 2021- С.198-
205.; Поплавська Л.Л. 
Тестування у процесі 
викладання іноземної мови на 
юридичному 
факультеті./Л.Поплавська/ 
зб.тез наукової конференції. 
Львів: Видавництво факультету 
іноземних мов.2020.; 
“Методичні підходи до 
тестування знань з іноземної 
мови” Регіональний науковий 
семінар “Актуальні проблеми 
дослідження семантики, 
дискурсознавства та 
текстолінгвістики “ кафедри 
іноземних мов для 
гуманітарних факультетів 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка.  
– Львів, 26 лютого 2020. 
Поплавська Л.Л., Островська 
О.М. Модальність як засіб 
реалізації категорії оцінки у 
художньому дискурсі // 
Молодий вчений. 2020.№ 2.1 
(78.1 ). – С.63-66.; Поплавська 
Л.Л., Островська O.М. 
Тестування у процесі 
викладання іноземної мови: 
класифікація та функції. // 
Молодий вчений . – 2020. № 2.1 
(78.1).  – С.71-73.; Поплавська 
Л.Л. Островська О.М. Реалізація 
емоційної та експресивної 
оцінки в художньому дискурсі 
// Закарпатські філологічні 
студії. Науковий журнал № 8. – 
Ужгород . – 2019. С.26-30.;  
Поплавська Л.Л., Островська 
О.М. Експлікація категорії 
негативної оцінки дієсловами-
репрезентантами у художньому 
дискурсі //  Актуальні питання 
іноземної філології. Науковий 
журнал № 8 Луцьк, 2018. -  
C.232-236.

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.; 
4) Збірник лексико-
граматичних тестів з 
англійської юридичної мови 
для студентів старших курсів 
юридичних факультетів 
університетів. – Львів : 
юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019 – 98 c. Розробники доц. 
Кузнецова Л.Р. доц. Гриня Н.О. 
викладач Поплавська Л.Л.

19) Член TESOL-Ukraine та 



TESOL International.
Підвищення кваліфікації : 
Certificate of Participation 
№ 04062022 іn
Hawaii TESOL and TESOL-
Ukraine Joint Project “Hawaii 
TESOL Webinars in Solidarity 
with TESOL-Ukraine” April – 
June,2022
(12 academic hours);
Certificate of Participation in 
TESOL-Italy and TESOL-Ukraine 
Joint Project “Sharing Context 
Between Cultures
April – June,2022
(18 academic hours).

204809 Савка Ірина 
Володимирівна

Доцент кафедри 
іноземних мов 
для 
гуманітарних 
факультетів 
Асистент, 
Основне місце 
роботи

Факультет іноземних 
мов

Диплом спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1992, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 036908, 

виданий 21.05.2001, 
Атестат доцента AД 

007353, виданий 
05.04.2011

36 ОК(з) 7. Іноземна 
мова (англійська мова 
1-2 курс)

1) Nanіvska L. L., Shсherba О. V., 
Pasісhnуk О. V., Kozyar M. M., 
Savka І. V., Future Translatоr 
Traіnіng Based оn an Іntegrated 
Apprоaсh. Jоurnal оf Eduсatіоn 
and e-Learnіng Researсh. 2020. 
Vol. 7, № 4. рр. 353–359.;( 
Scopus)
Kоzlоvska І., Savka І., 
Steсhkevусh О. Effісіenсу оf 
Іntegratіоn оf Knоwledge, Fоrms 
and Methоds оf Eduсatіоn оf 
Students іn Vосatіоnal-Teсhnісal 
Sсhооl. The New Eduсatіоnal 
Revіew. 2021. Vol. 64, № 2. pp. 
160–170. (Scopus)
Savka I.,  Kozlovsky Y,   Opachko 
M. & Tsiupryk A. Integration of 
Students’ Soft and Hard Skills in 
Automotive Vocational and 
Technical Schools [Електронний 
ресурс // The New Educational 
Review. Vol. 68, No. 2.  2022. C. 
209-223. Режим доступу до 
ресурсу: 
https://tner.polsl.pl/issues/(Scop
us)
Savka I. V., Kozyar M. M., 
Kozlovska I. M., Vovchasta N. Y.& 
Stechkevych O. O. Opportunities 
of Using Integration to Improve 
the Qualification of Teachers: 
Traditional and Distance Learning 
[Електронний ресурс]   // 
Academy of Strategic 
Management Journal Volume 21, 
Issue 2, 2022. Режим доступу до 
ресурсу: 
https://www.abacademies.org/art
icles/(Scopus)
Savka I. V., Bilytska V. M., 
Andriiashyk O. R., Tsekhmister Y. 
V., Pavlenko O. V. Multimodal 
Interaction in a Foreign Language 
Class at Higher Education 
Institutions of Ukraine 
[Електронний ресурс].   Journal 
of Curriculum and Teaching Vol. 
11, No. 1; Special Issue, 2022. 
Режим доступу до ресурсу: 
http://jct.sciedupress.com 
(Scopus)
 Савка І. В. Впровадження 
вибіркових інтегрованих курсів 
під час підготовки майбутніх 
фахівців гуманітарного 
профілю. Науковий вісник 
Ужгородського університету: зб. 
наук. праць. Сер.: Педагогіка. 
Соціальна робота. Ужгород, 
2017. Вип. 1 (40). С. 249–251.
 Савка І. В. Інтерактивні методи 
формування іншомовної 
професійної комунікативної 
компетентності фахівців 
гуманітарного профілю. 
Педагогічний альманах: зб. 
наук. праць. Херсон, 2017. Вип. 
33. С. 191–197.
 Козловський Ю. М., Козловська 
І. М., Савка І. В. Інтегративний 
підхід до формування 
екологічної та економічної 
культури сучасного фахівця. 
Научен Вектор на Балканите. 
2019. Т. 3, № 2 (4). С. 29–32.
Savka I., Yakymovych T. Prоspeсts 
оf usіng audіоvіsual teaсhіng 
materіals. Науковий вісник 
Ужгородського університету: зб. 
наук. праць. Сер.: Педагогіка. 
Соціальна робота. Ужгород, 
2020. Вип. 2 (47) С. 161–165.
Джулай Л.І., Савка І. В., 
Козловська Н. Д. Про деякі 
методи дослідження 
інтегративних курсів. Jurnalul 
Umanitar Modern. 2020. Vol. 3, 
№ 4 (6). рр. 10–14.
Пайкуш М., Савка І. 
Інтегративний підхід у навчанні 
іноземних студентів медичних 
університетів у процесі 
викладання 
природничонаукових 



дисциплін. Актуальні питання 
гуманітарних наук: зб. наук. 
праць Дрогобицького 
державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. 
Дрогобич, 2020. Вип. 34, т. 4. С. 
252–258. 
Прокопенко І. В., Савка І. В. 
Концептуальні засади 
профілактики професійного 
вигорання викладача закладу 
вищої освіти. Науковий часопис 
Національного педагогічного 
університету імені М. П. 
Драгоманова. Сер. 5: 
Педагогічні науки: реалії та 
перспективи. Київ, 2020. Вип. 
76. С. 130–133. 
Савка І. В. Педагогічні умови 
реалізації професійної 
підготовки майбутніх 
перекладачів на основі 
інтегративного підходу. 
Педагогічний дискурс: зб. наук. 
праць. Хмельницький, 2020. 
Вип. 29. С. 76–81.
Савка І. В., Білик О. С., 
Ключковська І. М. Дослідження 
ефективності підручників з 
іноземної мови для закладів 
вищої освіти у контексті 
підготовки майбутніх 
перекладачів. Науковий 
часопис Національного 
педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. Сер. 5: 
Педагогічні науки: реалії та 
перспективи. Київ, 2020. Вип. 
77. С. 190–193. 
Савка І. В., Вовчаста Н. Я., 
Зінчук І. В. Концептуальні 
підходи до вивчення 
спеціальних дисциплін 
іноземними мовами: проблема 
професійного перекладу. 
Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній школах: зб. 
наук. праць. Запоріжжя, 2020. 
№ 74, т. 3. С. 105–109. 
Савка І. В., Заячківська Н. М. 
Підготовка студентів до 
використання іншомовних 
джерел інформації засобами 
інтеграції сучасних освітніх 
технологій. Педагогіка 
формування творчої особистості 
у вищій і загальноосвітній 
школах: зб. наук. праць. 
Запоріжжя, 2020. № 73, т. 1. С. 
91–95.
Савка І. В., Якимович Т. Д. 
Особливості білінгвального 
навчання: новий погляд на 
аудіовізуальні засоби. 
Інноваційна педагогіка: наук. 
журн. Одеса, 2020. Вип. 28. С. 
228–231.
Савка І. В., Якимович Т. Д., 
Яремко Т. І. Сучасні принципи 
професійно спрямованого 
навчання дисциплін 
гуманітарного циклу у закладах 
вищої освіти. Научен вектор на 
Балканите. 2020. Т. 4, № 3 (9). 
С. 25–29.
Білик О. С., Савка І. В. Кушпіт У. 
В. Інтегративний підхід до 
структурування методів 
навчання у професійній 
підготовці перекладачів. 
Сучасні інформаційні технології 
та інноваційні методики 
навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, 
проблеми: зб. наук. праць. 
Вінниця, 2021. Вип. 59. С. 91–98.
Савка І. В. Методологічні засади 
системи підготовки майбутніх 
перекладачів у закладах вищої 
освіти на засадах інтеграції. 
Професійна освіта: методологія, 
теорія та технології : зб. наук. 
праць.  Переяслав-
Хмельницький: Домбровська Я.. 
М., 2021. Вип. 13. С. 74–75. 
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до реалізації професійної 
підготовки майбутніх 
перекладачів / І. В. Савка, С. Г. 
Гульченко, Т. І. Яремко // 
Proceedings of the 1st 
International Scientific and 
Practical Conference “Recent 
Advances In Scientific World” 
Monterrey, 18-19.12.2021 Mexico. 
European Scientific Platform. 
C.232-236  
Савка І. В. Методологічні 
підходи та принципи підготовки 
майбутніх перекладачів у 
закладах вищої освіти / І. В. 
Савка, С. Г. Гульченко, Т. І. 
Яремко // Proceedings of the 
IInd International Scientific and 
Theoretical Conference 
“Formation of innovative 
potential of world science»  (Vol. 
2), November 26, 2021. Tel Aviv, 
State of Israel: European 
Scientific Platform. С.47-49
Савка І. В., Яремко Т. І. 
Системний підхід підготовки 
перекладачів у класичному 
університеті. Forming of Modern 
Educational Environment: 
benefits, risks, implementation 
mechanisms: Proceedings of the 
International Scientific 
Conference (Tbilisi, September 
29, 2017). Tbilisi, 2017. pp. 171–
173.
Савка І. В., Яремко Т. І. 
Порівняльна характеристика 
професійної підготовки 
перекладачів у країнах 
Близького Сходу та Азії. Science 
and technology of the present 
time: priority development 
directions of Ukraine and Poland: 
Proceedings of the International 
Scientific Conference (Wolomin, 
October 19–20, 2018). Wolomin, 
2018. pp. 36–38.
Савка І. В., Яремко Т. І. 
Порівняльна характеристика 
професійної підготовки 
перекладачів у Великій Британії 
та Україні. Pedagogy in UE 
countries and Ukraine at the 
modern stage: Proceedings of the 
International Scientific 
Conference (Baia Mare, December 
21–22, 2018). Baia Mare, 2018. 
pp. 95–98.
Савка І., Яремко Т. 
Інтеграційний підхід як основа 
до підготовки майбутніх 
перекладачів. Eastern European 
conference of management and 
economics: Proceedings of the 
International Scientific 
Conference (Ljubljana, May 24, 
2019). Ljubljana, 2019. рр. 310–
312.
Савка І. В., Яремко Т. І. 
Правнича термінологія у 
професійній підготовці 
майбутніх перекладачів 
юридичного профілю. 
Modernization of the educational 
system: world trends and national 



peculiarities: Proceedings of the 
International Scientific 
Conference (Kaunas, February 22, 
2019). February, 2019. рр. 481–
483.
Ключковська І. М., Савка І. В., 
Якимович Т. Д. Дидактичні 
засади створення 
білінгвального підручника для 
студентів. Освіта і наука: 
міжнар. наук. журн. Мукачево-
Ченстохова, 2020. Вип. 1 (28). С. 
51–55.
Савка І. В., Яремко Т. І., 
Гульченко С. Г. Застосування 
інтерактивних методів 
навчання в процесі підготовки 
майбутніх фахівців з перекладу. 
Іmpattо Dell’іnnоvazіоne Sulla 
Sсіenza: Aspettі Fоndamentalі E 
Applісati: Proceedings of the 
International Scientific 
Conference (Verona, 2020). 
Verona, 2020. T. 2. pp. 46–49.
Савка І. В., Яремко Т. І. 
Особливості навчання 
письмового перекладу студентів 
ЗВО. Achievements and prospects 
of modern scientific research: 
Proceedings of the International 
Scientific Conference (Buenos 
Aires, December 6–8, 2020). 
Buenos Aires, 2020. pp. 336–342.
Савка І. В., Яремко Т. І. 
Особливості навчання усного 
перекладу студентів ЗВО. 
Eurasian Scientific Congress: 
Proceedings of the International 
Scientific Conference (Barcelona, 
November 1–3, 2020). Barcelona, 
2020. pp. 379–385.
Савка І. В., Яремко Т. І. 
Розвиток навичок аудіювання 
та сприйняття аудіоінформації 
під час підготовки 
перекладачів. Іnternatіоnal 
fоrum: prоblems and sсіentіfіс 
sоlutіоns: Proceedings of the 
International Scientific 
Conference (Melbourne, August 
6–8, 2020). Melbourne, 2020. pp. 
30–33.
Савка І. В., Яремко Т. І., 
Гульченко С. Г. Використання 
сучасних інформаційних 
технологій у перекладацькій 
діяльності. Theоretісal and 
Empіrісal Sсіentіfіс Researсh: 
Соnсept and Trend: Proceedings 
of the International Scientific 
Conference (Oxford, July 24, 
2020). Oxford, 2020. Vol. 3. рр. 
12-14.
Савка І. В., Яремко Т. І., 
Гульченко С. Г. Застосування 
інноваційних технологій у 
процесі підготовки майбутніх 
фахівців з перекладу. Sсіentіfіс 
Researсh Іn XXІst Сenturу: 
Proceedings of the International 
Scientific Conference (Ottawa, 
July 6–8, 2020). Ottawa, 2020. 
pp. 21–24.
Савка І. В., Яремко Т. І., 
Гульченко С. Г. Інтегративний 
підхід до підготовки майбутніх 
перекладачів. The Prосess and 
Dуnamісs оn the Sсіentіfіс Path: 
Proceedings of the International 
Scientific Conference 
(Washington, April 4–5, 2021). 
Washington, 2021. pp. 319–322.
Савка І. В., Яремко Т. І., 
Гульченко С. Г. Необхідність 
впровадження інтегрованих 
курсів під час підготовки 
майбутніх фахівців з перекладу. 
The process and dynamics of the 
scientific path: Proceedings of the 
International Scientific 
Conference (Athens, February 26, 
2021). Athens, 2021. рр. 58–59.
Савка І. В., Яремко Т. І., 
Гульченко С. Г. Особливості 
розвитку мовленнєвої 
діяльності під час підготовки 
перекладачів у ЗВО. An 
іntegrated apprоaсh tо sсіenсe 
mоdernіzatіоn: methоds, mоdels 
and multіdіsсіplіnarіtу: 
Proceedings of the International 
Scientific Conference. Viena, 
2021. pp. 377–382.
Підвищення кваліфікації : 
Західний науковий центр НАН 
України та МОН України, 
квітень 2018 р.

348033 Денис Ольга 
Володимирівна

Асистент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 

Факультет іноземних 
мов

Диплом бакалавра, 
Дрогобицький 

державний 
педагогічний 

4 ОК(з) 7. Іноземна 
мова (німецька)

1) Denys O. Landschaftsmotive in 
den Werken von Annette von 
Droste-Hülshoff und Lesja 
Ukrainka / Denys Olga // 



перекладу, 
Основне місце 
роботи

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 030508 
Філологія, Диплом 

спеціаліста, 
Дрогобицький 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 030502 
Мова і література 

(німецька), Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 030502 
Мова і література 

(німецька)

Німецька мова в Україні: 
Традиції, успіхи, завдання : 
Матеріали ХХV Міжнар. наук.-
практ. конф. Асоціації 
українських германістів (28–29 
вересня 2018 р.). – Львів : ПАІС, 
2018. – С. 47–48.; Денис О. 
Навчальний діалог як засіб 
формування мовленнєвої 
компетентності в процесі 
вивчення іноземних мов / О. В. 
Денис, І. С. Микитка // Тези 
звітної наукової конференції 
факультету іноземних мов 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
за 2017 рік (22–23 лютого 2018 
р.) / Відп. ред. Глущенко Л. М. – 
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 
– С. 55–56.; Denys O. 
Übersetzung von Metaphern in 
der deutschsprachigen Auffassung 
von Oksana Sabuschkos Roman 
“Feldstudien über ukrainischen 
Sex” / Denys Olga // 
Германістика в 
транскульткрному вимірі: 
Теорія та практика : Матеріали 
ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. Асоціації українських 
германістів (25–26 вересня 
2020 р.). – Львів : ПАІС, 2020. – 
С. 42–44.; Денис О. Іншомовна 
лексика як об'єкт перекладу (на 
матеріалі роману Оксани 
Забужко «Польові дослідження 
з українського сексу» та його 
перекладу німецькою мовою) / 
О. В. Денис // Тези звітної 
наукової конференції 
факультету іноземних мов 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
за 2019 рік (6-7 лютого 2020 
рік). На пошану доцента 
кафедри іноземних мов Сергія 
Омеляновича Гурського (до 
100-річчя від дня народження). 
– Львів : ПАІС, 2020. – С. 55–
56.; Denys O. Lexeme aus anderen 
Fremdsprachen als 
Übersetzungseinheit // 
Германістика і виклики часу: 
Міждисциплінарність, 
інтернаціоналізація та 
діджиталізація: Матеріали 
ХХVІІШ Міжнар. наук.-практ. 
конф. Асоціації українських 
германістів (24–25 вересня 2021 
р.). – Львів : ПАІС, 2021. – С. 
40–42.; Денис О. Художні 
засоби та їх переклад (на 
матеріалі роману Оксани 
Забужко «Польові дослідження 
з українського сексу» та його 
перекладу німецькою мовою) // 
Тези звітної наукової 
конференції факультету 
іноземних мов Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка за 2020 рік 
(4-5 лютого 2021 рік). На 
пошану доктора філологічних 
наук Романа Семеновича 
Помірка. – Львів : ПАІС, 2021. – 
С. 52–53.; Denys O. Metapher 
und ihre Abarten in der 
deutschsprachigen 
Romanübersetzung von Oksana 
Sabuschko „Feldstudien über 
ukainischen Sex“// Долаємо 
кордони разом з німецькою 
мовою: Матеріали ХХIX 
Міжнар. наук.-практ. конф. 
Асоціації українських 
германістів (23 вересня 2022 р.). 
– Львів : ПАІС, 2022. – С. 35–37.

16) Член асоціації українських 
германістів з 2017.

17) 2018 по даний час асистент 
кафедри міжкультурної 
комунікації та перекладу 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка; 2017 – 2018 асистент 
кафедри природничих наук 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка.
Підвищення кваліфікації : 1. 
DAAD-Fachkurs 
“Sozialwissenschaften” Сумський 
державний університет 
(21.11.2018-25.11.2018). 2. 
Стипендія Фонду імені Ганса 
Зайделя, Університет м. 
Регенсбург, Німеччина 
(01.01.2019-28.02.2019). 3. DLL 6 
– Curriculare Vorgaben  und 
Unterrichtsplannung, Гете-
Інститут (14.01.2019- 
24.03.2019). 4. Онлайн-курс 



редагування і стилістики, 
Літосвіта (19.11.2019-19.12.2019) 
5. онлайн-семінарі DAAD для 
вчителів німецької мови 
“Interaktive Tools im 
Fernunterricht” (17, 24, 31. 
10.2020) 6. dll 5 - Lernmaterialien 
und Medien”, Гете-Інститут 
(11.01.2021- 27.03.2021) 7. 
“Літературний переклад”, 
Літосвіта (12.10-16.11.2021) 8. 
Der Einsatz von Kunstwerken im 
DaF-Unterricht für Zwecke der 
historisch-politischen Bildung", 
АУГ, Ганс Зайдель (3. 12. 2021) 
9. “dll 7 - Prüfen, Testen, 
Evaluieren”, Гете-Інститут (17.01-
23.02.2022, 18.03-15.05.2022) 
10. “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ”  
№GDTfE-03-Б-06323_ 
АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО 
РОЗВИТКУ (03.-16.10.22) 11. 
„ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ“ 
№GDTfE-03-C-02483, 
АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО 
РОЗВИТКУ (17.-23.10.22)

141007 Вигнанська Ірина 
Михайлівна

Доцент кафедри 
Французької 
філології, 
Основне місце 
роботи

Факультет іноземних 
мов

Диплом спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1999, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 064675, 

виданий 22.12.2010, 
Атестат доцента ДЦ 

043200, виданий 
30.06.2015

22 ОК(з) 7. Іноземна 
мова (французька)

1)
Вигнанська І.М. Особливості 
модифікацій фразеологічних 
біблійних одиниць у сучасному 
французькому публіцистичному 
дискурсі / І.М. Вигнанська 
//Science аnd Education a New 
Dimension.Philology, VII (60): 
Issue:204. – Budapest, 2019 – 
C.102-109 
https://www.academia.edu/41347
868/SCIENCE_and_EDUCATIO
N_a_NEW_DIMENSION_PHIL
OLOGY_Issue_204
Вигнанська І.М. Фразеологічні 
біблійні одиниці як прецедентні 
феномени в сучасному 
французькому публіцистичному 
дискурсі  / І.М.Вигнанська 
//Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного 
уніеврситету: зб.наук.пр. – 
Серія : Філологія. – Одеса, 2019. 
– Вип.40, Т.2. – С.8-15. 
http://vestnik-
philology.mgu.od.ua/archive/v40
/part_2/4.p
Вигнанська І.М. Intertextualité et 
la traduction  / І.М.Вигнанська 
// Scientific Bulletin, Philology 
Fascicle A Series, vol.XXVIII. – 
Baia Mare, 2019 – P.119-138.  
http://bslr.ubm.ro/files/cuprins-
BSLR-XXVIII-2019.pdf

Вигнанська І.М. Préjugés 
linguistiques dans les traductions 
bibliques / І.М.Вигнанська // 
Scientific Bulletin, Philology 
Fascicle A Series, XXIX. – Baia 
Mare, 2020.  – P.121-142.  
http://bslr.ubm.ro/files/cuprins-
BSLR-XXIX-2020.pdf
Вигнанська І.М. Семантико-
прагматичні особливості 
фразеологічних біблійних 
одиниць в газетних заголовках 
(на матеріалі сучасних 
французьких видань) / 
І.М.Вигнанська // Débats 
scientifiques et orientations 
prospectives du développement 
scientifique: collection de papiers 
scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des 
matériaux de la I Conférence 
scientifique et pratique 
internationale (Vol. 4). Paris: La 
Fedeltà, 2021. – P.51-56.  Google 
Scholar, CrossRef, ORCID, 
ResearchGate, OpenAIRE, OUCI 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.p
hp/logos/issue/view/05.02.2021/4
34
https://doi.org/10.36074/logos-
05.02.2021.v4
Вигнанська І.М. Références 
bibliques dans les textes 
médiatiques (Aspect formel, 
sémantique, pragmatique) / / 
І.М.Вигнанська // Langues, 
Sciences et Pratiques: Livret des 
résumés du 4ème Colloque 
International Francophone en 
Ukraine (Lviv, le 8-9 avril 2021). – 
Lviv : Vydavnytstvo PAIS, 2021. – 
Ст. 160-162 
https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/2021-
04-09-conference.pdf
Vygnanska I. М. De l’approche 
linguistique à l’approche culturelle 
et contextuelle dans la traduction 
biblique / I.M Vygnanska // 5 
ième Edition du Colloque 



International «Au Carrefour des 
sens» (Lviv, 30 septembre – 1 
octobre 2021). – Lviv 2021.
4) Вигнанська І.М. Методичні 
вказівки та навчальні завдання 
з французької мови як другої 
іноземної для студентів 
факультету іноземних мов / 
І.М.Вигнанська. – Львів : ЛНУ 
ім. Івана Франка, Малий 
видавничий центр факультету 
іноземних мов, 2015. – 76 с.

8) Наукове керівництво 
лінгвістичними, методичними 
курсовими та магістерськими 
роботами студентів французької 
філології. 
Робота у ДЕК

Рецензії:
Ярошко Н. С., Миколаєвич-
Джуман Н. Б.  Організація 
педагогічної практики та 
оформлення звітної 
документації: метод. вказівки 
для проходження педагогічної 
практики студентів 
спеціальностей: 6.020303 – 
«Філологія (французька мова та 
література)», 8.020303 – 
«Філологія (французька мова та 
література)» / Н. С. Ярошко, Н. 
Б. Миколаєвич-Джуман. – Львів 
: Видавництво Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2017. – 22 с.

Демчук Н.М., Зелена Ю.Л. 
Ділова іноземна мова 
(французька): навчальний 
посібник для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) рівня усіх 
спеціальностей. – Львів: в-во 
ЛТЕУ, 2020. – 224 с. 
(перевидання)

Писаревська О.В. Стратегії усної 
та письмової комунікації в 
міжнародному праві: 
навчальний посібник для 
студентів юридичних 
спеціальностей /«Stratégies pour 
la communication orale et écrite 
en droit international» – 
Тернопіль: «Вектор», 2021. – 
163с.

Рецензування дисертації 
Карпи Оксани Іванівни 
“Комбінаторика та семантична 
функція фразем і “вторинних” 
дієслів у сучасній французькій 
мові”.  2020. – 190 с.

9) Член Вченої ради факультету 
іноземних мов.

14) Керівництво студенткою 4 
курсу Фанти Віталії Науково-
практична студентська 
конференція (28-29 вересня 
2022р.) Тези доповіді: «Analyse 
lexico-sémantique du discours 
politique d'Emmanuel Macron»

15) 2012-2019 рр. – Голова журі 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з французької мови
"Про проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних 
предметів у 2018 році" 
(Спільний наказ ДОН ЛОДА 
№07-01/627 від 27.12.2017 та 
ЛНУ ім. І. Франка №0-157 від 
28.12.2017)

19) Відповідальна за перевірку 
на академічний плагіат 
(Unicheck) кваліфікаційних 
робіт студентів кафедри 
французької філології

Учасниця робочої групи 
Освітньо-професійної програми 
«Французька та друга іноземні 
мови і літератури» - 2020  
другого (магістерського)  рівня 
вищої освіти за спеціальністю 
035 «Філологія».
2009 – по теп. час Віце-
президент Українсько-
французької Асоціації 
“Genevois-Ukraine”(м.Сен-
Жульєн-ан-Женевуа, Франція)
2009 – по теп.час – віце-
президент ГО « Альянс Франсез 
» (м. Львів).
Підвищення кваліфікації : 
Львівський торговельно-
економічний університет. 



Кафедра іноземних мов. 
Відповідно до наказу №590 від 
22.02.2017р. 
Термін підвищення 
кваліфікації: 1.03.2017-1.05.2017  

червень 2018 – науково-
педагогічне стажування 
“Регіональний день 2.0” 
Посольство Франції в Україні, 
Французький Інститут в Україні, 
факультет іноземних мов, 
кафедра французької філології 
Львівського національного 
університету, Львівський 
обласний інститут  
післядипломної освіти, Альянс 
Франсез (м.Львів).
Львівський торговельно-
економічний університет. 
Кафедра іноземних мов. 
Відповідно до наказу №298 від 
31.01.2022 р. 
Термін підвищення 
кваліфікації: 
10.02.2022 - 24.03.2022

71955 Миколаєвич-
Джуман Наталія 
Богданівна

Асистент 
кафедри 
Французької 
філології, 
Основне місце 
роботи

Факультет іноземних 
мов

Диплом спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1996, 

спеціальність:  

22 ОК(з) 7. Іноземна 
мова (французька)

1) Дубравська Д.М., Демчук 
Н.М., Миколаєвич-Джуман 
Н.Б., 2022. Зростаюча динаміка 
англо-американізмів у 
французькій терміносистемі 
маркетингу. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: 
https://www.academia.edu/74411
939
Mykolayevytch-Djuman Nataliya. 
Les cours à distance, révolution 
dans l’enseignement ? / N. 
Mykolayevytch-Djuman // 
Langues, Sciences et Pratiques: 
Livret des résumés du 4ème 
Colloque International 
Francophone en Ukraine (Lviv, le 
8-9 avril 2021). – Lviv: «PAIS», 
2021. – P. 105-106 URL : 
https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/2021-
04-09-conference.pdf
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.). На пошану доктора 
філологічних наук, академіка 
Романа Семеновича Помірка / 
Відп. ред. Татаровська О.В. – 
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.) / Відп. ред. 
Глущенко Л. М. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018.

Миколаєвич-Джуман Н.Б. 
Впровадження інноваційних 
інтерактивних технологій на 
заняттях з іноземної мови 
(французької). Звітна наукова 
конференція факультету 
іноземних мов. – Львів: ЛНУ, 
2018.

Організація педагогічної 
практики та оформлення 
звітної документації: метод. 
вказівки для проходження 
педагогічної практики студентів 
спеціальностей: 6.020303 – 
«Філологія (французька мова та 
література)», 8.020303 – 
«Філологія (французька мова та 
література)» / уклад.: Н. С. 
Ярошко, Н. Б. Миколаєвич-
Джуман. – Львів : Видавництво 
Національного університету 
«Львівська політехніка», 2017. – 
22 с.

19) Екзаменатор іспитів 



DELF/DALF з французької мови 
відповідно до результатів іспиту 
при Міжнародному Центрі 
Педагогічних Наук, Франція, 
02.03.2016-30.03.2016.
Протягом 2019-2021 входила до 
складу робочої групи з 
проведенням експертної оцінки 
завдань сертифікаційної роботи 
з французької мови у межах 
ЗНО на замовлення Львівського 
регіонального центру 
оцінювання якості освіти. 
Член Асоціації викладачів 
французької мови України
Підвищення кваліфікації : 
14.03.2015-22.03.2015 - Наказ № 
674 від 11.03.2015 - Педагогічне 
стажування у коледжі Балдунг 
Грін.- Ердт, Франція, -16-20 
березня 2015р.

21-25.01.2019 навчальне 
стажування та сертифікація 
екзаменаторів міжнародних 
іспитів зі знання французької 
мови DELF / DALF, 
організоване за підтримки 
Посольства Франції в Україні, 
CIEP (Міжнародного центру 
педагогічних студій) та ГО 
«Французький Альянс м. 
Львова»

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(п) 8. Історія 
держави і права 
України

Пункт 1: 
1. 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. 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. East European historical 
bulletin. 2021. Issue 21. P. 244–
250;
2. Zvarych Roman, Havretska 
Maryna, Andrukhiv Oleh, 
Kaleniuk Oksana, Boiko Ihor. 
Legal basis for ethical behavior of 
civil servants in Ukraine: some 
problematic issues. Cuestiones 
Politicas. 2021. Vol. 39. Num. 68 
P. 882-895;
3. Бойко І. Й. Тенденції 
розвитку права інтелектуальної 
власності України в контексті 
Угоди про Асоціацію. 
Прикарпатський юридичний 
вісник. 2021. Вип. 5(40), 2021. 
С.22-25;
4. Boiko I., Yavorska O., Kosovych 
V., Tarasenko L. & Shpuhanych I. 
The current state of copyright and 
intellectual property in the IT 
field. Cuestiones Políticas. 2021. 
№39(71). P. 660–668; 
5. Бойко І. Й., Тищик Б. Й. 
Українська Народна Республіка 
в період Директорії (листопад 
1918-листопад 1920 років) та її 
місце в багатовіковій історії 
національної державності. 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2022. № 74. С. 31–49.
Пункт 3: 
1. Бойко І. Й. Становлення 
політології як навчальної 
дисципліни на юридичному 
факультеті ЛНУ імені Івана 
Франка. Вступ до правової 
політології: навч. посібник / 
ред.: В. М. Бурдін та ін. Львів : 
Видавництво ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2021. С. 70–81 (1 друк. 
арк.);
2. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ І. 
Історія держави і права 
зарубіжних країн як наука і 
навчальна дисципліна, її місце в 
системі юридичної науки та 
освіти, С. 9-21; Розділ VІІ., п.7.7. 
(у співавторстві) Держава і 
право Польщі, С.489-510; Розділ 
VІІ., п.7.12. (у співавторстві) 
Держава і право Канади, С.539-
554; Розділ VІІ., п.7.14. (у 
співавторстві) Держава і право 
Китаю, С. 564-576; Розділ VІІ., 



п.7.15. (у співавторстві) Держава 
і право Японії, С. 576-591; Розділ 
VІІ., п.7.16. (у співавторстві) 
Держава-місто Ватикан, С.591-
604; Розділ VІІ., п.7.17. 
Історико-правові засади 
утворення та розвитку 
Європейського Союзу, С.604-
621; (у співавторстві) Словник 
понять і термінів, С.623-643; 
Список літератури, С.644-652; 
Предметний покажчик, С.653-
655) (8,1 друк. арк.).
Пункт 4: 
1. 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 юридичного 
факультету. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022. 89 с;
2. Бойко І. Й. Робоча програма 
навчальної дисципліни «Історія 
розвитку кримінальних 
покарань» для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-наукової 
програми ОС Магістр. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 14 
с. 
3. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022.  28 с.
Пункт 6: 
1. 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; 
2. 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; 
3. 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; 
4. Лесик Оксана 
Володимирівна,  доктор 
філософії, спеціальність 081 
«Правове регулювання 
земельних відносин на території 
Західної України у складі 
Республіки Польщі (1921–1939 
рр.)», 2022, Н22 №000065, 
29.07.2022, ЛНУ ім. І. Франка.  
Пункт 8: 
1. Науковий керівник наукової 
теми «Закономірності 
становлення та розвитку 
держави і права України та 
зарубіжних країн. 0121U110504» 
(2021-2023);
2. Член редакційної ради 
юридичного журналу «Право 
України»; 
3. Член редакційної колегії 
Вісника Львівського 
університету. Серія юридична; 
4. Член редакційної колегії 
Історико-правового часопису 
Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки; 
5. Член редакційної ради 
міжнародного чесько-
українського науково-
теоретичного видання 
«Ауспіція».



Пункт 7: 
1. 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; 
2. Офіційний опонент у СВР: Д 
08.727.04 по захисту дисертації 
Селіхова Дмитра Анатолійовича 
на тему 
«Сільськогосподарський 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; 
3. 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»; 
4. 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»; 
5. 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»; 
6. Голова СВР: ДФ 35.051.072 по 
захисту дисертації Лубчук 
Олени Дмитрівни на тему 
«Охорона прав інтелектуальної 
власності на кінематографічний 
твір» подану на здобуття 
наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 081 
«Право» у галузі знань 08 
«Право» (26.08.2022); 
7. Голова СВР: ДФ 35.051.078 по 
захисту дисертації Юрківа 
Романа Олеговича на тему 
«Примусові ліцензії на об’єкти 
промислової власності за 
законодавством України та 
правом ЄС» подану на здобуття 
наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 081 
«Право» у галузі знань 08 
«Право» (13.09.2022); 
8. Голова СВР: ДФ 35.051.075 по 
захисту дисертації Дзіковського 
Максима Романовича на тему 
«Правові основи організації та 
діяльності австрійського 
Адміністративного Трибуналу 
1875-1918 рр.: історико-правове 
дослідження» подану на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(12.10.2022). 
Пункт 12: 
1. Бойко І. Й. Професор Борис 
Тищик – визначний 
представник історико-правової 
школи Львівського 
університету. 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; 
2. Бойко І. Й. Запорізька Січ – 
основа відновлення Української 
державності в другій половині 
ХУІІ ст.: особливості 
формування правової системи. 
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; 
3. Бойко І. Й. 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; 
4. Бойко І. Й. Акт відновлення 
Української держави 30 червня 
1941 р. та його місце історії 
національного 
державотворення. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матер.19) 
діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:  XXVIIІ звіт. наук.-
практ. конф. (3-4 лютого 2022 
р.): у 2-х ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний факультет ЛНУ 
імені Івана Франка, 2022. С. 37–
42; 
5. Бойко І. Й., Тищик Б. Й. 
Консолідація української нації 
як основа відновлення 
національної державності у 
роки Другої світової війни. 
Конституційні засади 
консолідації та розвитку 
української нації, її історичної 
свідомості, традиції та культури 
(до 25-річчя Основного закону 
України) : Матеріали загально-
української наукової 
конференції, 18 черв. 2021 р. 
Київ-Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. С. 118-134.
Пункт 19:  
1. Член Міжнародної асоціації 
істориків права; 
2. Член спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.03 у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка по захисту 
докторських (кандидатських) 
дисертацій зі спеціальності 
12.00.01; 
3. Член історично-філософської 
секції Правничої комісії 
Наукового товариства імені 
Шевченка;
4. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1. 
Кафедра адміністративного та 
фінансового права юридичного 
факультету Львівського 
національного університету 
імені Івана (Розробка 
нормативних курсів з історико-
правових порівняльних 
досліджень, Наказ №13-88 від 
23 лютого 2022 року. 6 кредитів 
ECTS).

3983 Кобилецький 
Микола 
Мар`янович

Завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1989, 
спеціальність:  , 

Диплом доктора наук 
ДД 008649, виданий 
06.10.2010, Диплом 
кандидата наук ДK 
003583, виданий 

09.06.1999, Атестат 
доцента 12ДЦ 021113, 
виданий 23.12.2008, 
Атестат професора 

12ПP 009420, 
виданий 03.04.2014

25 ОК(п) 8. Історія 
держави і права 
України

1.)Kobyletskyi M. M. 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: 1S. - P. 1-9. 
 Кобилецький М.М. Утворення 
та діяльність інституту 
дослідження Магдебурського 
права (1940-1945 роки) // 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2018. Випуск 67. – С 119- 129 (0.7 
друк .арк.) 
Кобилецький М.М. 
Магдебурське право в Україні // 
Вроцлавського-Львівський 
юридичний збірник.  
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
Львів, 2019. 
Юліан Заяць- правознавець, 
художник, співак(1880-
1971)/Кобилецький М., Трепак 
Л.///Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична.Вип.73. С.177-
185,2021
[Index Copernicus]. M. M. 
Kobyletskyi Voting Methods: 
Challenges, Modern Tendencies 
and Experience Globally /, N. T. 
Paslavska // Journal of Legal, 



Ethical and Regulatory Issues. – 
2021. – Vol : 24 Issue: 1 S. – 9 p. 
[Scopus, Online ISSN: 1544–
0044].
6)Наукове керівництво 
здобувачами: Куманська –Нор 
О.П.- 2021р. кандидат 
юридичних наук; Винарчик 
О.П. – 2021р. кандидат 
юридичних наук; Трепак Л.М. – 
2020Р. кандидат юридичних 
наук; Козоріз О.О.- 2018р. 
кандидат юридичних наук; 

7) член спеціалізованої вченої 
ради Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Д 35.051.03; 12) 1. Кобилецький 
М. М. Вплив магдебурського 
права на реформу місцевого 
самоврядування в Україні / М. 
М. Кобилецький // матеріали 
111 Всеукраїнської науково-
практичної конференції (21 
травня 2021 р., м. Львів). Львів. - 
2021. — C. 49-53. 2. Кобилецький 
М. М. ДОЦЕНТ ЛЬВІВСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ЮЛ1АН 
ЗАЯЦЬ (1880-1971) / М. М. 
Кобилецький // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XXV11 звітної науково- 
практичної конференції (5-6 
лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів. Львів. - 2021. - Частина 2. 
- C. 90-92. 3. Кобилецький М.М. 
Інститут дослідження 
Магдебурського права (1940-
1945) // Місцеве управління та 
місцеве самоврядування в 
історії права, держави і 
юридичної думки. Матеріали 
XXXIX Міжнародної історико-
правової конференції. С. 218-227 
Київ- Херсон 2018. (0.6 друк. 
арк.)
14) Керівництво науковим 
студентським гуртком з Історії 
держави і права України на 
юридичному факультеті ЛНУ 
ім. Івана Франка; 
19) член профспілки ЛНУ імені 
Івана Франка; член 
Всеукраїнської громадської 
організації«Львівська правнича 
школа».

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(п) 8. Історія 
держави і права 
України

Пункт 1: 
1. Моряк-Протопопова Х.М. 
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. 
2018. Вип. 67. С. 65-76; 
2. 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;
3. Моряк-Протопопова Х. М. 
Християнські цінності як базові 
цінності Кодексу 1743 року 
(вибрані аспекти). Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. Вип 73. С. 44-
53;
4. Dworas-Kulik J., Moriak-
Protopopowa Kh. Projekt 
Lutostańskiego a bolszewickie 
regulacje prawne dotyczące prawa 
małżeńskiego okresu 
międzywojennego. Kościół i 
Prawo. 2021. Vol 9 No. 1. S. 193-
206;
5. Panforova M. A., Prots О. YE., 
Kachur V. O., Moriak-
Protopopova Kh. M., 
Protosavitska L. S. Interpretation 
of the value of human rights in the 
context of modern forms of legal 
understanding. Relações 
Internacionais no Mundo Atual. 
2021. Vol. 2. No. 31. S. 204-220.
Пункт 3: 
1. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ 
VІІ., п.7.2. Держава і право 
США, С.404-412; Розділ VІІ., 
п.7.3. Держава і право 



Сполученого Королівства 
Великої Британії та північної 
Ірландії, С.415-425; Розділ VІІ., 
п.7.5. Держава і право 
Німеччини, С.453-469) (1,5 
друк. арк.).
Пункт 4:
1. Моряк-Протопопова Х. М. 
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Англо-
американська правова система: 
історія та тенденції розвитку у 
XX ст.» для студентів 
спеціальності 081 «Право». 
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – 28 с.
2. 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 юридичного 
факультету. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022. 89 с;
3. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022.  28 с.
Пункт 7: 
1. Рецензент СВР: ДФ 35.051.031 
по захисту дисертації Олійника 
Юрія Вадимовича на тему 
«Правові основи організації та 
діяльності Львівського 
апеляційного суду в період 
Другої Речі Посполитої: 
історико-правове дослідження» 
подану на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(15.09.2021);
2. Рецензент СВР: ДФ 35.051.029 
по захисту дисертації Галабурди 
Тараса Ігоровича на тему 
«Кримінальне судочинство у 
Галичині за австрійським 
Кримінально-процесуальним 
кодексом 1873 року» подану на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(15.09.2021);
3. Рецензент СВР: ДФ 35.051.030 
по захисту дисертації 
Ковальчука Івана Васильовича 
на тему «Правові основи 
організації і діяльності 
крайових судів у Галичині в 
складі Австрії та Австро-
Угорщини (1850-1918 рр.)» 
подану на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(16.09.2021);
4. Рецензент 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» 
(16.09.2021);
5. Рецензент  СВР:  ДФ  
35.051.057  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» (14.01.2022);
6. Рецензент  СВР:  ДФ  
35.051.057  по  захисту  
дисертації  Лесик  Оксани  
Володимирівни  на  тему:  
«Правове регулювання  
земельних  відносин  на  
території  Західної  України  у  
складі  Республіки  Польщі  
(1921–1939  рр.)» подану на 



здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(14.07.2022);
7. Рецензент  СВР:  ДФ  
35.051.075  по  захисту  
дисертації  Дзіковського  
Максима  Романовича  на  тему:  
«Правові основи  організації  та  
діяльності  австрійського  
Адміністративного  трибуналу  
(1875-1918).  Історико-правове 
дослідження», подану на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань08 «Право» 
(12.10.2022).
Пункт 9: 
1. Проводила три акредитаційні 
експертизи за спеціальністю 
«Право» у складі створених 
НАЗЯВО експертних груп: ОП 
«Фінансові розслідування» в 
Університеті державної 
фіскальної служби України; ОП 
«Правознавство» в Полтавській 
державній аграрній академії; 
ОП «Право» в Луцькому 
національному технічному 
університеті;
2. Читала лекції в рамках 
проект Центру соціального 
розвитку та громадських 
ініціатив ЛНУ ім. Івана Франка 
первинної  профспілкової  
організації  працівників  
Львівського  національного  
університету  імені  Івана  
Франка BUSINESS CAMP, 18-25.
Пункт 12: 
1. Моряк-Протопопова Х. М. 
Польська «автономія» у 
Галичині в складі Австро-
Угорщини (середина ХІХ- 
початок ХХ ст.). 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: Видавн. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. С.215-223; 
2. Моряк-Протопопова Х. М. 
Розвиток ідеї гуманізму в 
українському праві (на прикладі 
Кодексу 1743 р.). 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. 63-66; 
3. Моряк-Протопопова Х. М. 
Еlectio viritim як ключовий 
принцип устрою Речі 
Посполитої (початок XVI – 
кінець XVIII ст.). 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. 56-59; 
4. Моряк-Протопопова Х. М. 
Становлення та розвиток 
радянського законодавства про 
шлюб в першій половині ХХ ст. 
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. 74-77; 
5. Моряк-Протопопова Х. М. 
Порівняльно-правова 
характеристика інституту 
співучасті у злочині на 
українських землях у ХІХ ст.   
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. 63-66.
Пункт 14:
1. Підготовка  студентів  до  
участі  у  9-му  щорічному  
конкурсі  студентських  
наукових  робіт  імені  
Володимира Калиновича, 
зокрема і дипломантів 
конкурсу:
- Дипломант І ступеня, Новак  
Д.  Проблема  колективної  
відповідальності  громадян  за  
дії  уряду  //  Дні  науки 
філософського факультету 2022 
: міжнародна науково-
практична конференція 
студентів, аспірантів та молодих 
вчених, м. Львів, 20-21 травня 
2022 рік. Механізм 
функціонування 
громадянського суспільства: 
збірник тез Всеукраїнської 
наукової конференції 
здобувачів вищої освіти (19 
листопада 2021 року) / упор. Ю. 
М. Шевців. - Львів: ЛьвДУВС, 
2021. - 396 с;
- Дипломант ІІ ступеня, Бурдіна 
О. Становлення інституту 
необхідної оборони на 
українських землях у Х-ХХ ст. // 
Актуальні проблеми прав 
людини, держави та правової 
системи : Матеріали XХI 
Міжнародної студентсько-
аспірантської наукової 
конференції, Львів, 22–23 квіт. 
2022 р. Львів, 2022. С. 31–33.
Пункт 15:
1. Член журі ІІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з правознавства. 
Львів, 17-18 лютого 2022 року.
Пункт 19:
1. З 2014 р. член громадської 
організації «Львівська правнича 
школа».
Підвищення кваліфікації : 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);
5. Академія цифрового розвитку 
(Цифрові інструменти GOOGLE 
для освіти: середній рівень 
сертифікат № GDTfE-01-С-
05560, виданий 15 серпня 2022 
року (0,5 кредиту ECTS);
6. Академія цифрового розвитку 
(Цифрові інструменти GOOGLE 
для освіти: базовий рівень 
сертифікат № GDTfE-01-10475, 
виданий 08 серпня 2022 року (1 
кредит ECTS).

149395 Шевчук Ліліана 
Едуардівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1995, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 029912, 

виданий 30.06.2005, 
Атестат доцента 12ДЦ 

035799, виданий 
04.07.2013

27 ОК(п) 8. Історія 
держави і права 
України

Пункт 1:  
1. Шевчук Л. Е. Інститут 
нотаріату в Західноукраїнській 
Народній Республіці. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2018. Вип. 67. С. 77-
84;
2. Szewczuk L. E. Historyczne i 
prawne aspekty kształtowania się i 
rozwoju Ukrainy jako 
całościowego podmiotu 
międzynarodowego prawa 
morskiego. Biuletyn 
Stowarzyszenia Absolwentów i 
Przyjaciół Wydziału Prawa 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. T. XIII, №15(2) 
2018. S. 269-279;
3. Шевчук Л. Е. Європейська 
парадигма нотаріату: римські 
витоки.. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Seria Prawnicza. 2019 Zeszyt 107. 



2019. С. 141-152;
4. Шевчук Л. Е., Шевчук Т. П. 
Основоположні засади та 
чинники формування 
національної правової системи 
в українській козацькій державі 
– Гетьманщині. Право України. 
№1. 2020. С. 140-158;
5. Шевчук Л. Е. Українська 
національна революція XVII ст. 
в загальноєвропейському 
контексті: світоглядні витоки. 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична 
2021. Вип. 72. C.35-46.
Пункт 3:  
1. Шевчук Л. Е. Держава і право 
Франції в період Новітнього 
часу (1918 – початок ХХІ ст.). /Б. 
Й. Тищик, Л. Е. Шевчук 
//Франція: історія держави і 
права (ІХ ст. - початок ХХІ ст.). 
2018. (Особистий внесок 7,2 
друк. арк.);
2. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ 
IІ. Передумови виникнення 
держави і права, С.22-38; Розділ 
IІІ. Держава і право країн 
Стародавнього Сходу, С.39-89.) 
(4,1 друк. арк.).
Пункт 4: 
1. Шевчук Л. Е. Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Становлення та розвиток 
міжнародної правосуб’єктності 
України» для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-наукової 
програми ОС Бакалавр. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 
13 с. 
2. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022.  28 с;
3. 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 юридичного 
факультету. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022. 89 с.
Пункт 12: 
1. Шевчук Л. Е. Україна як 
суб’єкт міжнародного морського 
права: історико-правовий 
аспект /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. 84-87; 
2. Шевчук Л. Е. Історико-
правові аспекти впливу 
європейської правової традиції 
на характер та зміст 
нотаріальної діяльності на 
західноукраїнських землях. 
Ювілейний збірник наукових 
праць на пошану професора 
Володимира Семеновича 
Кульчицького з нагоди 100 
річчя від дня народження. 
Львів. 2019. С. 196-205; 
3. Шевчук Л. Е. Нотаріат в 
європейській традиції права: 
концептуальні основи. 
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. 71-75; 
4. Шевчук Л. Е. Українська 
національна революція XVII ст. 
як складова революційних рухів 
Нового часу. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІ 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. 89-92; 
5. Шевчук Л. Е. Українська 
національна революція ХVІІI ст. 
в контексті викладання курсу 
«Історії держави і права 
України». Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІ 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. 73-76.
Пункт 19:
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1. 
Інститут українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України з 
16.03.2018 по 16.04.2018 р;
2. Громадська організація 
«Міжнародна фундація 
науковців та освітян», Instytut 
Badawczo-Rozwojowy 
Lubelskiego Parku Naukowo-
Technologicznego, (Інтерактивні 
технології змішаного навчання 
для підготовки фахівців 
спеціальностей: право, 
психологія та правоохоронна 
діяльність, сертифікат 
ES№10472 виданий 31 жовтня 
2022 року. 1.5 кредити ECTS).
Підвищення кваліфікації : 1. 
Інститут українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України з 
16.03.2018 по 16.04.2018 р;
2. Громадська організація 
«Міжнародна фундація 
науковців та освітян», Instytut 
Badawczo-Rozwojowy 
Lubelskiego Parku Naukowo-
Technologicznego, (Інтерактивні 
технології змішаного навчання 
для підготовки фахівців 
спеціальностей: право, 
психологія та правоохоронна 
діяльність, сертифікат 
ES№10472 виданий 31 жовтня 
2022 року. 1.5 кредити ECTS).

175317 Федущак-
Паславська Ганна 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1991, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 009188, 

виданий 17.01.2001, 
Атестат доцента 02ДЦ 

015238, виданий 
19.10.2005

26 ОК(п) 9. Історія 
держави і права 
зарубіжних країн

Пункт 1: 
1. Федущак-Паславська Г. М. 
Значення Римського права для 
формування правосвідомості 
сучасного українського 
правника. Zeszyty naukowe 
uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria 
prawnizca. 2019. Zeszyt 107/ 
2019. Prawo 26. C. 40-49;
2. Федущак-Паславська Г. М. 
Аристократ духу(до 140-річчя 
від дня народження 
Володимира Старосольського). 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2019. Вип. 68. С. 264-275;
3. Федущак-Паславська Г. М. 
Цінності західної правової 
традиції у політично-правовій 
концепції професора 
В.Г.Сокуренка. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. Вип. 72. С. 167-
176;
4. Федущак-Паславська Г. М. 
Вступ до історії розвитку 
середньовічних права та 
державності. Аннали юридичної 
історії. 2021.Т.5. Вип.1. С.10-24; 
5. Федущак-Паславська Г. М. 
Становлення римського права 
як елемента європейської 
доктрини праворозуміння. 
Аннали юридичної історії. 2021. 
№3-4. С. 10-20.
Пункт 3: 
1. Федущак-Паславська Г. М. 
Генеза кримінального 
переслідування як явища 
правового характеру. Теорія 
кримінального переслідування: 
монографія / В. А. Гринчак, І. Я. 
Заяць, В. І. Петлюк, Г. М. 
Федущак-Паславська. Харків : 
«Право», 2019. С. 7–42 (3 друк. 
арк.); 



2. Федущак-Паславська Г. М. 
Поняття, зміст та особливості 
державного суверенітету. 
Державний суверенітет України. 
Кн.I: Витоки: монографія / 
Л.В.Войтович В.А.Гринчак, Г.М. 
Федущак-Паславська. 
Харків:Право, 2020. С. 8-47 (3 
друк. арк.);
3. Федущак-Паславська Г. М. 
Політичні парадигми концепції 
державної влади. 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. 82-118 (2,5 друк. арк.);
4. Федущак-Паславська Г. М. 
Філософські засади та 
особливості римського права як 
основи європейської доктрини 
праворозуміння. Римське право 
крізь призму традиції і судової 
практики : монографія / ред. І. 
В. Спасибо-Фатєєва. Харків, 
2022. С. 50–82 (2,5 друк. арк.);
5. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ V. 
Держава і право країн періоду 
Середньовіччя, С.182-311.) (8 
друк. арк.).
Пункт 4:  
1. Тищик Б. Й., Липитчук О. В., 
Кольбенко А. В., Федущак-
Паславська Г. М., Гутів Б. І. 
Робоча програма Історія 
держави і права зарубіжних 
країн для студентів за 
напрямом підготовки 08 Право, 
спеціальність 081 Право. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 44 
с;
3. Федущак-Паславська Г. М. 
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Римське приватне 
право» для підготовки 
бакалавра галузь знань  08 
«Право». Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 13 с;
4. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022.  28 с.
Пункт 12: 
1. Федущак-Паславська Г. М. 
Основні політично-правові ідеї 
Володимира Старосольського у 
«Das Majoritatsprinzip». 
Ювілейний збірник наукових 
праць на пошану професора 
Володимира Семеновича 
Кульчицького з нагоди 100-
річчя від дня народження. 
Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. С.186-195; 
2. Федущак-Паславська Г. М. 
Способи прийняття рішення. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали XХVI регіональної 
науково-практичної 
конференції Львівського 
Університету.  Львів. 2020. У 2-х 
ч.,Ч. 1. С. 68-70; 
3. Fedushchak-Paslavska H. 
Kształtowanie idei suwerenności 
państwa do pokoju westfalskiego 
Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa »WojnyXVII wieku – 
implikacje prawne, politycznei 
gospodarcze.» W czterechsetną 
rocznicę śmierci Stanisława 
Żółkiewskiego.  Lublin – Lwów – 
Kijów – Odessa.26 października 
2020 r; 
4. Федущак-Паславська Г. М. 
Особливості спадкування в 
англійському праві. Проблеми 
державотворення і захисту прав 



людини в Україні: матеріали 
XХVII звітної науково-
практичної конференції 
Львівського Університету.  
Львів. 2021. У 2-х ч.,Ч. 1. С. 86-
89; 
5. Федущак-Паславська Г. М. До 
питання про становлення 
правових цінностей західної 
правової традиції. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XХVIII звітної науково-
практичної конференції 
Львівського Університету.  
Львів.2022. У 2-х ч.,Ч. 1. С. 71-
73.
Пункт 19:
10. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1 
Люблінський католицький 
університет Івана Павла II 
(Римське право як фундамент 
європейської правової 
культури:досвід України та 
Польщі», сертифікат, виданий 
10 квітня 2019 року); 
2. T-UPDATE, TRAINING BOX, 
«Вище» (Освітній десант. 
Перформанс освітніх майстер-
класів», сертифікат, виданий 05 
жовтня 2019 року); 
3. Центр розвитку кадрового 
потенціалу (Методи активізації 
навчального процесу: сучасні 
тренти», свідоцтво СП 
№05408289/0633-21, видане 02 
березня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 
4. Центр розвитку кадрового 
потенціалу (Запобігання та 
протидія булінгу у закладах 
освіти, свідоцтво СП 
№05408289/0870-21, видане 05 
березня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 
5. Центр розвитку кадрового 
потенціалу (Розбудова системи 
забезпечення академічної 
доброчесності, свідоцтво СП 
№05408289/1025-21, видане 26 
березня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 
6. Стажування у весняній школі 
німецького права (Вступ до 
німецького права, сертифікат 
№ 72, виданий 19 березня 2021 
року. 1 кредит ECTS); 
7. Громадська організація 
«Міжнародна фундація 
науковців та освітян» 
(Інтерактивні технології 
змішаного навчання для 
підготовки фахівців 
спеціальностей: право, 
психологія та правоохоронна 
діяльність, сертифікат №10464, 
виданий 31 жовтня 2022 року. 
1,5 кредита ECTS).

325711 Гутів Богдан 
Ігорович

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2015, 

спеціальність: 
8.03040101 

правознавство

3 ОК(п) 9. Історія 
держави і права 
зарубіжних країн

Пункт 1: 
1. Гутів Б.І. Канонічне право як 
одне з основних джерел права 
Ватикану. Вісник Львівського 
університету. Серія Юридична. 
2019. Вип. 68. С. 88-96;
2. Гутів Б. І. Веймарська 
конституція як правова основа 
утворення республіки в 
Німеччині. Юридичний 
науковий електронний журнал. 
2020. №7. C. 26-28;
3. Kovalchuk V., Zharovska I., 
Gutiv B.,  Melnychenko B., 
Panchuk I. Human rights and 
positive obligations of the state. 
National Academy of Legal 
Sciences of Ukraine. 2021. №28. 
P. 27-35; 
4. Гутів Б. Становлення і 
розвиток прав людини у 
стародавній Греції. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. Вип. 73. С. 28–
35;
5. Гутів Б. І., Олійник Ю. В. 
Політико–правові ідеї Марка 
Аврелія про права людини, як 
вагомий внесок в римську 
правову думку. Науковий вісник 
Ужгородського національного 
університету. Серія: Право. 
2022. Вип. 72. Ч.1. С. 49–54.
Пункт 3: 
1. Гутів Б. І. Становлення та 
функціонування державних 
інститутів та права Ватикану. 
Львів :  ГАЛИЧ-ПРЕС. 2021. 540 
c. (33,7 друк. арк).
2. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 



Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ 
VІІ., п.7.16. (у співавторстві) 
Держава-місто Ватикан, С.591-
604) (0,8 друк. арк.) (Підручник 
у співавторстві).
Пункт 4: 
1. Тищик Б. Й., Липитчук О. В., 
Кольбенко А. В., Федущак-
Паславська Г. М., Гутів Б. І. 
Робоча програма Історія 
держави і права зарубіжних 
країн для студентів за 
напрямом підготовки 08 Право, 
спеціальність 081 Право. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 44 
с;
2. Тищик Б. Й., Липитчук О. В., 
Кольбенко А. В., Федущак-
Паславська Г. М., Гутів Б. І. 
Історія держави і права 
зарубіжних країн. Плани 
семінарських занять, 
рекомендована література та 
методичні вказівки для 
студентів юридичного 
факультету. Львів : ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2022. 31 с.
Пункт 5: 
1. Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктор 
філософії в галузі права на тему: 
«Становлення та розвиток 
Держави-міста Ватикан: 
історико-правове дослідження» 
(28 серпня 2020 року). 
Пункт 12: 
1. Гутів Б. І. Організаційне 
здійснення судової влади 
Держави-міста Ватикан. 
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 : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. С. 236-251;
2. Гутів Б. І. Основні джерела 
права міста-держави Ватикан. 
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. 49-51; 
3. Гутів Б. І. Становлення 
інституту конклаву та його 
значення для держави-міста 
Ватикан. 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. 34-36; 
4. Гутів Б. І. Едикт Галлієна – 
перший толерантний правовий 
акт щодо християнської релігії. 
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. 47-48; 
5. Гутів Б. І. До питання про 
захист прав і свобод людини 
державою-містом Ватикан. 
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. 42-45.
Пункт 19:
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
  



139466 Кольбенко Андрій 
Володимирович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1989, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук KH 013609, 

виданий 14.03.1997, 
Атестат доцента 12ДЦ 

016781, виданий 
19.04.2007

32 ОК(п) 9. Історія 
держави і права 
зарубіжних країн

Пункт 1: 
1. Кольбенко А. В. Прийняття 
«Статей конфедерації» 1781 
року та створення 
конфедеративного союзу в 
США. Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2016. Вип. 62. С. 40-47;
2. Кольбенко А. В. Правове 
регулювання освіти в 
Західноукраїнській Народній 
Республіці. Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2018. Вип. 67. С. 47-53;
3. Кольбенко А. В. Передумови 
утворення держави Ізраїль у 
першій половині XX століття. 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2018. Вип. 66. С. 84-90;
4. Кольбенко А. В. Звичаєве 
право Запорозької січі як 
важливий етап української 
державності. Юридичний 
журнал «Право України» 
(україномовна версія). 2020 
№1/2020. С.129-139;
5. Кольбенко А. В. Передумови 
прийняття та характеристика 
першої конституції Польщі 1791 
року (до 230 річчя від 
прийняття). Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2020. Вип. 71. С. 33-41.
Пункт 3: 
1. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ 
VІ. Держава і право країн у 
період Нового Часу, С.  312-400; 
Розділ VІІ., п.7.13. (у 
співавторстві) Держава і право 
Ізраїлю, С. 554-564; Розділ VІІ., 
п.7.14. (у співавторстві) Держава 
і право Китаю, С. 564-576) (6,7 
друк. арк.).
Пункт 4:
1. Липитчук О. В., Кольбенко, А. 
В., Федущак-Паславська Г. М. 
Історія держави і права 
зарубіжних країн. Плани 
семінарських занять, 
рекомендована література та 
методичні вказівки для 
студентів юридичного 
факультету. Методична 
програма. ЛНУ юридичний 
факультет. Львів. 2020.  C. 1-32. 
2. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022.  28 с.
3. Кольбенко А. В., Олійник Ю. 
В., Федущак-Паславська Г. М. 
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Політичні і 
правові вчення: Історія та 
сучасність» для студентів 
спеціальності 081 «Право». 
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. 69  с;
Пункт 6: 
1. Пиртко Михайло Сергійович, 
доктор філософії, спеціальність 
081 «Право», дисертація на 
тему «Державно-правові 
реформи в Австрії у 40–90 
роках XVIII ст.», 2021, ДР, 
№003150, 08.12.2021, ЛНУ ім. І. 
Франка. 
Пункт 12: 
1. Кольбенко А. В «Новий курс» 
президента Ф.Д. Рузвельта в 
США / Світова історія ХХ – ХХІ 
століття. Енциклопедичний 
словник. Видання друге, 
доповнене // За ред. І. Підкови і 
Р. Шуста. Львів, 2019. С. 756. 
(0.1 друк. арк.); 
2. Кольбенко А. В. Державно-
правові та міжнародні причини 
розпаду Югославії. 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. 45-48; 
3. Кольбенко А. В. До питання 
щодо понять «народ» і «нація» 
в історико-правовій площині 
України. 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. 59-62; 
4. 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; 
5. Кольбенко А. Становлення та 
розвиток федералізму в США. 
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. 50-53.
Пункт 19: 
1. Член Міжнародної асоціації 
істориків права;
2. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Інститут українознавства 
ім.І.Крипякевича (НАН 
України)

180053 Липитчук Ольга 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1997, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 026175, 

виданий 10.11.2004, 
Атестат доцента 12ДЦ 

030837, виданий 
17.05.2012

18 ОК(п) 9. Історія 
держави і права 
зарубіжних країн

Пункт 1: 
1. Lipitchuk O. Judicial system in 
the interwar Poland (1918-1939): 
the sources of the research. Legea 
şi Viaţa. 2017. № 11/2. P. 94-99;
2. Липитчук О. В. Лешкович Н. 
О. Західно-Українська народна 
Республіка: міжнародна 
діяльність (до 100-річчя 
утворення). Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2018. Вип. 67. С. 54–64;
3. Липитчук О. В. Злочини та 
покарання в міжвоєнній Польщі 
(1918-1939 рр). Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2019. Вип. 68 С. 102-
114;
4. Липитчук О. Суддя в 
міжвоєнній Польщі: правові та 
морально-політичні вимоги 
(1918-1939 рр). Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2020. Вип. 71. С. 42-
52;
5. Липитчук О. В. Тенденції 
розвитку волонтерського руху в 
Україні. Scientific paradigm in 
the context of technologies and 
society development Geneva, 
Switzerland : Proceedings of the 3 
rd International Scientific and 
Practical Conference, 26-
28.07.2022. 2022. № 118 (July, 
2022. Geneva)  С.180-188.
Пункт 3: 
1. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ 
VІІ., п.7.1. Загальна 
характеристика держави і права 
країн Новітнього періоду, С.401-
404; Розділ VІІ., п.7.4. Держава і 
право Франції, С.425-453; Розділ 
VІІ., п.7.6. Держава і право 
Італії, С.469-489; Розділ VІІ., 
п.7.7. (у співавторстві) Держава і 
право Польщі, С.489-510; Розділ 
VІІ., п.7.8. Держава і право 
Болгарії, С.510-520; Розділ VІІ., 
п.7.9. (у співавторстві) Держава і 
право Румунії, С.520-527; Розділ 
VІІ., п.7.10. Держава і право 
Угорщини, С.527-533; Розділ 
VІІ., п.7.11. Держава і право 
Чехословаччини (Чехія, 
Словаччина), С.533-539) (6 друк. 



арк.).
Пункт 4: 
1. Липитчук О. В. Плани 
семінарських занять, 
рекомендованої літератури та 
методичні вказівки для 
студентів юридичного 
факультету з Історії держави і 
права зарубіжних країн 2021р. 
32 с;
2. Тищик Б. Й., Липитчук О. В., 
Кольбенко А. В., Федущак-
Паславська Г. М., Гутів Б. І. 
Робоча програма Історія 
держави і права зарубіжних 
країн для студентів за 
напрямом підготовки 08 Право, 
спеціальність 081 Право. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 44 
с;
3. Тищик Б. Й., Липитчук О. В., 
Кольбенко А. В., Федущак-
Паславська Г. М., Гутів Б. І. 
Історія держави і права 
зарубіжних країн. Плани 
семінарських занять, 
рекомендована література та 
методичні вказівки для 
студентів юридичного 
факультету. Львів : ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2022. 31 с.
Пункт 7: 
1. Рецензент  СВР:  ДФ  
35.051.057  по  захисту  
дисертації  Лесик  Оксани  
Володимирівни  на  тему:  
«Правове регулювання  
земельних  відносин  на  
території  Західної  України  у  
складі  Республіки  Польщі  
(1921–1939  рр.)» подану на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(14.07.2022).
Пункт 12: 
1. Липитчук О. В. Державно-
правовий розвиток Данії у XX 
столітті. 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. 51-56; 
2. Липитчук О. В. Державно-
правовий розвиток Румунії у XX 
столітті. 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. 66-72; 
3. Липитчук О. В. Державно-
правовий розвиток Угорщини у 
XX столітті. 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. 58-63;
4. Липитчук О. В. Погляди 
Сокуренка Володимира 
Гавриловича на природу 
власності як основу свободи. 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Економіка, 
фінанси, облік та право: 
актуальні проблеми теорії та 
практики», 14 травня 2022 року.  
Полтава. С. 45-48;
5. Липитчук О. В.  До питання 
про волонтерську діяльність в 
Україні. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Економіка, фінанси, облік та 
право: актуальні проблеми 
теорії та практики», 28 травня 
2022 року Полтава. С. 16-19.
Пункт 19:
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1. 
Сумський державний 
університет (Розбудова системи 
забезпечення академічної 
доброчесності у закладі освіти, 
свідоцтво СП№05408289/0993-
21, видане 26.03.2021. 1 кредит 
ECTS);
2. Інститут українознавства 



ім.І.Крипякевича (НАН 
України)
(Наказ від 15 березня 2019 р. № 
964, Довідка №141/35 від 
03.06.2019 р.). 

145584 Косович Віталій 
Мирославович

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, виданий 
06.12.1996, Атестат 

доцента ДЦ 006209, 
виданий 23.12.2002, 
Атестат професора 

AП 003889, виданий 
07.04.2022

27 ОК(п) 10. Теорія та 
філософія права

1) 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. (ДОІ: 
10.18371/fcaptp.v2i37.230648) 
(0,6 друк. арк.); 2. 
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/10.24919/2519- 
8X.20.240052) (0,7 друк. арк.); 
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 Gestão Inovação e 
Tecnologias. Centivens Institute 
of Innovative Research. EU. – 
2021. – volume 11, number 4. – P. 
3657-3674. (ДОІ: 
10.47059/revistageintec.v11i4.2398
) (1,1 друк. арк.); 
Загальнотеоретичні положення 
у судовій практиці: 
використання та необхідність їх 
поглибленого вивчення / В. М. 
Косович // Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2020. Вип. 72. ЛНУ імені Івана 
Франка. Львів. – 2021. – C. 3-13 
Проект Закону України «Про 
нормативно-правові акти», які 
загальнотеоретичні положення 
не знайшли у ньому 
відображення? / В. М. Косович 
// 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. 
ЛНУ імені Івана-Франка. – 2021. 
– Ч. 1. – C. 8-11 
7) Є членом спеціалізованої 
вченої ради із захисту 
докторських дисертацій з 
юридичних наук у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка
6) Наукове керівництво 
здобувачкою наукового ступеня 
кандидатки юридичних наук 
Кувітановою Юлією Ігорівною, 
яка 5 грудня 2018 року 
захистила кандидатську 
дисертацію на тему: 
«Нормативно-правові акти 
Кабінету Міністрів України: 
загальнотеоретична 
характеристика» за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія 
та історія держави і права: 
історія політичних і правових 
учень;
8) Є членом редакційної колегії 
журналу «Український часопис 
конституційного права»
12)  Проект Закону України 
«Про правотворчу діяльність»: 
позитиви та можливості 
удосконалення / Косович В. М. 
// Юридична техніка у 
творчості та правозастосуванні 
//Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-
конференції: Збірник тез 
доповідей, м. Івано-Франківськ, 
Україна, 10 грудня 2021 р. м. 
Івано-Франківськ, 2022. С. 69-
76; 
Правова експертиза 
нормативно-правових актів в 
Україні: можливості 
удосконалення / Косович В. М. 
// Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІІІ звітної наук. 
практ. конференції (3–4 лютого 
2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. – С. 11-14; 



Юридичний техніко-
технологічний інструментарій 
та верховенство права: 
(методологія дослідження) / В. 
М. Косович // Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. –  2018. – Вип. 66.– 
С. 14–26; 
Приховані (латентні) недоліки 
нормативно-правових актів 
України: загальнотеоретична 
характеристика/ В. М. Косович 
// Публічне право. – 2018. – № 
2 (30).– С.184–191 (0,5 друк. 
арк.). 
Техніко-технологічні засоби 
створення правових законів: 
загальнотеоретичні аспекти / В. 
М. Косович // Держава і право. 
Юридичні науки. 2018. Вип. 79. 
С. 34–46.
Підвищення кваліфікації: 
Університет ім. Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні, 4-10 
листопада 2018 

54407 Добрянський 
Святослав 
Павлович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1999, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 019642, 

виданий 02.07.2003, 
Атестат доцента 12ДЦ 

026411, виданий 
20.01.2011

20 ОК(п) 10. Теорія та 
філософія права

1)Юридичне забезпечення прав 
людини у Європейському Союзі: 
сучасний стан та перспективи 
розвитку. Вісник Національної 
академії правових наук України. 
2020. Т. 26, № 3. С. 42-52. 
Права людини у Європейському 
Союзі: можливості 
удосконалення юридичного 
гарантування. Право України. – 
2019. № 6. С. 34-39.  
Загальна Декларація прав 
людини – передвісник Хартії 
основоположних прав 
Європейського Союзу. Вісник 
НаПРН України. 2018. № 10. С. 
89-95. Добрянський С.П. 
Професор Філіп Сендс – 
світовий авторитет з теорії та 
практики міжнародно-
юридичного захисту прав 
людини. Право України. 2018. 
№ 3. С. 165 – 172. 
Вплив Загальної Декларації 
прав людини на формування 
фундаментальних 
правозахисних актів 
Європейського Союзу. Право 
України. № 2. 2018 С. 77 – 85.

209050 Луць Людмила 
Андріївна

Професор, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1979, 
спеціальність:  , 

Диплом доктора наук 
ДД 004314, виданий 
11.05.2005, Диплом 
кандидата наук ЮP 

004358, виданий 
28.03.1990, Атестат 
доцента AP 000531, 
виданий 29.06.1995, 
Атестат професора 

12ПP 004784, 
виданий 19.04.2007

33 ОК(п) 10. Теорія та 
філософія права

1) Методологія правової 
науки:основа об'єктивності її 
результатів/Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія юридичні 
науки. 2018. Вип. 5. С. 7-12; 
Теорія правових актів: вимога 
часу / Право і суспільство. 2018. 
№5. С.14-21; 
Аргументація у правотворчій 
діяльності / Підприємництво, 
господарство і право.2020. 
Вип.9. С.168-173; 
Protection of the Right to 
Information on One's Health by 
authorized State 
Bodies/SRP/2020.11(10). P. 803-
806(співавторство); 
Theoretical fundamentals of study 
of values and value orientations in 
management of Psychological 
scientifik space/Journal of 
management, information and 
Decision Sciences. 2021. Vol. 24. 
Issue 2. P.1-66) 
6) 
Здійснювала наукове 
консультування написанням 
дисертації доктора юридичних 
наук Мельничук С.М. "Правові 
форми реалізації функцій 
сучасної держави Україна"
(2019);  Гунько Н.Ю. "Зміни та 
доповнення до законів 
України:загальнотеоретичні та 
техніко-технологічні питання" 
(2020);
7)   
Член спеціалізованої Вченої 
ради із захисту докторських 
дисертацій у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка Д 35.051.27; 
участь в атестації наукових 
кадрів як офіційний опонент: 
Новоселова В.В. (кюн;2020)
8)  
Є членом редакційній колегії 
«Історико-правового часопису», 
наукового видання 
Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки (м. Луцьк).
12)  
Prospects for the development of 
modern interstate legal systems in 



the context of globalization 
challenges / Amazonia 
Investiga.2021. Vol.10.Issue 40. P. 
233-243 
Підвищення кваліфікації : ЛМР 
25.08.2020-2.10.2020, НУ 
"Львівська 
політехніка"5.10.2020-
24.10.2020

99383 Бориславська 
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

19 ОК(п) 11. 
Конституційне право 
України

Пункт 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. 122-
142. 
(https://doi.org/10.33327/AJEE-
18-4.1-a000049); 

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/10.33327/AJEE-
18-4.2- a000057); 

Бориславська О. Роль 
президента в змішаній 
республіці парламентсько-
президентського типу: 
конституційна доктрина і 
політична дійсність / О. 
Бориславська // Український 
часопис конституційного права. 
– 2019. - №1. – С. 4-12; 

Бориславська О. 
Парламентаризм в умовах 
європейської моделі 
конституціоналізму: 
доктринальні основи та сучасні 
виклики / О. Бориславська // 
Правова держава. – 2018. - 
№30. – С. 51-57;   
                 
Бориславська О. Вибори – 
[без]альтернативна основа 
демократії? / О. Бориславська 
// Український часопис 
конституційного права. – 2018. - 
№2. – С.12-19. 

Пункт 3:

Конституційне право: 
підручник/ за заг. ред. 
М.І.Козюбри / Ю.Г.Барабаш, 
О.М.Бориславська, В.М.Венгер, 
М.І.Козюбра, О.М.Лисенко, 
А.А.Мелешевич. - Київ: ВАІТЕ, 
2021. 528 с; 

Бориславська О.М. Європейська 
модель конституціоналізму: 
системно-аксіологічний аналіз. 
Монографія / О.М. 
Бориславська. Харків : Право, 
2018. – 384 с.

Пункт 5: 

У 2019 р. захистила дисертацію 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.02 
«конституційне право; 

муніципальне право» на тему 
«Європейська модель 
конституціоналізму: 
формування, сучасний стан, 
тенденції розвитку»; 

спеціалізована вчена рада Д 
64.086.04 у Національному 
юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого.

Пункт 6: 

Наукове керівництво 
аспірантом Бондаренком 
Богданом Олеговичем, який 
успішно захистив дисертацію 4 
лютого 2022 року та отримав 
ступінь доктора філософії з 
галузі 081 право.

Пункт 8:
 
Головний співредактор 
наукового фахового журналу 
«Український часопис 
конституційного права»; 

Член редакційної колегії 
журналу «Вісник Львівського 
університету. Серія юридична»; 



Член редакційної колегії 
журналу “Виборчі студії” (Studia 
wyborcze) (м. Лодзь, Польська 
Республіка).

Пункт 9: 

Член Науково-консультативної 
ради Конституційного Суду 
України; 

Член комісії з правової 
реформи при Президентові 
України;

Член науково-консультативної 
ради при Голові Верховної 
Ради України.

Пункт 10: 

Експерт координатора проектів 
ОБСЄ в Україні, участь в якості 
лектора в серії тренінгів, 
організованих Координатором 
проектів ОБСЄ в Україні спільно 
з Міністерством закордонних 
справ ФРН (2020-2021 рр.); 

Експерт проекту USAID «Нове 
правосуддя».

Пункт 14:

Голєв Олег (2021) – диплом ІІ 
ступеня Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт з права; 

Нечипорук Ярина (2021) - 
диплом ІІІ ступеня 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 
права.

Пункт 20: 

Адвокатська практика з 2006 
року, партнер АО Jus-collegium, 
свідоцтво про право на зайняття 
адвокатською діяльністю № 7 
1212 від 27.09.2006 року.
Підвищення кваліфікації : 1. 
Ivan Franko National University 
of Lviv, Ukraine, Certificate of 
Professional Development 
Program ‘English-language 
Academic Communication’, April 
15- June 15, 2022, Credits (ECTS) 
– 6;
2. Координатор проектів ОБСЄ в 
Україні, Національний 
юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, сертифікат 
про підвищення кваліфікації, 
Програма «Методика 
викладання галузевих 
юридичних дисциплін 
публічно-правового циклу 
(Конституційне право. 
Адміністративне право), 6-9 
липня 2021 р., 1 кредит ЄКТС 
(30 годин);
3. Academy of Management and 
Administration in Opole, 
Certificate of Training № 078, 
«Constitutionalism and 
Constitutional Law in Modern 
Europe. Constitutional and 
Political Studies. Constitutional 
Jurisdiction in Europe», 1st of 
December, 2019 - 29th of 
February, 2020, 150 hours

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(п) 11. 
Конституційне право 
України

Пункт 3: 
Кобрин В. С. Політико-правові 
передумови російсько-
української війни 2022 року / В. 
С. Кобрин // The 
RussianUkrainian war (2014–
2022): historical, political, 
cultural-educational, religious, 
economic, and legal aspects : 
Scientific monograph - Riga, 
Latvia : Baltija Publishing, 2022. - 
С. 1165-1169. 
Пункт 12: 
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. Обмеження права 
на свободу віросповідання в 
умовах загрози національній 
безпеці України / В. С. Кобрин 
// «Права людини та юридична 
практика їх захисту: основні 
напрями їх взаємовпливу та 
підвищення ефективності в 
умовах глобалізованого 
суспільства», присвячена 
проголошенню Загальної 
декларації прав людини : 
матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Дніпро, 9 грудня 
2019 р.); укладач канд. юрид. 
наук, доцент Л. М. Сердюк. – 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2019. – С. 66-70; 
Кобрин В. С. Християнські 
цінності як чинник консолідації 
української нації / В. С. Кобрин 
// Конституційні засади 
консолідації та розвитку 
української нації, її історичної 
свідомості, традицій та культури 
(до 25-річчя Основного закону 
України) : Збірник тез 
доповідей, Київ-Львів, Україна, 
18 червня 2021 - Львів : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2022. - С. 103-117; 
Кобрин В. С. Система 
державних свят як чинник 
національної ідентичності в 
умовах воєнної агресії 
Російської Федерації проти 
України / В. С. Кобрин // 
Незалежність України: права 
людини та національна безпека 
: Збірник тез доповідей, Львів, 
Україна, 20 травня 2022 - Львів : 
Галицька видавнича спілка, 
2022. - С. 129-132; 
Кобрин В. С. Муніципальний 
кодекс України : pro et contra / 
В. С. Кобрин // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : Збірник тез 
доповідей, Львів, Україна, 3–4 
лютого 2022 р. - Львів : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2022. - С. 101-103
Пункт 14: 
Керівництво студентською 
науковою роботою Голєва Олега 
Євгеновича «Демократія та 
конституціоналізм у США: від 
теорії до практики» у другому 
турі всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Право» у 2018-
2019 навчальному році (Диплом 
ІІІ ступеня за перемогу у 
конкурсі);
Керівництво науковою Роботою 
Нос Юлії та Полюх Романни 
другого туру сьомого 
всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт імені Марка 
Пилиповича Орзіха «Людський 
вимір права» (Диплом 1 місця 
за перемогу у конкурсі).
Пункт 19: 
Координатор наукового 
напрямку діяльності ГО «Центр 
конституційних ініціатив», 

співзасновник ГО «Асоціація 
викладачів громадянської 
освіти», співзасновник ГО «Ми 
з Левандівки»
Пункт 20: 
Адвокатська практика з 2012 
року, свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю № 2132 від 
04.10.2012 року.
Підвищення кваліфікації: 1. 
Western University of Arad, Baia 
Mare (Legal sciences: teaching 
experience in
countries of the European 
Union),6 кредитів (180 годин) з 
27.06.2022 р. до 29.07.2022 р., 
(сертифікат L2907-8 UK);
2. Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого (Методика викладання 
галузевих юридичних 
дисциплін публічно-правового 
циклу. Конституційне право, 
Адміністративне право), 1 
кредит ЄКТС (30 годин) з 
06.07.2021 р. до 09.07.2021 р., 
(сертифікат серія 01 
02071139/015-21).



73785 Писаревська 
Соломія Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Кафедра безпеки 
життєдіяльності

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 070301 
Хiмiя, Диплом 

кандидата наук ДK 
006074, виданий 

17.05.2012, Атестат 
доцента AД 001333, 
виданий 23.10.2018

10 ОК(з) 2. Безпека 
життєдіяльності

1) 
1. Pysarevska S. A state-of-the-art 
approach for facile and reliable 
determination of benzocaine in 
pharmaceuticals and biological 
samples based on the use of 
miniaturized boron-doped 
diamond electrochemical sensor / 
S. Pysarevska, L. Dubenska, S. 
Plotycya, L. Švorc // Sensors and 
Actuators B: Chemical. – 2018. – 
V. 270. – P. 9-17. 
https://doi.org/10.1016/j.snb.2018
.05.012
2. Plotycya S. A new approach for 
the determination of benzocaine 
and procaine in pharmaceuticals 
by single-sweep polarography / S. 
Plotycya, O. Strontsitska, S. 
Pysarevska, M. Blazhejevskiy, L. 
Dubenska // Int. J. Electrochem. 
– 2018. – V. 2018. – 10 pages. 
https://doi.org/10.1155/2018/137
6231
3. Dubenska L. Diazotation and 
azo coupling as the derivatization 
reactions for polarographic 
determination of some local 
anesthetics / L. Dubenska, S. 
Plotycya, M. Pylypets, S. 
Pysarevska // Voprosy khimii i 
khimicheskoi tekhnologii. – 2018. 
- №5. – P. 12-22 
https://udhtu.edu.ua/public/user
files/file/VHHT/2018/5/Dubensk
a.pdf
4. Dubenska L. The use of some 
heterocyclic azo dyes in 
polarographic analysis of metal 
ions / L. Dubenska, S. Pysarevska, 
S. Tvorynska, M. Mykytyuk, O. 
Drymalyk // Вісн. Львів. ун-ту. 
Серія хім. 2018. Вип. 59., Ч.1. С. 
172-181. 
http://dx.doi.org/10.30970/vch.5
901.172
5. Pysarevska S. The advances in 
electrochemical determination of 
gallium (III) / S. Pysarevska, L. 
Dubenska // Chem. Met. Alloys. – 
2018. – V. 11, № 1/2 – P. 34-41. 
https://www.chemetal-
journal.org
6. Sarakhman O. Voltammetric 
protocol for reliable 
determination of a platelet 
aggregation inhibitor 
dipyridamole on a bare 
miniaturized boron-doped 
diamond electrochemical sensor / 
O. Sarakhman, S. Pysarevska, L. 
Dubenska, D. M. Stanković, P. 
Otřísal, A. Planková, K. 
Kianičková, Ľ. Švorc // J. 
Electrochem. Soc. – 2019. – V. 
166(4). – P. B219-B226 doi: 
10.1149/2.0381904jes. 
7. Pysarevska S.V. Problems of 
professional self-determination of 
student’s in higher education 
institutions / S.V. Pysarevska, 
Z.M. Yaremko, V.V. Vashchuk, 
S.V. Tymoshuk // Zhytomyr Ivan 
Franko State University Journal. 
Pedagogical Sciences. – 2019. – 
Vol. 2(97). – P. 61-70. 
https://doi.org/10.35433/pedago
gy.2(97).2019.61-70
8. Плотиця С. Про механізм 
відновлення на р.к.е. N-оксидів 
деяких анестезуючих речовин 
місцевої дії з третинним аміном 
/ С. Плотиця, С. Писаревська, О. 
Душна, Л. Дубенська // Вісн. 
Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. 
Вип. 60., Ч.1. С. 191-199 
http://dx.doi.org/10.30970/vch.6
001.191
9. Dubenska L. A new approach 
for voltammetric determination of 
nefopam and its metabolite / L. 
Dubenska, O. Dushna, S. 
Pysarevska, M. Blazheyevskіy // 
Electroanalysis. – 2020. – V. 32, 
№3. – Р. 626-634 
https://doi.org/10.1002/elan.2019
00595
10. Яремко З. М., Писаревська 
С. В., Фірман В. М. Системний 
підхід до управління безпекою 
на пішохідних переходах. 
Управління розвитком складних 
систем. 2020. № 43. С. 192–199. 
https://doi.org/10.32347/2412-
9933.2020.43.192-199
11. Писаревська С. В., Ващук В. 
В., Яремко З. М. Усвідомлення 
студентами проблем, пов’язаних 
із використанням мобільних 
телефонів. Педагогіка безпеки. 
2020. Т. 5, № 1. С. 35–42. 
https://doi.org/10.31649/2524-



1079-2020-5-1-035-042.
12. Dubenska L., Dushna O., 
Blazheyevskiy M., Pysarevska S., 
Klymiuk I. Kinetic and 
polarographic study on atropine 
N-oxide: its obtaining and 
polarographic reduction. Chem. 
Pap. 2021. 75. P. 4147-4155. 
https://doi.org/10.1007/s11696-
021-01638-3
13. Pysarevska S. Voltammetry of 
local anesthetics: theoretical and 
practical aspects / S. Pysarevska, 
S. Plotycya, L. Dubenska  / Crit. 
Rev. Anal. Chem. – 2021. – V. 51, 
№4 - P.339‐352. 
doi:10.1080/10408347.2020.1729
691
14. Plotnikova K., Dubenska L., 
Rydchuk P., Pysarevska S., 
Rydchuk M., Ivakh S., Yanovych 
D., Zasadna Z., Plotycya S. 
Voltammetric determination of 5-
nitroimidazole derivatives in 
honey and HPLC-MS/MS 
confirmation. Food Measure. 
2022. 16. P. 891–900. 
https://doi.org/10.1007/s11694-
021-01214-z

3) 
Яремко З.М. Охорона праці / 
З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. 
Писаревська, О.Б. Стельмахович 
// За ред. проф. З.М. Яремка: 
Навч. посібник. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 430 
с. (особистий внесок – 8,6 друк. 
арк.).

4) 
1. Фірман В. Методичні 
рекомендації для самостійної 
роботи студентів фізичного 
факультету з дисципліни 
«Охорона праці» / В. Фірман, З. 
Яремко, С. Тимошук, С. 
Писаревська // Л.: Видавництво 
ЛНУ, 2019. – 78 с.
2. Яремко З. Методичні 
рекомендації для самостійної 
роботи студентів факультету 
електроніки з дисципліни 
«Охорона праці» / З. Яремко, С. 
Тимошук, В. Фірман, С. 
Писаревська // Л.: Видавництво 
ЛНУ, 2019. – 86 с.
3. Тимошук С. Методичні 
рекомендації для самостійної 
роботи студентів хімічного 
факультету з дисципліни 
«Охорона праці» / С. Тимошук, 
З. Яремко, В. Фірман, С. 
Писаревська // Л.: Видавництво 
ЛНУ, 2019. – 86 с.
4. Писаревська С. Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
нормативної дисципліни 
Безпека життєдіяльності» 
студентами денної форми 
навчання із галузі знань 23 
Соціальна робота / С. 
Писаревська, З. Яремко, В. 
Ващук // Л.: Видавництво ЛНУ, 
2019. – 50 с.
8) 
Відповідальний виконавець  
науково-дослідної роботи, яку 
виконують в межах робочого 
часу науково-педагогічних 
працівників: «Ризик-
орієнтований підхід до 
формування відповідальності за 
особисту та колективну 
безпеку», термін виконання 
2017-2019 роки, номер 
держреєстрації 0117U000890 та 
“Формування ризик-
орієнтованого мислення в 
освітньому просторі в умовах 
інформатизації суспільства”, 
термін виконання 2020-2022 
роки номер державної 
реєстрації 0120U102550.
Підвищення кваліфікації: 1. 
Львівський національний 
університет ім. І. Франка, 
Вдосконалення викладацької 
майстерності, сертифікат СВ 
№02070987/000085-21, 
виданий 23 січня 2021 року. 6 
кредитів ECTS
2. Цифрові інструменти Google 
для освіти. Базовий рівень, 
сертифікат NoGDTfE-02-03521, 
виданий 18 вересня 2022 року. 1 
кредит ECTS

65361 Заяць Ігор 
Ярославович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 07254, 

виданий 27.06.2000, 

25 ОК(п) 11. 
Конституційне право 
України

Пункт 3: 
Гринчак В. А., Заяць І. Я., 
Петлюк В. І., Федущак-



Атестат доцента 12ДЦ 
021027, виданий 

22.12.2008

Паславська Г. М. Теорія 
кримінального переслідування: 
монографія – Харків, Право, 
2019.   208 с.

Пункт 14: 
Керівництво роботою 
Ільчишина Богдана 
Васильовича, переможця 
Стипендіальної програми 
Завтра.UA! 
https://zavtra.in.ua/2021/06/18/
vyznacheno-100-peremozhtsiv- 
konkursu-2020-21-
stypendialnoyi-programy-zavtra-
ua/ 

Пункт 12: 
Заяць І. Правовий режим 
національної безпеки у 
конституційному ладі України / 
І. Заяць // Український часопис 
конституційного права. – 2020. 
- № 1. – С. 62-65; 
Заяць І. Суверенне право 
України на захист/ І. Заяць // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали ХXV 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 у 
конституційному праві України 
/ І. Заяць // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
ХXV 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 / І. 
Заяць // 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. Я. Становлення 
конституційно-правового 
статусу національного 
антикорупційного бюро 
України (НАБУ): питання 
доктрини владовідносин / І. 
Я.Заяць // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІIІ 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. 94-98.
Пункт 19: 
Співзасновник Львівської 
крайової організації АУП.
Пункт 20: 
Свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю.
Підвищення кваліфікації: 
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)

152573 Раду Алла Іванівна Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет іноземних 
мов

Диплом спеціаліста, 
Львівський ордена 
Леніна державний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1979, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 028211, 

виданий 09.03.2005, 
Атестат доцента 12ДЦ 

025777, виданий 
01.07.2011

26 ОК(з) 7. Іноземна 
мова (англійська мова 
1-2 курс)

1)  Раду А. І. Заслужений 
професор ЛНУ імені Івана 
Франка К.Я. Кусько: портрет 
ученого / А. І. Раду // 
Спеціальний випуск наукового 
журналу „Молодий вчений”. – 
Херсон : Видавничий дім 
“Гельветика”, 2021. – №  10.1 
(98.1). – С. 1-3. (Index Copernicus 
6152); Раду А. І. Негативна 
концептосфера концептуальної 
системи GLOBALIZATION: 
лексико-семантичні аспекти 
вербалізації / А. І. Раду // 



Спеціальний випуск наукового 
журналу „Молодий вчений”. – 
Херсон : Видавничий дім 
“Гельветика”, 2021. – № 10.1 
(98.1). – С. 90-92. (Index 
Copernicus 6152) – (DOI: 
https://doi.org/10.32839/2304-
5809/2021-98.1.1-23); Раду А. І. 
Проект “TESOL-Ukraine 
Research Academy” в створенні 
англомовного академічного 
середовища в Україні / Project 
“TESOL-Ukraine Research 
Academy” in Creating English-
Language Academic Environment 
in Ukraine / А. І. Раду // 
Спеціальний випуск наукового 
журналу „Молодий вчений”. – 
Херсон : Видавничий дім 
“Гельветика”, 2020. – № 2.1 
(78.1). – С. ІІІ (Index Copernicus 
6152); Radu A. Structural-and-
Semantic Characteristics of 
Terminology Universalization in 
the Context of Globalization / A. 
Radu // Спеціальний випуск 
наукового журналу „Молодий 
вчений”. – Херсон : Видавничий 
дім “Гельветика”, 2020. – № 2.1 
(78.1). – С. 81-84. (Index 
Copernicus 6152) – (DOI: 
https://doi/org/10.32839/2304-
5809/2020-78.1-22); Radu A. I. 
Students’ Conference As an 
Innovative Technique of 
Mastering EAP/ESP and 
Knowledge Transfer / A. I. Radu 
// Knowledge Transfer in the 
Global Academic Environment : 
Book of Research Papers (in 
English). – Lviv : ПП „Марусич”, 
2019. – P. 261–271; Раду А. І. 
Особливості універсалізації 
термінологічної лексики в 
умовах глобалізації / А. І. Раду 
// Національна ідентичність в 
мові і культурі : зб. наук. пр. / За 
заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. 
Шостак. – К. : Талком, 2019. – С. 
237–242.

19) Член професійних 
міжнародних організацій: 
Всесвітньої Асоціації викладачів 
англійської мови TESOL, Inc.; 
ГО Асоціація викладачів 
англійської мови в Україні 
ТІСОЛ-Україна (TESOL-
Ukraine). Президент TESOL-
Ukraine (2004-2006; 2015-2018). 
Член Дорадчої Ради TESOL-
Ukraine (2019 – дотепер). 
Автор і керівник спільного 
англомовного наукового 
проекту ГО Асоціації викладачів 
англійської мови в Україні 
ТІСОЛ-Україна та кафедри 
іноземних мов для 
гуманітарних факультетів 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка: TESOL-Ukraine 
Research Academy.
Отримала грант Посольства 
США в Україні на проведення 
XXIV Національної конвенції 
Асоціації викладачів 
англійської мови в Україні 
ТІСОЛ-Україна з міжнародною 
участю “Викладання англійської 
мови в Україні: нові шляхи до 
успіху” відбулася у Львові 9-10 
березня 2018 р., у якій взяли 
участь понад 240 викладачів 
навчальних закладів вищої і 
середньої освіти України, США 
та Великої Британії.
Голова оргкомітету 2 
Національних конвенцій з 
міжнародною участю Асоціації 
викладачів англійської мови в 
Україні ТІСОЛ-Україна:
ХХІІI Національної конвенції: 
,,Шляхи до успіху: особливості 
викладання і вивчення 
англійської мови в сучасних 
умовах” (Львів, 25-26 квітня 
2017 р.);
ХХIV Національної конвенції: ,, 
Викладання англійської мови в 
Україні: нові шляхи до успіху 
/ELT in Ukraine : New Ways to 
Success” (Львів, 9-10 березня 
2018 р.).
Голова оргкомітету 2 
Всеукраїнських англомовних 
науково-теоретичних 
конференцій:
„Дискурсні стратегії лінгвістики 
ХХІ століття” (Львів : 
Національний університет імені 
Івана Франка, 6 березня 2020 
р.);



„Дискурсні стратегії лінгвістики 
ХХІ століття. Термінологічна 
база сучасних лінгвістичних 
досліджень”, присвяченій 90-
річчю з дня народження проф. 
К.Я. Кусько (Львів : 
Національний університет імені 
Івана Франка, 19 листопада 2021 
р.).
Голова оргкомітету 3 
англомовних наукових 
студентських конференцій: 
«Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі» (Львів : 
Національний університет імені 
Івана Франка, 2-8 травня 2019 
р.);
„Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі” (Львів : 
Національний університет імені 
Івана Франка, 6-10 квітня 2020 
р.); 
„Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі. 
Термінологічна база сучасних 
гуманітарних досліджень” 
(Львів : Національний 
університет імені Івана Франка, 
5-9 квітня 2021 р.).
Укладач і редактор 2 збірників 
тез англомовних наукових 
конвенцій: 
Pathways to Success for 
Contemporary English Teachers 
and Their Learners : Book of 
Convention Papers / Comp. A. 
Radu, Eds. A. Radu, L. 
Kuznetsova. – Lviv : “Marusych”, 
2017. – 208 p.;
Викладання англійської мови в 
Україні: нові шляхи до успіху : 
тези доповідей (англ. мовою) / 
Укл. А. Раду. Ред. А. Раду, Л. 
Кузнецова. – Львів: ПП 
„Марусич”, 2018. – 166 с. [ELT in 
Ukraine : New Ways to Success: 
Book of Convention Papers / 
Comp. A. Radu. Eds. A. Radu, L. 
Kuznetsova. – Lviv : ПП 
„Марусич”, 2018. – 116 p.]).
Укладач і редактор програм 2 
англомовних наукових 
конвенцій: 
Pathways to Success for 
Contemporary English Teachers 
and Their Learners : Program / 
Comp., Ed. A. Radu. – Lviv : 
“Marusych”, 2017. –30 p.;
Викладання англійської мови в 
Україні: нові шляхи до успіху : 
тези доповідей (англ. мовою) / 
Укл. А. Раду. – Львів: ПП 
„Марусич”, 2018. – 28 с. [ELT in 
Ukraine : New Ways to Success: 
Book of Convention Papers / 
Comp. A. Radu. – Lviv : ПП 
„Марусич”, 2018. – 28 p.]).
Упорядник і головний редактор 
збірника наукових праць: 
Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі : 
Збірник наукових праць (англ. 
мовою) / Укл., заг. ред. А. І. 
Раду, ред. Л. Р. Кузнецова. – 
Львів : Видавничий центр: ПП 
„Марусич”, 2019. – 281 c. 
[Knowledge Transfer in the Global 
Academic Environment : Book of 
Research Papers (in English) / 
Comp., gen. ed. А. І. Radu, ed. L. 
R. Kuznetsova. – Lviv : ПП 
„Марусич”, 2019. – 281 c.]
Упорядник і головний редактор 
англомовного видання у 3 томах 
матеріалів (статей і тез) 
Всеукраїнської наукової 
студентській конференції 
„Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі” (Львів : 
Національний університет імені 
Івана Франка, 6-10 квітня 2020 
р.):
Knowledge Transfer in the Global 
Academic Environment : 
Publication in 3 volumes. Volume 
1 : Book of Research Papers (in 
English) / Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. Kuznetsova. – Lviv 
: ПП „Марусич”, 2020. – 392 p. 
[Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі : 
Видання у 3 томах. Том 1 : 
Збірник наукових праць 
(англійською мовою) / Заг. ред., 
укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2020. – 392 c.];
Knowledge Transfer in the Global 
Academic Environment : 
Publication in 3 volumes. Volume 
2 : Book of Research Papers (in 
English) / Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. Kuznetsova. – Lviv 



: ПП „Марусич”, 2020. – 401 c. 
[Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі : 
Видання у 3 томах. Том 2 : 
Збірник наукових праць 
(англійською мовою) / Заг. ред., 
укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2020. – 401 c.];
Knowledge Transfer in the Global 
Academic Environment : 
Publication in 3 volumes. Volume 
3 : Book of Conference Abstracts 
(in English) / Gen. ed. & compil. 
A. I. Radu, ed. L. R. Kuznetsova. – 
Lviv : ПП „Марусич”, 2020. – 
325 c. [Трансфер знань у 
глобальному академічному 
просторі : Видання у 3 томах. 
Том 3 : Збірник тез доповідей 
(англійською мовою) / Заг. ред. 
і укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2020. – 325 c.].
Упорядник і головний редактор 
англомовного видання у 2 томах 
матеріалів ІІІ Всеукраїнської 
англомовної студентської 
наукової конференції „Трансфер 
знань у глобальному 
академічному просторі. 
Термінологічна база сучасних 
гуманітарних досліджень” 
(Львів : Національний 
університет імені Івана Франка, 
5-9 квітня 2021 р.):
Knowledge Transfer in the Global 
Academic Environment. 
Terminological Basis of Modern 
Research in Humanities : 
Publication in 2 volumes. Volume 
1 (A-K) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / Gen. ed. & 
compil. A. I. Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. – Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – 216 p. 
[Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі. 
Термінологічна база сучасних 
гуманітарних досліджень : 
Видання у 2 томах. Том 1 (А-К) : 
Збірник тез доповідей 
(англійською мовою) / Заг. ред. 
і укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2021. – 216 c.];
Knowledge Transfer in the Global 
Academic Environment. 
Terminological Basis of Modern 
Research in Humanities : 
Publication in 2 volumes. Volume 
II (L-Z) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / Gen. ed. & 
compil. A. I. Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. – Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – 202 p. 
[Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі. 
Термінологічна база сучасних 
гуманітарних досліджень : 
Видання у 2 томах. Том 1I (L-Z) : 
Збірник тез доповідей 
(англійською мовою) / Заг. ред. 
і укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2021. – 202 c.].
Підвищення кваліфікації 
:Львівський центр викладання 
іноземних мов НАН України, 
жовтень-листопад 2017 р

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(п) 11. 
Конституційне право 
України

Пункт 1: 
Бурдін В. М., Мочульська М. Є., 
Чорненький В. І. Позитивна 
дискримінація в Україні / М. Є. 
Мочульська, В. М. Бурдін, В. І. 
Чорненький // Український 
часопис конституційного права. 
– 2021. – №2. – 2021. – C. 3-14; 

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 / V. 
Nalutsyshyn, V. Burdin, M. 
Mochulska, V. Chornenkyi, H. 
Owerko // International Journal 
of Management. – 2020. – № 11. 
Р. 180-190. URL: 
http://www.iaeme.com/ijm/issues
.asp?
JType=IJM&VType=11&IType=6; 

Мочульська М. Є. Судова влада 
та громадськість: взаємодія в 
умовах конституційної реформи 
правосуддя в Україні / М. Є. 
Мочульська // Український 
часопис конституційного права. 



– 2018. – № 3. – С. 39-46; 

Mochulska M. Y. Constitutional 
issues of Ukrainian Citizens’ 
Migrarion in Rebublic Poland / М. 
Mochulska // "Ius et 
Administratio". Kwartalnik 
wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. – 
Rzeszow, 2018. – S. 25-32; 

Mochulska M. The Legal status of 
Political parties in Ukraine: 
peculiarities and improvement. / 
М. Mochulska //  
"Ius et Administratio". Kwartalnik 
wydzialu Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. – 
Rzeszow, 2018. 

Пункт 9: 
Член Галузевої експертної ради 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти зі спеціальності 081 
«Право».

Пункт 10: 
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); 

Координатор курсу «Ukraine 
in/and Europe: European 
Integration» Невидимого 
Університету для України.

Пункт 19: 

членкиня Ради Громадської 
організації «Львівська правнича 
школа».

Пункт 20: 
Свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю.
Підвищення кваліфікації : 
Віденський університет у період 
із 10.10.2019 - 31.10.2019 - наказ 
ректора ЛНУ імені Івана Франка 
№ 4018 від 02.10.2019 р.
Вільний Університет Берліна 
(травень 2022 р.)
Ivan Franko National University 
of Lviv, Ukraine, Certificate of 
Professional Development 
Program ‘English-language 
Academic Communication’, April 
15- June 15, 2022, Credits (ECTS) 
– 6
14-16 серпня 2019 року була 
учасницею Літньої школи з 
конституційного права для 
викладачів Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні – 
Сертифікат від 16.08.2019 року
Участь у програмі «Лідерство в 
Університеті», Львівська бізнес-
школа, 2022 р.

347198 Кузнецова Лілія 
Рафаілівна

Доцент кафедри 
іноземних мов 
для 
гуманітарних 
факультетів, 
Основне місце 
роботи

Факультет іноземних 
мов

Диплом спеціаліста, 
Львівський ордена 
Леніна державний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1979, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 000548, 

виданий 10.11.2011, 
Атестат доцента ДЦ 

038410, виданий 
03.04.2014

39 ОК(з) 7. Іноземна 
мова (англійська мова 
1-2 курс)

1) 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/10.26661/2414-
1135-2021-81-1-1) (Index 
Copernicus, ERIH PLUS.); 
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 (0,5 д.а.) (Index 
Copernicus 6152);// Науковий 
журнал “Молодий вчений” – 
Херсон : Видавничий дім 
“Гельветика”, 2021. – С. 38 – 42 
(0,5 д.а.) (Index Copernicus 
6152); -5809/2020-78.1-4). – С. 
12–15 (0,5 д.а.) (Index Copernicus 
6152); Арцишевська А.Л., 
Кузнєцова Л. Р. Фахова 
юридична мова: особливості 
викладання на юридичному 
факультеті / А. Л. Арцишевська, 
Л. Р. Кузнєцова // Науковий 



журнал «Молодий вчений» – 
Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. - #2.1 ( 78.1 
). ( DOI: 
https://doi.org/10.32839/2304-
5809/2020-78.1-4). - С.12-15 (0,5 
д.а.) Index Copernicus 6152)

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.; 

4) Збірник лексико-
граматичних тестів з 
англійської юридичної мови 
для студентів старших курсів 
юридичних факультетів 
університетів. – Львів : 
юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019 – 98 c. Розробники доц. 
Кузнецова Л.Р. доц. Гриня Н.О. 
викладач Поплавська Л.Л. 

19) Член TESOL-Ukraine та 
TESOL International; Член 
оргкомітету та редколегії 
студентської конференції 
“Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі. 
Термінологічна база сучасних 
гуманітарних досліджень : 
Видання у 2 томах. Том I. II : 
Збірник тез доповідей 
(англійською мовою) / Заг. ред. 
і укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2021; Член 
оргкомітету та редколегії 
студентської конференції 
“Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі” : 
Видання у 3 томах. Том 1, 2, 3 : 
Збірник наукових праць 
(англійською мовою) / Заг. ред. 
і укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2020.
Підвищення кваліфікації : 
Науково-педагогічне 
стажування по програмі 
Еразмус+ в університеті Тарту 
(Естонія) «Інтегроване 
навчання у вищій освіті», 
сертифікат No. 14932-20, 
виданий 18.12.2020,
78 годин (3 кредити ECTS)

Західний науковий центр НАН 
України та МОН України, 
березень-квітень 2017 р.

Certificate of Participation 
№ 04062022 іn
Hawaii TESOL and TESOL-
Ukraine Joint Project “Hawaii 
TESOL Webinars in Solidarity 
with TESOL-Ukraine” April – 
June,2022
(12 academic hours);
Certificate of Participation in 
TESOL-Italy and TESOL-Ukraine 
Joint Project “Sharing Context 
Between Cultures
April – June,2022
(18 academic hours).

171427 Гриня Наталія 
Олександрівна

доцент кафедри 
іноземних мов 
для 
гуманітарних 
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(з) 7. Іноземна 
мова (англійська мова 
1-2 курс)

1) Natalia Mykytenko, Marta 
Fedorchuk, Olena Ivasyuta, Nataly 
Hrynya, Andriy Kotlovskyi 
“Intercultural Communicative 
Competence Development In 
Journalism Students” – Новітня 
освіта : наук. журнал. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-
во «Політехніка», № 20. – 2022. 
– C. 121-131. (0,7 д.а.) (DOI: 
10.20535/2410-8286.261521) 
(Web of Science Core Collection); 
Гриня Н. О. Базові принципи і 
методика поетапного 
дослідження контрасту в 
англійськомовному художньому 
прозовому тексті. – Innovative 
pathway for the development of 
modern philological sciences in 
Ukraine and EU countries : 
Collective monograph. Vol. 1. 
Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 
2021. – 390 p. – C. 88–106 (1,2 
д.а.) (DOI 
https://doi.org/10.30525/978-
9934-26-031-5-6) (Index 
Copernicus 6152); 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/10.26661/2414-
1135-2021-81-1-1) (Index 
Copernicus, ERIH PLUS.); 
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 (0,5 д.а.) (Index 
Copernicus 6152); 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 (0,5 д.а.) 
(Index Copernicus 6152); 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 (0,5 д.а.) 
(Index Copernicus 6152); Гриня 
Н.О. Семантичні типи контрасту 
в англійськомовному 
художньому прозовому тексті / 
Н. О. Гриня // Науковий 
журнал “Молодий вчений” – 
Херсон : Видавничий дім 
“Гельветика”, 2020. – №2.1 
(78.1). (DOI: 
https://doi.org/10.32839/2304-
5809/2020-78.1-4). – С. 12–15 
(0,5 д.а.) (Index Copernicus 
6152); Hrynya N. O., Artsyshevska 
A. L. Reading Activities in the 
Classroom / N. O. Hrynya, A. L. 
Artsyshevska // Науковий вісник 
міжнародного гуманітарного 
університету. Серія : Філологія : 
зб. наук. праць. – Одеса, 2018. – 
Вип. 37 том 2. – С. 11–14 (Index 
Copernicus 6152); Гриня Н.О. 
Функціоналізм та теорія 
опозицій як базові принципи 
дослідження засобів реалізації 
контрасту в англійськомовному 
художньому дискурсі / Н. О. 
Гриня // Науково-теоретичний 
часопис з мовознавства “Мова” 
– Одеса : ПП “Астропринт”, 
2019. – №. 31. – С.  5–10 (Index 
Copernicus 6152); Гриня Н.О. 
Комунікативно-прагматична 
своєрідність контрасту як 
принципу художнього освоєння 
дійсності / Н. О. Гриня // 
Закарпатські філологічні студії : 
зб. наук. праць. – Ужгород, 
2019. – Вип. 8, том 1. – С. 61–65; 

3) 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 / 
Мисик Л. В., Арцишевська А. Л., 
Гриня Н. О. [та ін.]. – 368 с. 

4) Силабус курсу “ІНОЗЕМНА 
МОВА” (англійська) для 
студентів 1-2 курсу юридичного 
факультету, які навчаються за 
першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти. – Львів: 
юридичний факультет 
Львівського націон. у-ту імені 
Івана Франка, 2022. – 33 с. 
Розробники: доц. Мисик Л.В., 
доц. Гриня Н.О.; Силабус курсу 
“ІНОЗЕМНА МОВА” 
(англійська) для студентів 3 
курсу юридичного факультету, 
які навчаються за першим 



(бакалаврським) рівнем вищої 
освіти. – Львів: юридичний 
факультет Львівського націон. 
у-ту імені Івана Франка, 2022. – 
12 с. Розробники: доц. Мисик 
Л.В., доц. Гриня Н.О.; Силабус 
курсу “Іноземна мова” 
(англійська) для студентів 4 
курсу юридичного факультету, 
які навчаються за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої 
освіти. – Львів: юридичний 
факультет Львівського націон. 
у-ту імені Івана Франка, 2022. – 
13 с. Розробники: доц. Мисик 
Л.В., доц. Гриня Н.О.; Збірник 
лексико-граматичних тестів з 
англійської юридичної мови 
для студентів старших курсів 
юридичних факультетів 
університетів. – Львів : 
юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019 – 98 c. Розробники доц. 
Кузнецова Л.Р. доц. Гриня Н.О. 
викладач Поплавська Л.Л.; 
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська). Рівень В2 для 
студентів 1-2 курсу юридичного 
факультету, які навчаються за 
першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти. – Львів : 
юридичний факультет 
Львівського націон. у-ту імені 
Івана Франка, 2022. – 22 с. 
Розробники : доц. Мисик Л.В., 
доц. Гриня Н.О.; Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська). Рівень В1 для 
студентів 1-2 курсу юридичного 
факультету, які навчаються за 
першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти. – Львів : 
юридичний факультет 
Львівського націон. у-ту імені 
Івана Франка, 2022. – 21 с. 
Розробники : доц. Мисик Л.В., 
доц. Гриня Н.О., викл. Девлиш 
І.А.; Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (англійська). 
Рівень А2 для студентів 1-2 
курсу юридичного факультету, 
які навчаються за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої 
освіти. – Львів : юридичний 
факультет Львівського націон. 
у-ту імені Івана Франка, 2022. – 
20 с. Розробники : доц. Мисик 
Л.В., доц. Гриня Н.О., викл. 
Чорний В.В.; Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (англійська). 
для студентів 3 курсу 
юридичного факультету, які 
навчаються за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої 
освіти. – Львів : юридичний 
факультет Львівського націон. 
у-ту імені Івана Франка, 2022. – 
11 с. Розробники : доц. Мисик 
Л.В., доц. Гриня Н.О.; Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська). для студентів 4 
курсу юридичного факультету, 
які навчаються за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої 
освіти. – Львів : юридичний 
факультет Львівського націон. 
у-ту імені Івана Франка, 2022. – 
11 с. Розробники : доц. Мисик 
Л.В., доц. Гриня Н.О.; Робоча 
програма навчальної 
дисципліни “Іноземна правнича 
мова (англійська)” для 
студентів, які навчаються за 
другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти. – Львів: 
юридичний факультет 
Львівського націон. у-ту імені 
Івана Франка, 2022. – 11 с. 
Розробники: доц. Мисик Л.В., 
доц. Гриня Н.О.

7) Виступила офіційним 
опонентом захисту дисертації 
«Структурно-семантичні 
особливості соматичних 
фразеологізмів у німецькій 
мові» Білоус Ю.В. на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 10.02.04 – 
германські мови) (Одеса, 
23.03.2018р.). 

19) Член TESOL-Ukraine та 
TESOL International; Член 
оргкомітету та редколегії 



студентської конференції 
“Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі. 
Термінологічна база сучасних 
гуманітарних досліджень : 
Видання у 2 томах. Том I. II : 
Збірник тез доповідей 
(англійською мовою) / Заг. ред. 
і укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2021; Член 
оргкомітету та редколегії 
студентської конференції 
“Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі” : 
Видання у 3 томах. Том 1, 2, 3 : 
Збірник наукових праць 
(англійською мовою) / Заг. ред. 
і укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2020.
Підвищення кваліфікації: 
Науково-педагогічне 
стажування по програмі 
Еразмус+ в університеті Тарту 
(Естонія) «Інтегроване 
навчання у вищій освіті», 
сертифікат No. 14932-20, 
виданий 18.12.2020,
78 годин (3 кредити ECTS)

Західний науковий центр НАН 
України та МОН України, 
березень-квітень 2018 р.

Certificate of Participation 
№ 04062022 іn
Hawaii TESOL and TESOL-
Ukraine Joint Project “Hawaii 
TESOL Webinars in Solidarity 
with TESOL-Ukraine” April – 
June,2022
(12 academic hours);
Certificate of Participation in 
TESOL-Italy and TESOL-Ukraine 
Joint Project “Sharing Context 
Between Cultures
April – June,2022
(18 academic hours).

99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне місце 
роботи

Кафедра безпеки 
життєдіяльності

Диплом спеціаліста, 
Львівський ордена 
Леніна державний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1971, 
спеціальність:  , 

Диплом доктора наук 
ДH 001377, виданий 
24.06.1992, Атестат 

професора ПPAP 
000695, виданий 

20.03.1996

43 ОК(з) 2. Безпека 
життєдіяльності

1) 
1.Yaremko Z.M. Determination of 
the degree of ions hydration by 
the electrical conductivity of their 
aqueous solutions / Z.M. 
Yaremko, R.L. Bukliv. // Voprosy 
khimii i khimicheskoi teknologii. 
– 2018. N 3. – P. 58-63.
2.Петришин Р.С. Подвійний 
електричний шар у 
висококонцентрованих 
нанодисперсних системах / Р.С. 
Петришин, З.М. Яремко, М.М. 
Солтис // Voprosy khimii i 
khimicheskoi teknologii. – 2019.  
Iss. 2. – P. 18-24. DOI: 
10.32434/0321-4095-2019-123-2-
18-24.
3.Yaremko Z.M. The hydration 
effect of singly charged ions on the 
electrosurface properties of 
titanium dioxide / Z.M. Yaremko, 
R.L. Bukliv, R.S. Petryshyn 
//Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering 
Aspects. –2020. Vol. 601. Article 
125005. 
https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.
2020.125005 
4.Яремко З.М. Ризик-
орієнтований підхід до 
управління безпекою 
техногенного середовища / З.М. 
Яремко, С.В. Писаревська, В.М. 
Фірман // Управління 
розвитком складних систем. – 
2017.  № 31. – С. 177-182.
5.Петришин Р.С. Вплив 
адсорбції бензетоній хлориду на 
електроповерхневі властивості 
діоксину титану у водних 
розчинах / Р.С. Петришин, З.М. 
Яремко // Хімія, фізика та 
технологія поверхні. – 2018. № 
3. – С. 301-312.
6.Петришин Р.С. Вплив 
поверхнево-активних речовин і 
рН середовища на 
електроповерхневі властивості 
водних суспензій діоксиду 
титану / Р.С. Петришин, З.М. 
Яремко // Праці НТШ. Хімічні 
науки. – 2018.  Т. LIII. – С. 81-91. 
http://znc.com.ua/ukr/pub/perio
dic/htsh/2018/NTSh_Chemia_20
18.pdf.
7.Яремко З.М. Концептуальні 
засади безпечної 
життєдіяльності людини / З.М. 
Яремко, В.В. Ващук, Я.В. 
Галаджун // Ефективна 
економіка. – 2019.  № 2. URL: 
http://www.economy.nauka.com.



ua/?op=1&z=6877.  DOI: 
10.32702/2307-2105.-2019.2.6.
8.Яремко З.М. Економіко-
інтегральні засади безпечної 
життєдіяльності / З.М. Яремко, 
В.В. Ващук, І.Р. Муць // 
Економіка та держава. – 2019. 
№ 4. – С. 42-47. 
DOI:10.32702/2306-6806.-
2019.4.42.
9.Яремко З. Деякі питання 
регулювання властивостей 
дисперсних систем: від мікро до 
нано / З. Яремко, Р. Петришин 
// Вісник Львівського 
університету. Серія хімічна. – 
2019. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 324-
335. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30970/vch.6
002.324
10.Яремко З. Вплив способів 
приготування суспензій на 
ступінь редиспергування 
порошку діоксиду титану / З. 
Яремко, Р. Петришин, Л. 
Федушинська // Вісник 
Львівського університету. Серія 
хімічна.  –2020.  Вип. 61. Ч. 2. – 
С. 414-
422.http://dx.doi.org/10.30970/v
ch.6102.414
11.Яремко З. М., Писаревська С. 
В., Фірман В. М. Системний 
підхід до управління безпекою 
на пішохідних переходах. 
Управління розвитком складних 
систем. –2020. № 43. – С. 192–
199. 
https://doi.org/10.32347/2412-
9933.2020.43.192-199 
12.Yaremko Z., Tymoshuk S., 
Vashchuk V.  Systematic approach 
to work safety management in the 
workplace. Management of 
Development of Complex 
Systems. – 2021. № 46. – P. 149–
154. dx.doi.org\10.32347/2412-
9933.2021.46.149-154. 
http://urss.knuba.edu.ua/files/zbi
rnyk-46/21.pdf
13.Яремко З., Петришин Р., 
Бурка О., Федушинська Л. 
Особливості формування 
поверхневих шарів у бінарних 
водних розчинах поверхнево-
активних речовин та 
поліметакрилової кислоти. 
Вісник Львівського 
університету. Серія хімічна. –
2021. Вип. 62. – С. 297–304. 
DOI: 
https:/doi.org/10.30970/vch.6201
.297
14. Яремко З. Про роботу 
спеціалізованих вчених рад на 
хімічному факультеті у період 
незалежності України / 
З.Яремко, Я.Каличак // Вісник 
Львівського університету. Серія 
хімічна. – 2022. Вип. 63. – С. 
391–411. DOI: 
https:/doi.org/10.30970/vch.6301
.391

2) 
1.Яремко З.М. Охорона праці / 
З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. 
Писаревська, О.Б. Стельмахович 
// За ред. проф. З.М. Яремка: 
Навч. посібник. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 430 
с.

4) 
1.Писаревська С.В. Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
дисципліни «Охорона праці в 
соціальній сфері» студентами 
денної форми навчання із галузі 
знань: 023 Соціальна робота / 
С.В. Писаревська, С.В. Тимошук, 
З.М. Яремко – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 42 с.
2.Писаревська С.В. Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» студентами 
денної форми навчання із галузі 
знань: 01 Освіта / С.В. 
Писаревська, С.В. Тимошук, 
З.М. Яремко – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 50 с.
3.Петришин Р.С. “Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
дисципліни Безпека 
життєдіяльності» студентами 
хімічного факультету денної 
форми навчання зі 
спеціальності 102 – Хімія / Р.С. 
Петришин, Я.В. Галаджун, І.Р. 



Муць, А.В. Зелінський, З.М. 
Яремко – Львів.: Видавництво 
ЛНУ, 2019. – 52 с.
4.Фірман В. Методичні 
рекомендації для самостійної 
роботи студентів фізичного 
факультету з дисципліни 
«Охорона праці» / В. Фірман, З. 
Яремко, С. Тимошук, С. 
Писаревська  – Львів: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 78 с.
5.Яремко З. Методичні 
рекомендації для самостійної 
роботи студентів факультету 
електроніки з дисципліни 
«Охорона праці» / З. Яремко, С. 
Тимошук, В. Фірман, С. 
Писаревська – Львів: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 86 с.
6.Тимошук С. Методичні 
рекомендації для самостійної 
роботи студентів хімічного 
факультету з дисципліни 
«Охорона праці» / С. Тимошук, 
З. Яремко, В. Фірман, С. 
Писаревська  – Львів: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 86 с.
7.Писаревська С.“Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
нормативної дисципліни 
Безпека життєдіяльності» 
студентами денної форми 
навчання із галузі знань 23 
Соціальна робота / С. 
Писаревська, З. Яремко, В. 
Ващук – Львів: Видавництво 
ЛНУ, 2019. – 50 с.
8.Галаджун Я.В. “Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» студентами 
денної форми навчання із галузі 
знань 08 Право / Я.В. 
Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. 
Петришин, А.В. Зелінський, 
З.М. Яремко –Львів: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 55 с.
9.Муць І.Р. “Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного вивчення 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» студентами 
економічного факультету денної 
форми навчання зі 
спеціальностей 051 Економіка 
та 073 Менеджмент / І.Р. Муць, 
Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин, 
А.В. Зелінський, З.М. Яремко–  
Львів: Видавництво ЛНУ, 2019. 
– 48 с.

7)
1.Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради Д 
35.051.10 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка (1998-2021 
роки).
2.Член спеціалізованої вченої 
ради Д 26.209.01 Інституту 
біоколоїдної хімії імені Ф. Д. 
Овчаренка НАН України, м. 
Київ (2014-2021 роки).
3.Офіційний опонент на захисті 
докторської дисертаційної 
роботи Панька Андрія 
Валентиновича “Біоколоїдні і 
фізико-механічні 
закономірності трансформацій 
залізоалюмосилікатів та їх 
композицій в колоїдних 
процесах”, подану на здобуття 
наукового ступеня доктора 
хімічних наук за спеціальністю 
02.00.11 –  колоїдна хімія. 
Захист відбувся 09 вересня 2021 
року.
4.Офіційний опонент на захисті 
докторської дисертаційної 
роботи Гончарук Олени 
Владиславівни 
“Електроповерхневі та 
структурні властивості 
гідродисперсій нанорозмірних 
оксидів металів та кремнію та їх 
стабілізація”, поданої на 
здобуття наукового ступеня 
доктора хімічних наук за 
спеціальністю 02.00.11 – 
колоїдна хімія. Захист відбувся 
08 квітня 2021 року.

9) 
1.Науковий керівник науково-
дослідної роботи, яку 
виконують в межах робочого 
часу викладачів: “Ризик-
орієнтований підхід до 
формування відповідальності за 
особисту та колективну 
безпеку”, номер державної 



реєстрації 0117U000890 (2017-
2019 роки).
2.Науковий керівник науково-
дослідної роботи, яку 
виконують в межах робочого 
часу науково-педагогічних 
працівників: “Формування 
ризик-орієнтованого мислення 
в освітньому просторі в умовах 
інформатизації суспільства”, 
номер державної реєстрації 
0120U102550 (2020-2022 роки).

12)
1.Яремко З.М. Від ризик-
орієнтованого підходу до 
забезпечення безпеки до ризик-
орієнтованого мислення / З.М. 
Яремко, С.В. Тимошук, В.М. 
Фірман // Пожежна та 
техногенна безпека. – 2017. № 
6. – С. 14-15.
2.Яремко З.М. Пов’язані однією 
метою / З.М. Яремко, С.В. 
Тимошук // Охорона праці. – 
2017. № 12. – С. 24-25.
3.Ващук В.В. Інтернет-мережа – 
необхідність: нові можливості 
чи загроза? / В. В. Ващук, С.В. 
Писаревська, З.М. Яремко // 
Безпека життєдіяльності. – 
2019.  № 2. – С. 24-25.
4.Яремко З.М. Озеленення 
проти ожиріння / З.М. Яремко, 
О.А. Нагурський, В.В. Ващук // 
Охорона праці. – 2020.  №  7. – 
С. 22-24.
5.Писаревська С. В., Ващук В. В., 
Яремко З. М. Усвідомлення 
студентами проблем, пов’язаних   
із використанням мобільних 
телефонів. Педагогіка безпеки. 
– 2020. Т. 5, № 1. – С. 35–42. 
https://doi.org/10.31649/2524-
1079-2020-5-1-035-042
6.Яремко З. Статистичний 
підхід до оцінювання 
соціального рівня небезпек / 
З.Яремко,  Я. Галаджун, І. Муць, 
Р. Петришин // Безпека життя і 
діяльності людини – освіта, 
наука, практика: Матеріали ХУІ 
Міжнародної науково-
методичної конференції БЖДЛ-
2018. 25-27 квітня 2018 р., 
Львів, Україна – Львів, 2018. – 
С. 96-124.
7.Петришин Р.С. Усвідомлення 
молоддю небезпечних чинників 
сучасного середовища / Р.С. 
Петришин, Я.В. Галаджун, І.Р. 
Муць, А.В. Зелінський, З.М. 
Яремко // Безпека життя і 
діяльності людини – освіта, 
наука, практика: Матеріали 
ХУІІ Міжнародної науково-
методичної конференції. 18-19 
квітня 2019 року [Електронне 
видання]. – Рівне: НУВГП, 2019. 
– С. 16-17. 
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№ 02070987/0000467-21, 
СВ № 02070987/0000468-21., 
видані 12 червня 2021 року, 
4 кредити

129957 Стеценко Валерій 
Іванович

Доцент кафедри 
теорії та історії 
культури, 
Основне місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський оредна 
Леніна державний 

університет ім. 
І.Франка, рік 

закінчення: 1972, 
спеціальність: 

7.02030201 історія, 
Диплом кандидата 

наук ФC 007207, 
виданий 25.06.1986, 
Атестат доцента ДЦ 

008470, виданий 
16.02.1989

45 ОК(з) 3. Історія 
української культури

Стеценко В. Навчальна 
програма і тези нормативного 
курсу «Українська та зарубіжна 
культура і релігієзнавство»: 
навч.-методич. посіб. для 
студентів хімічного факультету. 
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2005. 67 с.; 

Стеценко В. Українська та 
зарубіжна культура і 
релігієзнавство: навч.метод. 
посіб. для студентів хімічного 
факу льтету. Львів: Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. 199 
с.
 Стеценко В. Культура в 
термінах від «а» до «я». 
Культурологічна абетка: навч. 
посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. 
Івана Фран ка, 2006. 208 с.
 Стеценко В., Пітусь Л. 
Культурологія: навч. посіб. 
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2006. 284 с.;
Пітусь Л., Сте ценко В. 
Культуроло гічно-
релігієзнавчий практикум: 
навч.-ме тодич. посіб. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Фран ка, 2011. 442 
с. Співавтор колектив них навч. 
посібників, зокрема: ,Лекції з 
істо рії світової та вітчиз няної 
культури: навч. посіб. Вид. 2. / 
за ред. проф. А.Яртися та проф. 
В.Мельника. Львів: Світ, 2005. 
568 с.; 
Історія української культури: 
навч. посіб. / за ред. проф. 
В.Мельника, проф. М.Ка шуби, 
проф. А.Яртися. Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2012. 482 с. 
Співавтор: Культурологія: 
енциклопедичний словник / за 
ред. проф. В.Мельника. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 508 
с. Співавтор 10 колективних 
монографій, автор та співавтор 
96 статей та 54 тез доповідей на 
конференціях, серед них: Qvo 
vadis, humanitas? O.Sinkiewicz, 
A.Kordonska, R.Kordonski (red.), 
Wydawnictwo VERBI NUM, 
Warszawa-Lwow-Kijow, 2017, 542 
s.; 
Наука і цінності людського 
буття: кол. монографія / за ред. 
проф. В.Мель- ника. Львів: ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2013. 550 с.; 
Станов- лення нової 
соціокультурної дійсності в 
Україні: кол. монографія / за 
ред. проф. В.Мельника. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Фра нка, 2017. 
308 с.; 
Stetsenko, V., & Galuiko, R. 
(2022). Conceptu- al pluralism of 
religious and phi losophical 
thought in Ukraine in the late 19th 
and early 20th centu- ries // The 
Second Special Hu- manitarian 
Issue of Ukrainian Scientists. 
European Scientific e-Journal, 3 
(18), 117-124. Ostra va: Tuculart 
Edition. (in Ukraini- an); 
Стеценко В. До питання про 
ідентичність філософської 
теології А.Шептицького з 
томістичною філософією // 
Наукові записки НУ «Острозька 
академія». Серія 
«Культурологія». 2022. Вип. 21. 
С. 70-79;
 Стеценко В., Галуйко Р. 
Український неотомізм та 
томістична філософська 
теологія А.Шептицького // 
Culturologica Slovaca, roc. 5. C. 
2/2020. S. 66-76; 
Стеценко В. До питан ня про 
взаємозв’язок змісту ук 
раїнського персоналізму та фі- 
лософії релігії О.Кульчицького 
// Вісник Львівського 
університету. Філософсько-
політологіч-ні студії. 2017. Вип. 
12. С. 150- 156; 
Стеценко В. Релігійно-бо-
гословські ідеї у філософуван ні 
І.Франка // Наукові записки НУ 
«Острозька академія». Серія 
«Філософія». 2017. Вип. 20. 
С.79-84.
Підвищення кваліфікації : 
Інститут народознавства НАН 
України (м. Львів). 2018р.



129147 Лазарович Надія 
Василівна

Доцент кафедри 
теорії та історії 
культури, 
Основне місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 0301 
Фiлософiя, Диплом 
кандидата наук ДK 

043344, виданий 
08.11.2007, Атестат 
доцента ДЦ 045117, 
виданий 15.12.2015

14 ОК(з) 3. Історія 
української культури

1.  Лазарович Н.В. Особливості 
постмодерністських тенденцій в 
контексті сучасної української 
культури // Молодий вчений. – 
№ 1(89). – 2021. – С. 282 – 287. 
(Index Copernicus)
2. Лазарович Н.В. Криза 
соціокультурної ідентичності в 
сучасному українському 
суспільстві // Молодий вчений. 
– №10 (74). – 2019. – С. 28 – 34. 
(Index Copernicus)
3. Лазарович Н. В. Маркери 
сучасного соціокультурного 
простору України та проблема 
формування ідентичності // 
Соціогуманітарні проблеми 
людини. 2021. Вип.11. – Режим 
доступу: 
https://publications.lnu.edu.ua/jo
urnals/index.php/socio-
humanitarian/article/view/1270.

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. Лазарович Н. Перспективи 
розвитку української культури у 
ХХІ столітті // Історія 
української культури: 
навчальний посібник / За ред. 
проф. В.П.Мельника, проф. 
М.В. Кашуби, проф. А.В. 
Яртися. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – С. 417–
432.
2. Лазарович Н. Філософія 
Відродження // Хрестоматія з 
історії європейської філософії: 
навчальний посібник для 
самостійної роботи студентів / 
Під. заг. Редакцією проф. В.Л. 
Петрушенка. – Львів: Новий 
Світ–2000, 2013. – С. 174–195.
3. Лазарович Н. Філософсько-
світоглядні аспекти «нової 
екологічної парадигми» // 
Філософсько-психологічний 
вимір відношення «людина-
природа»: Навчальний 
посібник / За заг.ред. Л.Я. 
Фльорко. – Львів: Ліга- Пресс, 
2015. – С. 166–174.
4. Лазарович Надія. Людина в 
умовах техногенного 
суспільства // Людина в 
сучасному світі. В трьох книгах. 
Книга 1.Філософсько-
культурологічні виміри: 
колективна монографія / за заг. 
ред. д-ра філос. наук, проф. В. 
П. Мельника. – Львів, 2011. – C. 
65–90.
5. Лазарович Н. Толерантність 
як світоглядна домінанта «нової 
екологічної парадигми» // 
Толерантність як соціально-
культурний феномен: 
світоглядно-методологічний 
аспект: колективна монографія 
/ За заг. ред. д-ра філос. наук, 
проф. В. П. Мельника. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 
С.203–221.
6. Культурологія: 
енциклопедичний словник / За 
ред. В.Мельника; М-во освіти і 
науки України, Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2013. – 506с. 
(7 культурологічних гасел).

4) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного 
навчання, електронних курсів 
на освітніх ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методични
х вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць загальною 
кількістю три найменування;
Розроблені робочі навчальні 
програми та силабуси з таких 
дисциплін: «Сучасний 
соціокультурний простір 
України», «Виробнича 
(дослідницька) практика» (для 
студентів ОКР “Магістр”), 
«Історія української культури» 
(для гуманітарних факультетів), 
«Історія української культури» 



(для студентів-культурологів 
ОКР “Бакалавр”).

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. Лазарович Н.В. Цивілізаційні 
маркери сучасного 
соціокультурного простору 
України у світлі 
глобалізаційних процесів // 
Глобальні трансформації у 
сфері культури: виклики 
сьогодення. Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції (м. Львів, 29-30 
жовтня 2021 р.). Львів : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2021. – С. 12 – 14. 
https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/materia
ly-konferentsiia-2021.pdf.
2. Лазарович Н.В. Динаміка 
соціотехносфери VS 
субстанційно-духовні основи 
культури // Impatto 
dell'innovazione sulla scienza: 
aspetti fondamentali e 
applicati:Raccolta di articoli 
scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti 
della Conferenza scientifica e 
pratica internazionale (T. 1), 26 
giugno 2020. Verona, Italia // 
Вплив інновацій на науку: 
фундаментальні та прикладні 
аспекти: Збірник наукових 
статей "ΛΌГOΣ" за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної конференції (Т. 1), 
26 червня 2020 р. Верона, 
Італія. – С. 118–119.
3. Лазарович Н.В. Ідентичність 
та аксіологічні виміри 
сучасного соціокультурного 
простору України // Проблеми 
та перспективи реалізації та 
впровадження 
міждисциплінарних наукових 
досягнень: матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції «Проблеми та 
перспективи реалізації та 
впровадження 
міждисциплінарних наукових 
досягнень»(12 червня 2020 р.). 
– Т. 1. – Київ: Міжнародний 
центр наукових досліджень. – 
2020. – С. 109 – 110.
4. Лазарович Надія. 
Постколоніальні студії в 
сучасному соціокультурному 
просторі України // Тези звітної 
наукової конференції 
філософського факультету / 
Відп. за випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 2022. – Вип. 
19. – С. 229 – 231.
https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/02/Tezy-
konferentsii-2022.pdf.
5. Лазарович Надія. 
Постколоніалізм як симптомата 
сучасного соціокультурного 
простору України // Тези 
звітної наукової конференції 
філософського факультету / 
Відп. за випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 2021. – С. 
250-251. 
https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Tezy-
konferentsii-2021.pdf
6. Лазарович Н.В. Ідентичність: 
колізії становлення в сучасному 
соціокультурному просторі 
України // Тези звітної наукової 
конференції філософського 
факультету. – Львів, 2020. – 
С.184 – 186.

19) діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських об’єднаннях
Входжу до складу філософської 
комісії Наукового товариства 
імені Шевченка.
Підвищення кваліфікації: 1. 
Освітній тренінг «Сучасні 
методи та технології 
викладання в університеті» в 
межах програми «Teaching 
Update: студії сучасного 
викладача», 12 тренінгових 
годин (м. Львів, 19 – 20 жовтня 
2018р.).
2. Наукове стажування на 
кафедрі філософії НУ 



«Львівська Політехніка» (05 
листопада – 05 грудня 2019 р.).
3. Стажування при Львівському 
університеті ім. Івана Франка 
“Вдосконалення викладацької 
майстерності”, 6 кредитів 
(25.03. – 12.06.2021 р.).

401348 Галуйко Роман 
Мар`янович

Доцент, Основне 
місце роботи

Філософський 
факультет

Диплом бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2008, 

спеціальність: 030101 
Філософія, Диплом 

магістра, Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 0301 
Фiлософiя, Диплом 
кандидата наук ДK 

018232, виданий 
21.11.2013

7 ОК(з) 3. Історія 
української культури

Galuiko R. Onthology of the Icon 
in the Teaching of P. Florensky // 
http://sis-journal.com/wp-
content/uploads/2021/05/Slovak-
international-scientific-journal-
%E2%84%9652-2021.pdf
Галуйко Р. Вимоги до 
іконописця та питання 
безавторства ікон // 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.p
hp/grail-of-
science/article/view/12297/11428
Галуйко Р. Перемога 
іконошанувальників над 
іконоборцями в іконі 
«Торжество православ’я» // 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.p
hp/scientia/issue/view/07.05.202
1/526
Галуйко Р. Інновації у 
сакральному мистецтві // 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.p
hp/logos/issue/view/30.04.2021/5
19
Галуйко Р. Катакомбний 
живопис: алегорія&символ // 
XXIV-ConferenceMay-04-07-
2021-Milan-Italy.pdf Галуйко Р. 
Художники ікон: критерії та 
вимоги // XXIII-Conference-
April-27-30-2021-Tokyo-
Japan.pdf
Галуйко Р. Шанування ікон в 
апологетичному вченні 
преподобного Феодора Студита 
// 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstre
am/handle/123456789/86822/01-
Galuiko.pdf?sequence=3
Галуйко Р. Богослов’я 
іконоборців у постановах 
Константинопольсько-
Влахернського собору 754 р. // 
https://eprints.oa.edu.ua/1954/1/
32.pdf
Галуйко Р. Ікона «Торжества 
православ’я» з колекції ікон 
Британського музею та поява 
нових ікон в Україні // 
https://archiv.ub.uni-
heidelberg.de/artdok/3802/1/Loz
ynskij_Apolohet_2012.pdf
Галуйко Р.М. Святі Отці про 
ікону в доіконоборчий період // 
https://docviewer.yandex.ru/?
uid=76047688&url=ya-
mail%3A%2F%2F1604407 
36725076912%2F1.2&name=%D0
%A5%D0%9F%D0%A7.%2011.04.
%202016.pdf&c=5810b9e4b05a
Галуйко Р. Вимоги до 
художника-іконописця // 
http://www.lgiki.com.ua/r-m-
galuyko-vimogi-do-hudozhnika-
ikonopiscya
Галуйко Р. Самотність і відчай 
людини в новелах В. Стефаника 
// Докса. – Вип. 1 (35), 2021. – с. 
32 – 43. // 
http://doksa.onu.edu.ua/article/v
iew/246719
Stetsenko, V., & Galuiko, R. 
(2022). Conceptual pluralism of 
religious and philosophical 
thought in Ukraine in the late 19th 
and early 20th centuries. Ostrava: 
Tuculart Edition. (DOI: 
10.47451/phi2022-04-02).
5).
26.06.2013 р. – захист 
кандидатської дисертації у НУ 
«Острозька академія» на тему: 
«Феномен іконошанування у 
богословсько-філософській 
традиції православ’я» за 
спеціальністю 09.00.11 – 
релігієзнавство.
Підвищення кваліфікації : 
Міжнародній програмі «Видатні 
особистості: вивчення досвіду та 
професійних досягнень для 
формування успішної 
особистості та трансформації 
оточуючого світу» у Дубаї, Римі, 
Нью Йорку, Єрусалимі, Пекіні. 
25.06.2021 – 16.08.2021
Сертифікат підтвердження 
стажування № 1209 (від 
16.08.21).
В). Підвищення кваліфікації у 
міжнародній програмі 
стажування «Англомовна 
академічна комунікація» (15 
квітня – 15 червня 2022 р.) (6 



кредитів ЄКТС) й отримав 
сертифікат АК № 
02070987/0000033-22.
Г). Підвищення кваліфікації 
Intensive Excellence Program in 
Higher Education “Cross-Cultural 
and Professional Communication 
(September 29 – October 1, 2022) 
(1кредит ЄКТС).

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

13 ОК(п) 22. 
Кримінально-
процесуальне право 
України

3) 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. (Розділ 8 «Документи як 
джерело доказів», С. 494-522); 
Багрій М. В.,  Луцик В.В. 
Процесуальні аспекти 
негласного отримання 
інформації: вітчизняний та 
зарубіжний досвід : монографія. 
Харків : Право, 2017. 376 с.
4) 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.; 
Багрій М. В. Робоча програма 
навчальної дисципліни «Судові 
та правоохоронні органи 
України» за спеціальністю 081 
«Право» освітньо-професійної 
програми ОС БАКАЛАВР. Львів: 
Юридичний факультет ЛНУ 
імені Івана Франка. 2022. 27с.
14) член організаційного 
комітету Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт
19) член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
20) Адвокат. Свідоцтво про 
право на зайняття адвокатською 
діяльністю ЛВ 000253, видане 
на підставі рішення Ради 
адвокатів Львівської області від 
31.07.2015р. № 37
Підвищення кваліфікації : 
Одеський державний 
університет внутрішніх справ
Центр українсько-
європейського наукового 
співробітництва
(Парадигма вищої освіти в 
умовах війни та глобальних 
викликів XXI свідоцтво № ADV-
180712-OSUIA від 28.08.2022 
року. 180 годин (6кредитів 
ECTS)

325707 Синиця Андрій 
Степанович

Професор 
кафедри історії 
філософії, 
Основне місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 030101 
Філософія, Диплом 

магістра, Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 030101 
Філософія, Диплом 

доктора наук ДД 
007882, виданий 

23.10.2018, Диплом 
кандидата наук ДK 

061845, виданий 
06.10.2010, Атестат 

доцента 12ДЦ 045096, 
виданий 15.12.2015, 
Атестат професора 

AП 003225, виданий 
27.09.2021

11 ОК(з) 4. Логіка 1) Synytsia A. Pragmatization of 
Narrative in Wittgenstein’s Later 
Philosophy: A Modern 
Perspective. Organon F. 2022. Vol 
29, No. 3. P. 327–347. DOI: 
https://doi.org/10.31577/orgf.202
2.29302. (Web of Science, 
Scopus). 
Melnyk V., Synytsia A. 
Anthropological Aspect of Charles 
Sanders Peirce’s Metaphysical 
Cosmology. Philosophy and 
Cosmology. 2021. Vol. 27. P. 184–
195. DOI: 
https://doi.org/10.29202/phil-
cosm/27/15. (Web of Science, 
ESCI).
Synytsia A. Analysis of Oleksandr 
Kulchytskyi’s Anthropological 
Research in the Context of 
European Philosophy. 
Anthropological Measurements of 
Philosophical Research. 2021. No. 
19. P. 138–149. DOI: 
https://doi.org/10.15802/ampr.v0
i19. 236071. (Web of Science, 
ESCI).
Synytsia A. Bernard Bolzano’s 
philosophical conception of 
education from a modern 
standpoint. Journal of Education 
Culture and Society. 2021. Vol. 12, 
No. 1. P. 32–44. DOI: 
https://doi.org/10.15503/jecs2021
.1.32.44. (Web of Science, ESCI). 



Synytsia A. Pragmatic 
Interpretation of Knowledge in 
Wittgenstein’s Later Philosophy. 
Philosophy. 2020. Vol. 29, No. 3. 
P. 231–239. 
3) Синиця А. С. Сучасна 
аналітична філософія: від 
прагматики мови до 
концептуалізації свідомості. 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. 448 с. 26,2 др. арк.
5) захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора 
філософських наук за 
спеціальністю 09.00.05 – історія 
філософії (диплом доктора наук 
ДД № 007882 від 23.10.2018 р.)
7) Опонування дисертації 
Сепетого Дмитра Петровича 
«Інтеракціонізм як напрям 
сучасної філософії свідомості: 
психофізична проблема в 
аналітичній перспективі», 
поданої на здобуття наукового 
ступеня доктора філософських 
наук за спеціальністю 09.00.01 – 
онтологія, гносеологія, 
феноменологія (захист відбувся 
28 вересня 2020 р. на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 
26.001.27 Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка).
Опонування дисертації Дубняка 
Златислава Олександровича 
«Реконструкція лібералізму у 
філософії праґматизму» (захист 
відбувся 12.09.2022 року на 
засіданні разової 
спеціалізованої вченої ради 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка).
Рецензензування дисертації 
Сивака Михайла 
Володимировича «Вчення 
митрополита Сурозького 
Антонія про людину в контексті 
християнської думки ХХ 
століття» (захист відбувся 10 
грудня 2021 року на засіданні 
разової спеціалізованої вчено 
ради ДФ 35.051.037 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка).
8) член редколегії «Вісника 
Львівського університету. Серія 
філософські науки» (категорія 
В).
12) Синиця А. С. [та ін.] 
Філософія для аспірантів: 
конспекти : навч.-метод. 
видання / за ред. А. Синиці. 
Львів: Ліга-Прес, 2017. 92 с. 5,3 
др. арк.
Антологія сучасної філософії 
науки, або усмішка ASIMO / за 
наук. ред.: В. П. Мельник, А. С. 
Синиця. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. 568 с. (2,8/27,95 
друк. арк.).
Synytsia A. S. Reception of I. 
Kant’s Logico-Epistemological 
Ideas in Analytic Philosophy. 
Modern Philosophy in the Context 
of Intercultural Communication: 
collective monograph / Z. M. 
Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, N. 
P. Hapon, Yu. А. Dobrolyubska, 
etc. Lviv – Toruń: Liha-Pres, 2019. 
P. 157–174. 1,2 др. арк. DOI: 
https://doi.org/10.36059/978-
966-397-173-5/157-174.
Synytsia A. S. Reception of M. 
Heidegger’s Legacy in Analytic 
Philosophy. Philosophical and 
methodological challenges of the 
study of modern society: collective 
monograph / T. V. 
Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, 
Ye. R. Borinshtein, Yu. А. 
Dobrolyubska, etc. Lviv – Toruń: 
Liha-Pres, 2019. P. 216–236. 1,19 
др. арк. DOI: 
https://doi.org/10.36059/978-
966-397-144-5/216-236.
Синиця А. Становлення і 
розвиток історико-
філософських досліджень у 
Львівському університеті: до 25-
річчя кафедри історії філософії. 
Львів: [ЛНУ імені Івана 
Франка], 2020. 48 с. 1,94 др. арк. 
= Репринт: Синиця А. 
Становлення і розвиток 
історико-філософських 
досліджень у Львівському 
університеті: до 25-річчя 
кафедри історії філософії. 
Вісник Львівського 
університету. Серія: філософські 
науки. 2019. Вип. 24. С. 52–72. 
DOI: 



https://doi.org/10.30970/2078-
6999.2019.24-7. 1,94 др. арк.
Підвищення кваліфікації: 
Університет «Collegium Civitas» 
(Варшава, Польща),
Certificate Nr 46/2020 
«Internationalization of Higher 
Education. Organization of the 
education process and innovative 
teaching methods in higher 
education institutions in Poland» 
18.12.2020 р.
(6 кредитів ECTS, 180 годин).

327885 Ковальчук Юлія 
Василівна

Асистент 
кафедри історії 
філософії, 
Основне місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 030101 
Філософія, Диплом 

бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 030201 
Журналістика, 

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
8.03030101 

журналістика, 
Диплом магістра, 

Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 030101 
Філософія, Диплом 
кандидата наук ДK 
043039, виданий 

26.06.2017

3 ОК(з) 4. Логіка Ковальчук Ю. В. Бернард 
Клервоський та Ансельм 
Кентерберійський: два вчення 
про любов у середньовічній 
філософії/ Ю.Ковальчук  // 
Вісник львівського 
університету. Філософсько-
політологічні студії. – Одеса: 
Видавничий дім «Гельветика», 
2020. – Вип. 29. – С.104-114.
2.Ковальчук Ю.В. «Мартін 
Гайдеґґер і Ганна Арендт: 
феномен любові крізь призму 
біографічного підходу» / Юлія 
Ковальчук «Мартін Гайдеґґер і 
Ганна Арендт: феномен любові 
крізь призму біографічного 
підходу» // Сучасна рецепція 
філософії Мартіна Гайдеґґера: 
історичний та систематичний 
виміри. Матеріали 
Міжуніверситетського Круглого 
столу (Львів, 26 вересня 2019 
р.). – Львів: Простір-М, 2020. – 
С.21-23.
3. Ковальчук Ю.В. Феномен 
любові у філософському вченні 
Бернарда Клервоського/ 
Збірник тез звітної конференції 
ЛНУ ім.Івана Франка, 2020 
//Звітна наукова конференція. – 
Львів, 2020. – С.46-47.
4. Ковальчук Ю.В. Надія як одна 
із фундаментальних категорій 
філософії чеснот/ Збірник тез 
міжнародної науково-
практичної конференції 
«Інноваційні наукові 
дослідження в науці та техніці» 
(11 серпня 2021 року, м. 
Полтава, Україна). – Полтава: 
ЦФЕНД, 2021. – С.10-12.
5.Ковальчук Ю.В. Інтерпретація 
філософських ідей твору Ролана 
Барта «Фрагменти мови 
закоханого»/ Збірник тез 
звітної конференції ЛНУ 
ім.Івана Франка, 2021 //Звітна 
наукова конференція. – Львів, 
2021. – С.69-70.

6.Ковальчук Ю.В. Ерос і Танатос 
крізь призму філософських 
роздумів Івана Франка/Збірник 
тез звітної конференції ЛНУ 
ім.Івана Франка, 2022 //Звітна 
наукова конференція. – Львів, 
2022. – С.62-63. 

216420 Стефанишин 
Ольга Василівна

Професор, 
Основне місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом доктора наук 
ДД 006279, виданий 
13.12.2007, Диплом 
кандидата наук EK 

007961, виданий 
13.06.1975, Атестат 

доцента ДЦ 032542, 
виданий 25.10.1990, 
Атестат професора 

12ПP 006892, 
виданий 14.04.2011

42 ОК(з) 5. Аналітична 
економіка

1.  Стефанишин О. В., 
Стефанишин М.В.Людський 
інтелектуальний потенціал – 
пріоритетна складова 
економічного потенціалу 
України // Вісник Львівського 
університету. Серія екон.. 2018. 
Випуск 55. С. 97-104
Стефанишин О. В. Молодіжне 
підприємництво: інституційне і 
фінансове стимулювання його 
розвитку в Україні – European 
Journal of Economics and 
Management.Volume 2, Issue 4. 
2018,  Praha. Р.15-24.
Стефанишин О., Стефанишин 
М. Емоційний інтелект і його 
роль у створенні  інноваційної 
економіки в Україні. 
Формування ринкової 
економіки в Україні. Вип. 39. 
Ч.2. Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2018. С.166-172.
Стефанишин О.В., Лисяк 
Л.В.,Качула С.В. Пріоритетні 
напрями фінансування 
людського потенціалу у процесі 
модернізації економіки України 
Ефективна економіка. 2020. № 
9. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=8187 
Стефанишин О. В. Історик і 
теоретик національної 
економіки : до 90-річчя від дня 
народження Степана Злупка / 
О. В. Стефанишин, М. В. 
Кічурчак // Український соціум, 
№ 3. Державна установа 



«Інститут економіки та 
прогнозування НАНУкраїни», 
Громадська організація 
"Український інститут 
соціальних досліджень імені 
Олександра Яременка". Київ. – 
2021. – C. 155-160.
Стефанишин О.В. Вплив 
бюджетної політики на 
розвиток людського потенціалу 
в умовах повоєнного 
відновлення економіки 
України. / Стефанишин О.В., 
Качула С.В.,Лисяк Л.В. // 
Вісник Львівського 
університету. Серія економічна. 
– 2022. –Випуск 62 – ISSN 2078- 
6115 (279-291) – 
Visnuk_Univer_Economics_62_2
022.

Навчальний посібник
1. Стефанишин О. В., Квак М. В., 
Кічурчак М.В., Теребух М. І. 
Економічна теорія: навчальний 
посібник. Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. 336 с. 
Перевиданий в електронному 
варіанті у 2017-2022рр.
Підвищення кваліфікації: 
Працювала професором у 
Люблінському технічному 
університеті, де викладала 
курси  «Мікроекономіка» 
«Макроекономіка» у  2004–
2008 рр.
Львівський торговельно-
економічний 
університет.Довідка про 
проходження  стажування 
№24/16 від 03.04 .17. 
Підвищення особистісного 
рівня кваліфікації з підготовки 
фахівців з аналітичної та 
прикладної економіки.

65536 Теребух Марта 
Іванівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Економічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський орден 

Леніна державного 
університету імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1984, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук KH 005029, 

виданий 16.02.1994, 
Атестат доцента ДЦ 

006219, виданий 
23.12.2002

38 ОК(з) 5. Аналітична 
економіка

1. Сучасні тенденції 
транснаціоналізації світової 
економіки / Теребух М, 
Моторнюк У, Кузяк В//  
Соціально-економічні проблеми 
і держава.– 2018. – Вип. 2 (19). – 
С. 13–25 (BASE, Google Scholar, 
Index Copernicus International, 
Scientific Indexing Services 
(USA), Ulrich's Periodicals 
Directory, РИНЦ).
Режим доступу до журн.: 
http://sepd.tntu.edu.ua/images/s
tories/pdf/2018/18muitse.pdf; 
Транснаціоналізація як фактор 
розвитку світової 
економіки./Теребух М.І., 
Моторнюк У. І., Стасюк Н. Р.// 
Соціально-економічні проблеми 
і держава. – 2018. – Вип. 2 (19). 
– С. 13–25 (BASE, Google 
Scholar, Index Copernicus 
International, Scientific Indexing 
Services (USA), Ulrich's 
Periodicals Directory, РИНЦ). 
Режим доступу до журн.: 
http://sepd.tntu.edu.ua/images/s
tories/pdf/2018/18muitse.pdf; 
Intelligent system of passenger 
transportation by autopiloted 
electric buses in smart city/ 
Terebukh M, Bublyk M., 
Matseliukh Y., Motorniuk U.// 
CEUR Workshop Proceedings. – 
2020. – Vol. 2604 : Proceedings of 
the 4th International conference 
on computational linguistics and 
intelligent systems (COLINS 
2020), Lviv, Ukraine, April 23–
24, 2020. Vol. I : main (SciVerse 
SCOPUS).conference. – P. 1280–
1294 
Doroshkevych K., Maslak O., 
Motorniuk U., Zhezhuha V., 
Terebuh M., Malinovska O. The 
choice of tactical approaches to 
the implementation of enterprise 
strategy in terms of innovative 
development [Електронний 
ресурс] // Estudios de Economia 
Aplicada. – 2021. – Vol. 39, No. 7. 
SciVerse SCOPUS, Web of Science 
Emerging Sources Citation Index); 
Zoryana Ravlinko, Nina Petrukha, 
Marta Terebukh, Ihor Berest, Ihor 
Baran (2022)Formation of Digital 
Competencies of Personnel in the 
Context of Security Aspects of the 
Digital Economy. Vol. 22  No. 11  
pp. 628-634. 
http://paper.ijcsns.org/07_book/
202211/20221189.pdf
3) Трaнсформaція та інтегрaція 
інновaційних стрaтегій під 
впливом процесів глобалізації в 



Україні / Теребух М.І.,Маслак 
О.О.,Моторнюк У.І // Проблеми 
правового, фінансового та 
економічного забезпечення 
розвитку національної 
економіки (галузевий та 
територіальний аспекти) : 
монографія /за ред. Л.М. 
Савчук, Л.М. Бандоріної. – 
Дніпро: Пороги, 2021. –  с. 28-45
Теребух М. Поведінкова 
економіка: від теорії до 
практики/За наук. ред.Татомир 
І.Л., Квасній Л.Г., 2.1. Місце 
емоційного інтелекту в системі 
поведінкової економіки 
/Навчальний посібник/ 
М.Теребух, У.Моторнюк, 
О.Микитин – Трускавець : 
ПОСВІТ, 2022. – 12 с. – ISBN 
978-617--8003-62-3.
4) Аналітична економіка / 
Стефанишин О.В.,Теребух М.І., 
Квак М.В./ Методичні 
рекомендації для проведення 
семінарських занять для 
студентів юридичного 
факультету -Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. – 20 с.
Аналітична економіка / Гринів 
Л.С., Стефанишин О.В., Теребух 
М.І. Квак М.В., Кривень О.В., ./ 
Методичні рекомендації для 
проведення лекційних та 
практичних занять заочної 
форми навчання -Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2019. – 20 с.
Підвищення кваліфікації: 
Стажування при кафедрі  
зовнішньоекономічної та 
митної діяльності НУ 
"Львівська політехніка" 15 
квітня-15 равня 2019 р.

Навчання на семестрових 
курсах вивчення англійської 
мови на базі Центру 
неперервної освіти Інституту 
післядипломної освіти 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
рівень знань В2, березнь - 
квітень 2017 року.

125998 Квак Марія 
Віталіївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Економічний 
факультет

Диплом бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2004, 

спеціальність: 0501 
Економіка і 

підприємництво, 
Диплом магістра, 

Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 050107 
Економiчна 

статистика, Диплом 
кандидата наук ДK 

056293, виданий 
16.12.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 038838, 
виданий 16.05.2014

14 ОК(з) 5. Аналітична 
економіка

1) Квак М. В. Спроможні 
громади – головна мета 
стратегічного планування 
розвитку територій. Вісник 
Львівського університету. Сер. 
економічна : зб. наук. праць 
Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. 
2018. Вип. 55. С. 157-165; 
Квак М. В. Детермінанти 
формування траєкторії 
інноваційного розвитку 
держави в сучасному 
економічному просторі. 
Економічний простір : Збірник 
наукових праць. №155. Дніпро: 
ПДАБА, 2020. С. 20 – 25;
Iryna Snovydovych Educational 
competencies of specialists 
working in youth organizations in 
rural areas. / Iryna Snovydovych, 
Nataliia Danylevych, Liubov 
Drozdovska, Mariia Kvak, Bohdan 
Kopylchak. // Management 
Theory and Studies for Rural 
Business and Infrastructure 
Development. – 2021. – 43, 4 – P. 
517-523. – DOI:
https://doi.org/10.15544/mts.202
1.46 (Web of Science); 
Квак М. В. Збалансовано-
інклюзивний розвиток 
економіки держави/ Квак М. В. 
// Інтелект XXI. - №5. Видавн. 
дім “Гельветика” 2021. – с.32-
36;
3) 1.Квак М. В. Основи 
економічної науки (заочна 
форма навчання): електронне 
навчальне видання. Львів, 2022 
(атестований) / Квак М. В. – 
Львів, 2022. https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=4471;
 2.Квак М. В. Аналітична 
економіка: електронне 
навчальне видання. Львів, 2022 
(атестований) / Квак М. В. –
Львів, 2022. https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=4373;
3.Квак М. В. Економічний 
розвиток: електронне 
навчальне видання. Львів, 2022 
(атестований) / Квак М. В. –
Львів, 2022. https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=4226;



4.Квак М. В. Управління 
фінансами територіального 
розвитку : електронне 
навчальне видання. Львів, 2021. 
(атестований) https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=3159; 5.Квак М. В. 
Методологія стратегічного 
планування в об’єднаних 
територіальних громадах : 
електронне навчальне видання. 
Львів, 2021. (атестований) 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=2915;
6. Квак М. В. Стратегічна база 
формування векторів розвитку 
національної економіки 
Економічна безпека 
національного енергетичного 
сектору в умовах глобалізації: 
Колективна монографія. Розділ 
І. Стратегії розвитку 
національної економіки / За заг 
ред. О.Л.Гальцової. – 
Запоріжжя :  Видавничий дім 
“Гельветика”, 2020. –  С.72 – 88;
4) 1.Квак М. В. Основи 
економічної науки (заочна 
форма навчання): електронне 
навчальне видання. Львів, 2022 
(атестований) / Квак М. В. – 
Львів, 2022. https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=4471;
 2.Квак М. В. Аналітична 
економіка: електронне 
навчальне видання. Львів, 2022 
(атестований) / Квак М. В. –
Львів, 2022. https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=4373;
3.Квак М. В. Економічний 
розвиток: електронне 
навчальне видання. Львів, 2022 
(атестований) / Квак М. В. –
Львів, 2022. https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=4226;
4.Квак М. В. Управління 
фінансами територіального 
розвитку : електронне 
навчальне видання. Львів, 2021. 
(атестований) https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=3159; 5.Квак М. В. 
Методологія стратегічного 
планування в об’єднаних 
територіальних громадах : 
електронне навчальне видання. 
Львів, 2021. (атестований) 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=2915; 6.Квак М. В. 
Навчальна програма та 
методичні рекомендації для 
проведення лекційних та 
практичних занять з навчальної 
дисципліни  “Методологія 
стратегічного планування в 
об’єднаних територіальних 
громадах” освітньо-
професійного рівня підготовки 
магістра спеціальності 051 
“Економіка” спеціалізації 
“Економіка розвитку 
територій”. Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. 35 с. 7. Квак М.В. 
Програма навчальної 
дисципліни “Методологія 
стратегічного планування в 
об’єднаних територіальних 
громадах” освітньо-
професійного рівня підготовки 
магістра спеціальності 051 
“Економіка” спеціалізації 
“Економіка розвитку 
територій”. Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. 15 с. 8. Квак М.В. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни “Методологія 
стратегічного планування в 
об’єднаних територіальних 
громадах” освітньо-
професійного рівня підготовки 
магістра спеціальності 051 
“Економіка” спеціалізації 
“Економіка розвитку 
територій”.– Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. 31с. 9. Квак М.В. 
Економіка розвитку територій. 
Освітньо-професійної програма 
другого (магістерського) рівня 
вищої освіти (1,4 роки) 2019. 18 
с. 10. Квак М.В. Прикладна 
економіка. Освітньо-наукова 
програма другого 
(магістерського) рівня вищої 
освіти (2 роки). 2019. 16 с. 11. 
Квак М.В. Прикладна 



економіка. Освітньо-професійна 
програма другого 
(магістерського) рівня вищої 
освіти (1,4 роки). 2017. 18 с. 12. 
Стефанишин О.В., Квак М.В., 
Теребух М.І. Методичні 
вказівки з навчальної 
дисципліни “Аналітична 
економіка” для студентів 
юридичного факультету – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2019. – 20 с. 
13. Квак М.В. Силабус з 
навчальної дисципліни «Основи 
екологічної безпеки розвитку 
територій» ОПП «Економічне 
програмування та бізнес- 
планування» другого 
(магістерського) рівня вищої 
освіти для здобувачів з 
спеціальності 051 "Економіка". 
2020. 8 с. 14. Квак М.В. Силабус 
з навчальної дисципліни 
«Методологія стратегічного 
планування в об’єднаних 
територіальних громадах" ОПП 
«Економічне програмування та 
бізнес-планування» другого 
(магістерського) рівня вищої 
освіти для здобувачів зі 
спеціальності 051 "Економіка". 
2020. 10 c. 15. Квак М.В. Силабус 
з навчальної дисципліни 
вільного вибору студента циклу 
загальної підготовки 
«Економіка розвитку 
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку». 
2021. 8 c. 16. Квак М.В. Силабус 
з нормативної навчальної 
дисципліни «Економічний 
розвиток» ОПП першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для студентів денної 
форми навчання галузі знань 05 
“Соціальні та поведінкові 
науки”, спеціальності 051 
«Економіка», спеціалізації “ 
Бізнес-економіка ”. 2021. 12 с. 
17. Квак М.В. Силабус з 
нормативної навчальної 
дисципліни «Управління 
фінансами територіального 
розвитку» ОПП другого 
(магістерського) рівня вищої 
освіти для студентів денної 
форми навчання галузі знань 05 
“Соціальні та поведінкові 
науки”, спеціальності 051 
«Економіка», спеціалізації  
“Економічне програмування та 
бізнес-планування”. 2021. 10 с. 
18. Квак М.В. Аналітична 
економіка. Робоча програма 
навчальної дисципліни для 
студентів денної форми 
навчання спеціальності „Право” 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
„Бакалавр”. Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2021.  22 с. 19. 
Квак М.В. Силабус з 
нормативної навчальної 
дисципліни «Аналітична 
економіка» ОПП першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для студентів денної 
форми навчання галузі знань 
08 “Право”, спеціальності 081 
«Право». 2021. 10 с. 20. Квак 
М.В. Аналітична економіка. 
Робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів 
заочної форми навчання 
спеціальності „Право” освітньо-
кваліфікаційного рівня 
„Бакалавр”. Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2021.  22 с. 21. 
Квак М.В. Силабус з 
нормативної навчальної 
дисципліни «Аналітична 
економіка» ОПП першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для студентів заочної 
форми навчання галузі знань 
08 “Право”, спеціальності 081 
«Право». 2021. 10 с.
10) Kvak М. V. Certificate 
"POLISH LANGUAGE FOR 
PRIMARY AND INTERMEDIATE 
LEVELS THROUGH THE 
REMOTE IMPROVEMENT OF 
SOCIAL AND LANGUAGE 
COMPETENCIES" (10.06.2021-
10.09.2021) Project: 
POWR.03.01.00-00-WO24/18 
Implemented within the 3rd 
Priority Axis "Higher Education 
for Economics and Development", 
Task 3.1 Competence in Higher 
Education, Operational 
Programme Knowledge Education 
Development 2014-2021, co-
financed by the European Social 



Fund.
12) 1. Квак М. В. Проблеми 
управління фінансами 
територіального розвитку / 
Квак М. В. // Сучасні тенденції 
розвитку фінансових та 
інноваційно-інвестиційних 
процесів в Україні, м. Вінниця, 
Україна, 25 лютого 2022 р. – 
Вінниця, 2022. 2. . Квак М. В. 
Напрями розвитку органічного 
виробництва в Україні. XXVII 
Міжнародна наукова 
конференція студентів, 
аспірантів та молодих учених 
„Актуальні проблеми 
функціонування господарської 
системи україни” 20 листопада 
2020 року м. Львів. 2 с.
3. Квак М.В. Ефективне 
стратегічне планування – 
основа розвитку громад і 
територій держави. Економіка, 
фінанси, облік та право: аналіз 
тенденцій та перспектив 
розвитку: збірник тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної конференції 
(Полтава, 5 березня 2020 р.): у 5 
ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 
С.21 - 22.
 4. Квак М. В. Фізико-
економічна життєзберігаюча 
основа моделювання 
державного господарського 
майбутнього. Матеріали 
круглого столу, присвяченого 
25-річчю кафедри економіки 
України імені М. Туган-
Барановського «Нові моделі 
економіки сталого розвитку: 
проблеми та перспективи» (23 
травня 2018 року, м. Львів). с. 
35-37. 5. Квак М. В. Роль 
національного багатства 
України у розвитку 
інформаційного суспільства. 
Матеріали VIII Міжнародної 
наукової конференції 
«Інформаційне суспільство: 
стан та напрями розвитку з 
урахуванням регіональних 
умов» 26-28 вересня 2018 року, 
м. Жешув (Польща), м. Львів 
(Україна). с. 82-85. 6. Квак М. В. 
Збереження національного 
багатства – вектор сталого 
розвитку держави згідно 
стратегії 2020. Тенденції 
сталого розвитку економіки 
країни: досягнення, проблеми 
та прогнози: збірник тез наук. 
робіт учасн. Міжнар. науково-
практичної конференції для 
студ., аспір. та молодих учених 
(Київ, 27-28 січня 2017 р.). К.: 
Аналітичний центр “Нова 
Економіка”, 2017. 108 с. С. 6-8.
14) Підготувала двох студентів 
до участі у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових 
робіт. Касприк О.О.
зайняла II місце на 1-му турі 
Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2021/2022 н.р. 
на кафедрі економіки України 
економічного факультету 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка.
Мазур В. В. зайняв IIІ місце на 
1-му турі Всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей у 
2021/2022 н.р.на кафедрі 
економіки України 
економічного факультету 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка.
19) 1.Квак М. В. Сертифікат про 
успішну участь у курсі "Змішане 
навчання: інструменти та 
практики від ІТ – бізнесу для 
викладачів університетів". 
Genesis, ГО "Product IT 
Foundation for Education" 
(25.05.2022);
2. Взяла участь у Круглому столі 
"Євроінтеграція та війна: 
економічний вимір", 
організованому Українською 
національною платформою 
Форуму громадянського 
суспільства Східного 
партнерства (27.05.2022).
3.Квак М. В. Сертифікат про 
успішну участь у панельних 
дискусіях в рамках VIII 
Всеукраїнського форуму 
місцевого самоврядування, 
виданий КУ Інститут міста (10-
11 червня 2021 р.)
Підвищення 



кваліфікації:Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, стажування в 
межах міжнародної 
англомовної програми 
підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних 
працівників ЗВО України / 
Intensive Excellence Program in 
Higher Education "Cross-cultural 
and Professional Communication 
for University Academics" 29.09 -
01.10.2022, 1 кредит ECTS; 
2) ТОВ “Академія цифрового 
розвитку”. Стажування у рамках 
освітньої програми підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних
працівників ЗВО "Цифрові 
інструменти Google для освіти" 
(базовий рівень, 25.07-
07.08.2022, 1 кредит ECTS).
Сертифікат №GDTfE-01-08164;
3) ТОВ “Академія цифрового 
розвитку”. Стажування у рамках 
освітньої програми підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних
працівників ЗВО "Цифрові 
інструменти Google для освіти" 
(середній рівень, 08.08-
14.08.2022, 0,5 кредиту ECTS).
Сертифікат №GDTfE-01-C-
03306; 4) ТОВ “Академія 
цифрового розвитку”. 
Стажування у рамках освітньої 
програми підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних
працівників ЗВО "Цифрові 
інструменти Google для освіти" 
(поглиблений рівень, 15.08-
21.08.2022, 0,5 кредиту
ECTS). Сертифікат №GDTfE-01-
П-01780.
5)Міжнародне стажування, 
Certificate "POLISH LANGUAGE 
FOR PRIMARY AND 
INTERMEDIATE LEVELS 
THROUGH THE REMOTE 
IMPROVEMENT OF SOCIAL 
AND LANGUAGE 
COMPETENCIES", 10.06.2021 - 
10.09.2021) Project: 
POWR.03.01.00-00-WO24/18 
Implemented within the 3rd 
PriorityAxis"Higher Education for 
Economics and Development", 
Task 3.1 CompetenceinHigher 
Education, 
OperationalProgramme 
Knowledge 
EducationDevelopment 2014-
2021,cofinanced by the European 
SocialFund, 6 кредитів ECTS; 6) 
Програма стажування 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
“Вдосконалення викладацької 
майстерності”, 01.10.2020 р. -
23.01.2021 р., Сертифікат СВ 
№02070987/000036-21, 6 
кредитів ECTS;
7)Львівський торговельно-
економічний університет, 
10.05.2018 р. -10.06.2018 р., 
Програма стажування, Довідка 
про стажування №66/16 від 
11.06.2018 р

63296 Васьків Андрій 
Юліанович

Доцент кафедри 
теорії та історії 
культури, 
Основне місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І.Франка, рік 

закінчення: 1992, 
спеціальність: 

7.02030201 історія, 
Диплом кандидата 

наук KH 015744, 
виданий 26.09.1997, 
Атестат доцента ДЦ 

005091, виданий 
20.06.2002

24 ОК(з) 3. Історія 
української культури

Васьків А. Митрополит Андрей 
Шептицький про основи 
політики А. Васьків // 
Український Мойсей. До 150-
ліття від дня народження 
Митрополита Української 
Греко-К католицької Церкви 
Андрея Шептицького. Статті і 
матеріали. – Львів, 2015. – С. 
69-73.(0,6 д.а.)
● Васьків А. Митрополит 
Андрей Шептицький про 
теоретичні засади політики  / А. 
Васьків (у співав ) // 
Соціогуманітарні проблеми 
людини. – 2015. – С.41-48. (0,5 
д.а.)\
Публікації:
● Васьків А. Морально-етична 
парадигма сучасного освітньо-
виховного процесу. / А. Васьків 
(у співав.) // Матеріали 
Всеукраїнської конференції з 
міжнародною участю 
Духовність. Культура. Виклики 
сьогодення. 21-22 квітня 2017 
року. – Львів, 2017. – С. 134-135.
(0,2 д.а.)
3) Монографія, навчальні  
посібники (2):
● Васьків А. Екуменізм як 
методологічне підґрунтя 
православно-католицьких 



відносин в незалежній Україні 
// Quo vadis humanitas? Ksęga 
Jubileuszowa dedukowana ks. 
prof. Jackowi Pawlikowi SVD, Z 
okazji 65 rocznicy urodzin. – 
Wydawnictwo VERBINUM, 
Warszawa – Lwów – Kijów, 2017. 
–С.33-40. (у співавт.)
● Українська греко-католицька 
церква// Релігієзнавство: навч. 
посібник / Наук. редактор Д.В. 
Брильов. – К. «Дух і літера», 
2015. –С.247-265. (у співавт.) 
(під грифом МОНу) (1,5 д.а
Публікації:
1. Васьків А.  Гаванська 
декларація в оцінці Глави УГКЦ 
(суспільно-політичний та 
релігійно-церковний контекст). 
/ А. Васьків // Тези звітної 
наукової конференції 
філософського 
факультету/Відп. за випуск 
Л.Рижак, О.Квас.-Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – С.77-78.
(0,1 д.а.)
2. Православно-католицькі 
відносини в контексті сучасних 
трансформаційних суспільно-
політичних процесів / А. 
Васьків // Тези звітної наукової 
конференції філософського 
факультету/Відп. за випуск 
Л.Рижак, О.Квас.-Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – (0,1 д.а.)
3. Про  християнське виховання 
в науково-богословській 
спадщині о.Дмитра 
Блажейовського (0,3 д.а.) // 
Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з міжнародною 
участю «Християнська 
педагогіка в іменах і освітньо-
виховних ідеях».(Івано-
Франківськ, 11 лютого 2019 р.).- 
с.33-34
4. 30-ліття виходу із підпілля 
УГКЦ: нова парадигма 
соціального служіння / А. 
Васьків // Тези звітної наукової 
конференції філософського 
факультету/Відп. за випуск 
Л.Рижак, О.Квас.-Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – (0,1 д.а.)

4) Консультація здобувачів
● 2017 р. захист здобувача Бойка 
І.М. (спеціальність «Історія 
України»; тема «Православно-
католицькі відносини в 
незалежній Україні»)
(здійснював наукове 
керівництво)
17) Досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 
років: науково-педагогічний 
стаж 28 років
18)Наукове консультування
● До 2017 р. – член науково-
консультативної аналітичної 
групи при Синоді єпископів 
УГКЦ. Читав лекції для ієрархів 
РКЦ та УГКЦ.
Працював лектором у Вищій 
Школі суддів Львівщини
Підвищення кваліфікації : 
Інститут народознавства НАН 
України: підвищення 
кваліфікації (8.04. – 8.05. 2019).
 

169204 Кривень 
Олександра 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Економічний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 035230, 

виданий 04.07.2006, 
Атестат доцента 12ДЦ 

025561, виданий 
01.07.2011

18 ОК(з) 5. Аналітична 
економіка

1. Гринів Л.С. Економіка 
рекреаційної сфери : навч. 
посібник / Л. С. Гринів, Р. В. 
Славік, О. В. Кривень. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 
416 с.
2. Кривень О.В., Назаркевич І.Б. 
Рекреаційно-туристичні 
кластери як ефективний 
інструмент реалізації державної 
політики у рекреаційній сфері/ 
О.В. Кривень,  І.Б. Назаркевич// 
Науковий вісник НЛТУ 
України. Серія  економічна. - 
2019. - Вип.28.6. - С.57-61.
3. Кривень О.В. Світовий досвід 
залучення інвестицій в 
рекреаційно-туристичну сферу: 
можливості використання в 
Україні/ О.В. Кривень// 
Інфраструктура ринку. – 2019. - 
№30. – URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/2019/30_201
9_ukr/11.pdf
4. Назаркевич І.Б., Кривень 
О.В., Ревко А. Еволюція 



структурних трансформацій в 
світовій економіці/ О.В. 
Кривень, І.Б. Назаркевич, 
А.Ревко// ЧНТУ. 2019. № 1 (17). 
С. 33 – 40.
Підвищення кваліфікації :ЛНУ 
імені Івана Франка, 
"Вдосконалення викладацької 
майстерності», 1.10.2020-
23.01.2021, сертифікат СВ " 
02070987/ 000161-21, 3 
кредити.
 German Ukrainian Technology 
Transfer Internships University 
Program (GUTT.INUP), from 
October 18, 2021 to December 1, 
2021 (сертифікат №0061/ 
GUTT.INUP/ 2021, 6 ECTS (180 
hours)

127597 Рижак Людмила 
Віталіївна

Декан 
філософського 
факультету, 
Основне місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський ордена 
Леніна державний 

університет 
ім.І.Франка, рік 

закінчення: 1971, 
спеціальність: 

7.04020101 
математика, Диплом 
кандидата наук ФC 

007187, виданий 
28.05.1986, Атестат 
доцента ДЦ 048521, 
виданий 29.01.1992

41 ОК(з) 6. Філософія 1)Людина в глобально-
нестабільному світі: солідарна 
відповідальність за майбутнє / 
Л. Рижак // Людина і 
суспільство. Кол. монографія. 
Т.1. Переусвідомлення буття 
людини під впливом 
глобальних викликів: 
ідентичність і свобода 
самовираження. – Львів: ЛНУ, 
2022. – С. 126-147(1 д.а.); 
Students’ creative potential: 
communicative dimension / L. 
Ryzhak // Intellectual capital is 
the foundation of innovative 
development: education, physical 
education, psychology and 
sociology, philosophy, philology: 
collective monograph. 
Monographic series «European 
Science». Book 6. – Part 6. – 
Karlsruhe (Germany): 
ScientificWorld-NetAkhatAV, 
2021. – P. 101-114. (1д.а.). 
https://www.sworld.com.ua/inde
x.php/symposia/ symposia-
ge/imprint-books/simp-ge-aug-
2021 
Освіта в умовах дистанційного 
онлайн-навчання: свобода та 
відповідальність / Л. Рижак // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософсько-політологічні 
студії, 2021. – Вип. 34. – С. 98-
106 (0, 75 д.а.). Режим доступу : 
http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/uk/2021-343);
Virtualization of educational 
communicative practices: global 
trend / Ryzhak // Philosophy and 
values of the modern culture : 
collective monograph. – Lviv-
Torun :  Liha-Pres (SENSE), 2019. 
– C. 70-84.(1 д.а.);
Яким буде майбутнє 
національних культур у 
глобальну епоху? / Людмила 
Рижак // Вісник Львівського 
університету. Серія філософські 
науки. – Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка : Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – Вип. 24. – 
С. 28-35.(0,75 д.а.)
Підвищення кваліфікації: 2022 
– стажування в університеті м. 
Бухарест на філософському 
факультеті з 30.05 по 03.06. 
2022 року.
Сертифікат стажування: KA 107 
ERASMUS+ Staff Training 
Mobility in the frame of the 
Erasmus+ Program. (8 hours of 
training 0,5 ECTS);
2021 – онлайн стажування за 
міжнародною програмою 
«German Ukrainian technology 
transfer  internships university 
program»
 з 18.10.2021 по 1.12.2021 р. 
Вюрцбург-Львів-Київ.
Сертифікат стажування: 
104/GUTT.INUT/2021. (180 
hours, 6 ECTS).

220381 Братасюк Марія 
Григорівна

Професор 
кафедри 
філософії, 
Основне місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Київський ордена 
Леніна державний 

університет 
ім.Т.Г.Шевченка, рік 

закінчення: 1980, 
спеціальність: 

7.02030101 філософія

38 ОК(з) 6. Філософія 1)Братасюк М.Г. 
Методологічний потенціал 
української правової традиції як 
основа сучасного правового 
розвитку. Право і державне 
управління. №1.2022. С. 18-24. 
Випуск № 1. 2022 р. (kpu.zp.ua);
Братасюк М. Проблема гармонії 
людського буття в українській 
філософській думці: 
Г.Сковорода та Л.Українка.  
Переяславські Сковородинівські 
студії, Зб.наук. праць 
Переяслав-Хмельницький, 
2021.  С.175- 182;
Братасюк М.Г., Братасюк В.  
Принцип визнання як 



необхідна засада становлення 
людини-особистості як суб’єкта 
права… Філософські та 
методологічні проблеми права. 
2021. № 1 С.22-29.;
Братасюк М. Філософія захисту 
прав людини з позицій 
сучасного правового 
мислення.Філософські та 
методологічні проблеми права 
№ 19 (1)  2020. №1. С. 44–47. 
Doi: 
https://doi.org/10.33270/022019
01 
https://philosophy.naiau.kiev.ua/
index.php/philosophy/article/vie
w/1243;
Братасюк М.Г. Філософія права 
у творчості  Івана Франка: 
юснатуралізмvs позитивізм. 
Вісник ЛНУ імені Івана Франка, 
серія Філософські науки № 21,  
2019. Index Copernicus 
International (Республіка 
Польща). С.  79-89. DOI: 
https://doi.org/10.30970/vps.21.2
019.7
Братасюк М.Г. Homosovieticus  
як соціальний тип людини (за 
творчістю С.Алексієвич). 
Науковий вісник ЛНУ імені 
Івана Франка Серія Філософські 
науки. Випуск 20.  2018 С.47-
58.I.
 3)Brarasiuk  M. H. The anti-
positivist orientation  of 
Ukrainian  philosophical and legal 
thought of the late 19th  and erly 
20th  centuries.Philosophy and 
values of the modern culture. 
Collective monograph.-lviv-Torun. 
Liha-Pres. ( SENSE)  2019. 164 s. 
S. 1-19. DOI: 
https://doi.org/10.36059/978-
966-397-193-3/1-18 
http://catalog.liha-
pres.eu/index.php/liha-
pres/catalog/book/100;
Братасюк М.Г. «Осмислююче 
мислення» (М.Гайдегер) в 
правовій сфері як чинник  
порозуміння в сучасній Україні. 
Діалог і порозуміння для 
європейської та світової 
спільнот (Із залученням 
творчого досвіду Львівсько-
Варшавської школи). 
Колективна монографія / За заг. 
ред. проф.. А.Карася.  Львів, 
2017. 216 с. С.53-68;
6) Наукове керівництво 
здобувачем наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наукБордун-Комар Наталею 
Ігорівною, яка 11 вересня 2021 
року захистила дисертацію по 
спеціальності 12.00.12 – 
філософія права і отримала 
диплом № ДК № 062861;
наукове керівництво 
здобувачем наукового ступеня 
кандидата юридичних наук 
Паращук Лілею Георгіївною, 
яка 14 травня 2021 року 
захистила дисертацію по 
спеціальності 12.00.12 – 
філософія права і отримала 
диплом
 № ДК № 062015;
наукове керівництво 
здобувачем наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наукПопадинцем Максимом 
Ігоровичем, який 5 грудня 2020 
року захистив дисертацію по 
спеціальності 12.00.12 – 
філософія права і отримав 
диплом №ДК 058587;
7) член спеціалізованої вченої 
ради Д 35. 051.02 у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка по захисту 
кандидатських та докторських 
дисертацій ( з квітня 2022 року 
– докторських дисертацій) зі 
спеціальностей: історія 
філософії, філософська 
антропологія, соціальна 
філософія та філософія історії»;
8) Член редакційної колегії 
Наукового вісника ЛНУ імені 
Івана Франка, серія 
«Філософські науки»; рецензент 
журналу 
«Internationalphilosophicaljourna
l» (CША);
14) керівництво постійно 
діючим студентським науковим 
гуртком «Філософія плюс 
право»
Підвищення кваліфікації :ЛНУ 
імені Івана Франка, УІ 
Міжнародна науково-практична 



конференція «Філософсько-
психологічно аспекти 
духовності в освіті та науці», 
сертифікат 
№4-2021/33 від 23 квітня 2021 
року; 2 кредити ECTS, 60 год.;
Національний університет імені 
Ярослава Мудрого,ІІ Міжнар. 
наук.практ. конференція 
«Проблеми саморозвитку 
особистості в сучасному 
суспільстві» - сертифікат від 27 
березня 2021 року; 0,5 кредиту 
ECTS;15 год.;
ЛНУ імені Івана Франка,УІІІ 
Міжнар. наук.практ. конф. 
«Григорій Сковорода у 
сучасному багатовимірному 
світі» (до 300-річчя з дня 
народження 
Г.Сковороди)сертифікат від 16 
листопада 2022 року – 2 
кредити ECTS; 60 год.

156486 Сарабун Оксана 
Богданівна

Доцент кафедри 
філософії, 
Основне місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 030101 
Філософія, Диплом 
кандидата наук ДK 

025687, виданий 
22.12.2014

7 ОК(з) 6. Філософія 1) Ідея справедливості як 
чесності в ліберальній моделі 
Джона Ролза. – с. 33-37 / Оксана 
Сарабун // Тези звітної наук. 
конфер. філос. ф-ету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – 
Львів, 2019. – 240 с.; 
Відповідальність як особовий та 
цивілізаційний баланс поміж 
примусом та свободою. – с. 253-
256 / Оксана Сарабун // 
Феномен свободи у контексті 
цивілізаційних викликів ХХІ 
століття: матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції (23-24 
травня 2019 р., Львів). – Львів: 
ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2019 – 
352 с.;
Екзистенційний вимір 
освітнього самоздійснення як 
спосіб протистояння 
безособовості людини. – с. 261-
264 / Оксана Сарабун // 
Актуальні проблеми 
модернізації недержавного 
сектору освіти в Україні у 
контексті світових тенденцій і 
національної практики: 
матеріали міжнар. наук. конф. 
присвяченої 30-річчю МАУП 
«Проблеми модернізації 
України» (11 квітня 2019 р., 
Київ). – Вип. 8 / редкол. : М. Н. 
Курко (голова) [та ін.]. – К. : ДП 
«Видавничий дім «Персонал», 
2019. – 458 с.; 
The non-casual responsibility as a 
priori of human condition.
(Некаузальна відповідальність 
як апріорна ситуація 
людяності). –  s. 103-113. / 
Oksana Sarabun // Wschodni 
rochnik humanistyczny. – 
Filozofia: Lwów-Preszów-
Rzeszów, pod red. Leszka Gawora. 
– Lublin : Radzyń Podlaski. – 
2019. – Tom XVI, № 1 – 224 s.; 
Контроверза універсалізму та 
партикуляризму в розумінні 
природи справедливості. – С. 
33-36. / Оксана Сарабун // Тези 
звітної наукової конференції 
філософського факультету / 
Відп. за випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 2020. – 215 с.;  
Лібертаріанство: обмежений чи 
вдосконалений варіант 
лібералізму? – С. 55-59. / 
Оксана Сарабун // Тези звітної 
наукової конференції 
філософського факультету / 
Відп. за випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 2021. – 274 с.; 
Справедлива нерівність чи 
несправедлива рівність? – С. 42-
45. / Оксана Сарабун // Тези 
звітної наукової конференції 
філософського факультету / 
Відп. за випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 2022. – Вип. 
19. – 263 с.
Підвищення кваліфікації: 1. 
ЛНУ ім. І. Франка. Курси 
«Цифрові компетенції в освіті» 
27.01-07.02.2020, 2 кредити 
ECTS. Свідоцтво № 
01467243/02683-20.

2. Львівський інститут ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом», 6 кредитів ECTS. 
Довідка про підвищення 
кваліфікації № 63/20 від 
11.05.2020 р.



474 Откович Катерина 
Вікторівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Філософський 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 0301 
Фiлософiя, Диплом 
кандидата наук ДK 

050051, виданий 
03.12.2008

9 ОК(з) 6. Філософія 1.Откович К. Формування 
гендерного дискурсу у світовому 
та українському культурному 
просторі. // Вісник Львівського 
університету. Серія: філософські 
науки, 2016. – Вип. 118. – С. 110 
– 117.
2.Откович К. Особливості 
формування нової ціннісної 
парадигми в контексті 
становлення національної ідеї у 
творчості Олени Теліги. 
Науковий журнал 
«ΛΌГOΣ. The art of scientific 
mind». Вінниця : ГО 
«Європейська наукова плат-
форма», 2019. №.3. С. 125-128.
3. Откович К. Трансформація 
сучасної архітектури в умовах 
сучасних запитів / Откович 
Катерина // Релігія, 
релігійність, філософія та 
гуманітаристика в су-часному 
інформаційному просторі. – 
Рубіжне: СНУ ім. В. Даля, 2015. 
– С. 95-98.
4.Откович К. Актуальні питання 
гендерного дискурсу в 
українському культурному 
просторі. / Откович Катерина // 
Прикладні наукові розробки та 
теоретичні дослідження ХХІ 
століття: зб. наук. праць 
«ΛΌГOΣ». Вінниця : ГО 
«Європейська наукова 
платформа», 2019. Т.4. С. 7-10.
Тези:
1.Откович К. Формування ідей 
національного фемінізму у 
творчості О. Теліги. / Откович 
Катерина // Тези звітної 
наукової конференції 
філософського факультету. – 
Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – Вип. 12. – С. 28–
30.
2..Откович К. Сакральна 
архітектура в контексті зміни 
культурно-духовної парадигми. 
/ Откович Катерина // Тези 
звітної наукової конференції 
філософського факультету ; 
відп. за випуск Л. Рижак. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2016. – С. 
29–30.
3. Откович К. Гендерна 
проблематика в українському 
дискурсі. / Откович Катерина // 
Тези звітної наукової 
конференції філософського 
факультету / Відп. за випуск Л. 
Рижак, О. Квас. – Дрогобич : 
ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 41–
4.
4. Откович К. Сучасні тенденції 
трансформації культурного 
простору для інклюзивних 
потреб // Глобальні 
трансформації у сфері культури: 
виклики сьогодення. Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. – Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2021. – с. 33.

Технічний редактор Вісника 
ЛНУ, Серія філософські науки. 
Випуски 17-21 за 2015-2019 рр. 
електронний супровід сторінки 
http://publications.lnu.edu.ua/bu
lletins/index.php/

Координатор освітнього проєкту 
«Школа жестової мови: Почуй 
культуру», тривалістю з 
01.06.2020 по 30.10.2020 з 
залученням студентів ЛНУ ім. 
І.Франка до проходження 
освітній курсів.
Член правління ГО 
«Центральне Медіа»
Підвищення кваліфікації: 
1. Львівський національний 
університет ім. Івана Франка, 
свідоцтво № 014672243/02681 – 
20, тема «Цифрові компетенції 
в освіті», дата видачі — 
07.02.2020. Обсяг 2 кредити 
EKTS (60 годин).
2. Львівська національна 
музична академія мистецтв 
імені М.В. Лисенка, довідка від 
22.04.2019 року № 124 видана 
Львівською національною 
музичною академією мистецтв 
імені М.В. Лисенка.
3. Вдосконалення викладацької 
майстерності» 27 січня-4 червня 
2022 р., ЛНУ ім. І. Франка. 
Сертифікат СB N 0259-2022, 5 
кредитів
4.«Цифрові інструменти 
GOOGLE для освіти» 3-16 



жовтня 2022 р., Сертифікат N 
GDTfE-03-Б-06852, 1 кредит

55108 Наконечний 
Андрій Романович

Доцент кафедри 
філософії, 
Основне місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 014504, 

виданий 15.05.2002, 
Атестат доцента 12ДЦ 

021499, виданий 
23.12.2008

21 ОК(з) 6. Філософія 1. Наконечний А. Ідея свободи у 
суспільно–духовному житті 
України XIV–XVIII ст. / 
А.Наконечний // Вісник ЛНУ. 
Серія філософські науки, 2014. – 
Вип. 3. – С.67–75.
2. Наконечний А. Національна 
ідея як інтегративний чинник у 
філософській думці України 
першої половини ХІХ ст. (на 
прикладі творчості діячів 
«Руської трійці» та Т.Шевченка) 
/ А.Наконечний // Вісник ЛНУ. 
Серія філософсько-
політологічні студії, 2014. – 
Вип. 4. – С.17–21.
3. Наконечний А. Національна 
ідея як інтегративний чинник у 
філософській думці України 
другої половини ХІХ ст. (на 
прикладі творчості 
М.Драгоманова та І.Франка) // 
Вісник Львівського 
університету. Серія: 
філософсько-політологічні 
студії. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. 
І.Франка, 2014. – Вип.5. – С.20-
25.
4. Філософсько-психологічні 
аспекти корекції девіантної 
поведінки молоді України // Зб. 
навук. праць / Брэсц. дзярж. ун-
т імя А.С. Пушкіна. – Брест: 
Альтернатива, 2016. – С.153-158.
5. Еволюція соціально-
філософських поглядів Івана 
Франка // Тези звітної 
конференції філософського 
факультету / Відп. за випуск Л. 
Рижак, О. Квас. – Дрогобич: 
ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 
38–41.
Підвищення 
кваліфікації:Львівська 
національна музична академія 
імені М.В.Лисенка.
Довідка від 22.04.2019 р.№ 125, 
видана Львівською 
національною музичною 
академією ім. М.В.Лисенка

34977 Арцишевська 
Анетта Леонідівна

Доцент кафедри 
Іноземних мов 
для 
гуманітарних 
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(з) 7. Іноземна 
мова (англійська мова 
1-2 курс)

1) 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/10.26661/2414-
1135-2021-81-1-1) (Index 
Copernicus, ERIH PLUS.); 
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 (0,5 д.а.) (Index 
Copernicus 6152); Арцишевська 
А.Л., Кузнєцова Л. Р. Фахова 
юридична мова: особливості 
викладання на юридичному 
факультеті / А. Л. Арцишевська, 
Л. Р. Кузнєцова // Науковий 
журнал «Молодий вчений» – 
Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. - #2.1 
(78.1). (DOI: 
https://doi.org/10.32839/2304-
5809/2020-78.1-4). - С.12-15 (0,5 
д.а.) Index Copernicus 6152); 
Hrynya N. O., Artsyshevska A. L. 
Reading Activities in the 
Classroom / N. O. Hrynya, A. L. 
Artsyshevska // Науковий вісник 
міжнародного гуманітарного 
університету. Серія : Філологія : 
зб. наук. праць. – Одеса, 2018. – 
Вип. 37 том 2. – С. 11–14 (Index 
Copernicus 6152); 

3) 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. 

19) Член TESOL-Ukraine та 
TESOL International; Член 
оргкомітету та редколегії 
студентської конференції 
“Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі. 
Термінологічна база сучасних 
гуманітарних досліджень : 
Видання у 2 томах. Том I. II : 
Збірник тез доповідей 
(англійською мовою) / Заг. ред. 
і укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2021; Член 
оргкомітету та редколегії 
студентської конференції 
“Трансфер знань у глобальному 
академічному просторі” : 
Видання у 3 томах. Том 1, 2, 3 : 
Збірник наукових праць 
(англійською мовою) / Заг. ред. 
і укл. А. І. Раду, ред. Л. Р. 
Кузнецова. – Львів : ПП 
„Марусич”, 2020.
Підвищення кваліфікації : 
Науково-педагогічне 
стажування по програмі 
Еразмус+ в університеті Тарту 
(Естонія) «Інтегроване 
навчання у вищій освіті», 
сертифікат No. 14932-20, 
виданий 18.12.2020,
78 годин (3 кредити ECTS)

Західний науковий центр НАН 
України та МОН України, 
листопад-грудень 2020 р.

Certificate of Participation 
№ 04062022 іn
Hawaii TESOL and TESOL-
Ukraine Joint Project “Hawaii 
TESOL Webinars in Solidarity 
with TESOL-Ukraine” April – 
June,2022
(12 academic hours);
Certificate of Participation in 
TESOL-Italy and TESOL-Ukraine 
Joint Project “Sharing Context 
Between Cultures
April – June,2022
(18 academic hours).

409396 Будій Зіновія 
Іванівна

Доцент кафедри 
Іноземних мов 
для 
гуманітарних 
факультетів, 
Сумісництво

Факультет іноземних 
мов

Диплом кандидата 
наук ДK 011447, 

виданий 04.07.2001, 
Атестат доцента ДЦ 

012986, виданий 
15.06.2006

39 ОК(з) 7. Іноземна 
мова (англійська мова 
1-2 курс)

1) Будій З. І. Конвенційність та 
інтенціональність у концепції 
перформативності / Молодий 
вчений: науковий журнал. 
Випуск 4.3 (44.3) квітень, 2017. – 
Херсон: Видавничий дім 
“Гельветика”, 2017. – С. 20-24.; 
Будій З. І. Семантична основа 
експліцитних перформативів / 
Актуальні проблеми романо-
германської філології та 
прикладної лінгвістики: 
науковий журнал / редкол. 
В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці: 
Видавничий дім “РОДОВІД”, 
2017. – Вип. 1(14). – С. 92-95.; 
Будій З. І. Ітеративність як 
умова функціонування 
перформативних мовленнєвих 
актів (на матеріалі англійської 
мови) / Одеський лінгвістичний 
вісник: науково-практичний 
журнал. Випуск 9, том І. – Одеса 
/ Херсон: Видавничий дім 
“Гельветика”, 2017. – С. 30-34.

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня:
дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
філологічних наук, 10.02.04 – 
германські мови – «Непрямі 
мовленнєві акти у романах 
Патріка Вайта: 
лінгвостилістичний та 
функціонально-
прагмасемантичний аспекти» І. 
Шуляк – 2018 рік.
Підвищення кваліфікації : 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника», кафедра 
англійської філології, з 
01.12.2017 по 28.02.2018. Наказ 
№ 56, від 27.11.2017. Довідка № 
01-15/03/326 від 05.03.2018.



406974 Дзюбіна Оксана 
Ігорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет іноземних 
мов

Диплом магістра, 
Тернопільський 

національний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира Гнатюка, 
рік закінчення: 2012, 
спеціальність: 030502 

Мова і література 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
039677, виданий 

13.12.2016

9 ОК(з) 7. Іноземна 
мова (англійська мова 
1-2 курс)

1) Дзюбіна О. І. Типологічні 
принципи класифікації 
неологізмів у сучасній 
англійській мові // Науковий 
вісник міжнародного 
гуманітарного університету. 
Серія : Філологія. Одеса 2018, 
№ 33 (2). С. 38–40; Дзюбіна О. І.  
Утворення морфологічних 
неологізмів в англомовному 
сегменті індустрії моди та 
краси/О.І. Дзюбіна //Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. 
Сер.: Філологія. – 2021. – № 47 
том 1. – С. 68–71.; Дзюбіна О. І.  
Визначення статусу 
новостворених лексичних 
одиниць в англомовному 
сегменті соціальних мереж 
Twitter та Facebook/О.І. Дзюбіна 
//«Філологічні трактати», Том 
9, № 2 ' 2017, Сумський 
державний університет, – C. 36-
40; Дзюбіна О. І.  Сленг в 
англомовному кінодискурсі (на 
матеріалі серіалу «Друзі»)/О.І. 
Дзюбіна //Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного 
університету. Сер.: Філологія. – 
2019 . – № 40 том 2. – С. 35-38.

3) Посібник: [для студ. вищ. 
навч. закл.] Дзюбіна О. І., 
Татаровська О. В.  English 
through songs: навчально-
методичний посібник з 
практичного курсу англійської 
мови для студентів третього 
курсу факультету іноземних мов 
(відділення німецької мови) / О. 
І. Дзюбіна., Татаровська О. В.  – 
Львів : ПАІС, 2020. – 63 с.; 
Посібник: [для студ. вищ. навч. 
закл.] Дзюбіна О. І., 
Татаровська О. В.  Skillful 
Reading (додаток до підручника 
Upstream B2): навчально-
методичний посібник з 
практичного курсу англійської 
мови для студентів першого 
курсу факультету іноземних мов 
/ О. І. Дзюбіна., Татаровська О. 
В. – Львів : ПАІС, 2020. – 60 с.

10) Участь у проєкті «Вивчай та 
розрізняй: інфо-медійна 
грамотність» (організоване 
IREX, за підтримки 
Міністерства освіти і науки 
України, Академії Української 
Преси, Посольства Великої 
Британії в Україні, Посольства 
США в Україні та UKaid) (з 7 
жовтня 2019 року).

12) Експертний блог ¨English me 
on¨ у соцмережі Instagram 
https://www.instagram.com/engli
shmeon/;
Why is it Black? 
https://www.instagram.com/p/C
WwNUzCNVYd/; 
8 facts about Eurovision 
https://www.instagram.com/p/C
POfJttJNJd/ ; 
 Конструкції Either or…neither 
nor 
https://www.instagram.com/p/C
PIy7oIJFGl/; 
Creepy idioms ¨Halloween¨ 
https://www.instagram.com/p/C
VtZsoHNs08/; 
Phrasal verbs ¨Make up your 
mind¨ 
https://www.instagram.com/p/C
VqmZMktR6f/

19) Член TESOL-Ukraine та 
TESOL International;
Членство у міжнародній 
організації з оцінювання UALTA
Підвищення кваліфікації: 
Проходження міжнародного 
наукового стажування «The 
Innovative Methods and 
Technologies of Teaching:  The 
Newest in the Educational 
Practice» (English Philology,  
Linguistics), (02. 07.2020- 
02.10.2020,180  год.).
Курс вдосконалення науково-
педагогічних працівників 
“Вдосконалення викладацької 
майстерності”, ЛНУ ім І. 
Франка, (обсяг 6 кредитів, 180 
год., 1 жовтня 2020 - 23 січня 
2021).
Курс Іспанська мова. Рівень А1. 
(21.01.2020 – 18.03.2020). 
Установа: “Cursos de español”



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

9 ОК(п) 11. 
Конституційне право 
України

Пункт 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; 

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; 

Чорненький В. І. 
Конституційно-правові 
особливості застосування 
люстраційних заходів в Україні 
/ В. І.Чорненький // 
Підприємництво, господарство і 
право. – 2020. – №11/2020. – C. 
179-185; 

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; 

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.

Пункт 3: 
Конституційно-правовий статус 
осіб з інвалідністю в Україні : 
монографія / В.І. Чорненький. – 
Ужгород: Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. – 232 с; 

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.

Пункт 7: 
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».

Пункт 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): У 2021 року керував 
науковою роботою слухачки 
МАН Софії Чорній, яка здобула 
призове місце на II - III етапі 
Всеукраїнських конкурсів-
захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів 
Національного центру «Мала 
академія наук України».

Пункт 19: 
Голова ГО «Асоціація 



викладачів громадянської 
освіти»; з 2012 – член 
професійного громадського 
об’єднання – Національна 
асоціація адвокатів України.

Пункт 20: 
Адвокатська практика з 2012 
року, свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю № 1955 від 
08.09.2012 року.
Підвищення кваліфікації : 14-16 
серпня 2019 року був учасником 
Літньої школи з 
конституційного права для 
викладачів Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні – 
Сертифікат від 16.08.2019 року; 
13-18 січня 2020 року 
підвищував кваліфікацію у 
Національній академії правових 
наук України за програмою 
«Новітні методики викладання 
галузевих юридичних 
дисциплін» за темою 
«Методика викладання 
приватного та публічного 
права», загальний обсяг 
програми 2 кредити ЄКТС (60 
годин) – Сертифікат 01 
00065028/000030-20 від 
18.01.2020; 05-11 липня 2021 
року підвищував кваліфікацію в 
Університеті Байройта 
(Федеративна республіка 
Німеччина) щодо цифрового 
навчання – Сертифікат від 
12.07.2021.

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(п) 18. 
Кримінальне право 
України. Загальна 
частина

Пункт 1: Маркін В. І. Критерії 
трансформації ("переростання") 
крадіжки у грабіж або розбій: 
чи є вони універсальними? 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 2022. № 
7. С. 329-333.
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. 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.
Пункт 4: 
Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 12: 

Маркін В.І. "Вікові" межі 
статевої недоторканості особи. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІІІ звітної 
науково-практичної 
конференції (3–4 лютого 2022 
р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 



університету імені Івана Франка, 
2022. С. 190–193; 

Маркін В.І. Момент закінчення 
зґвалтування за Кримінальним 
кодексом України. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІІ 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. 139–141; 

Маркін В. І. Зґвалтування, 
вчинене групою осіб: окремі 
проблеми кримінально-
правової кваліфікації. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали XХVI 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. 139–141; 

Маркін В. І. Проблеми 
диференціації кримінальної 
відповідальності за посягання 
на життя спеціальних 
потерпілих у зв’язку з їх 
діяльністю в Україні. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XХV 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. 134–137;  

Маркін В. І. Державна зрада: 
окремі проблеми кримінально-
правової кваліфікації. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали XХІV звітної науково-
практичної конференції (7-8 
лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2.  
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2018. С. 155–158.                                                                                                                                  
Пункт 19: 
Індивідуальний член ГО 
"Всеукраїнська асоціація 
кримінального права".
Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 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 співробітництва 
(Удосконалення професійної 
компетентності викладача 
юридичних дисциплін, 
сертифікат ADV-151147-LSI, 15 
листопада 2021 року - 26 грудня 
2021 року, 6 кредитів)

157687 Марін Олександр 
Костянтинович

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

21 ОК(п) 18. 
Кримінальне право 
України. Загальна 
частина

Пункт 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. 

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. 

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. 

Марін О. Кримінальна 
відповідальність за 
насильницьке зникнення. 
Вісник Львівського 



університету. Серія юридична. 
2021. Випуск 72. С.122-130.  

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. 

Пункт 3: 

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.

Пункт 4: 

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/course/view.
php?id=3628; 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 6: 

наукове керівництво 
дисертацією Сень Ірини 
Зеновіївни на тему: «Спеціальні 
норми у кримінальному праві 
України»  за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право. Дисертацію 
захищено 08.07.2020 року. 
Одержала диплом. 

Пункт 7: 

Опонування дисертації 
Михайлова М.В., захист відбувся 
22.09.2021; 

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 14: 

керівництво постійнодіючою 
студентською проблемною 
групою у межах співпраці із 
Університетом Тюбінгена 
(ФРН); 

Пункт 19: 

Засновник та активний член ГО 
«Львівський форум 
кримінальної юстиції».

Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».

Пункт 20:  

Адвокат. Свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю № 1926, видане  на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
31.08.2012 р. № 7.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
Програма «Вдосконалення 
викладацької майстерності» 
Сертифікат СВ № 
02070987/000067-21 від 
23.02.2021 
6 кредитів 



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

7 ОК(п) 18. 
Кримінальне право 
України. Загальна 
частина

Пункт 1:  

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. 

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. 

Kryklyvets D. Granting Clemency 
to Convicts Imprisoned for Life in 
Ukraine: Certain Remarks. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 2021. № 
2. С. 232–234. 

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. 

Крикливець Д.Є. Окремі 
проблеми механізму 
застосування обмежувальних 
заходів. Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції. 
2022. № 2. С. 80–86. 

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с. 

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 12: 

Крикливець Д.Є. Звільнення від 
покарання та неможливість 
призначення покарання / Д.Є. 
Крикливець // Проблеми 
реалізації та захисту прав 
людини і громадянина в умовах 
розвитку правової держави : 
Матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 10–12 грудня 
2019 р.). – Львів : «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2019. – С. 34–36. 

Крикливець Д.Є. Окремі 
питання співвідношення 
визнання вини та щирого 
каяття як обставини, що 
пом’якшує покарання / Д.Є. 
Крикливець // Пріоритетні 
напрямки розвитку правової 
системи України : матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції, м. 
Львів, 24–25 січня 2020 р. – 
Львів : Західноукраїнська 
організація «Центр правничих 
ініціатив», 2020. – С. 35–39. 

Крикливець Д. Врахування 
правил призначення покарання 
у кримінальних провадженнях 
на підставі угод / Д. Крикливець 
// Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали XХVI 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. 130–132. 

Крикливець Д. Розмежування 
особи винного та обставин, які 
пом’якшують покарання, як 
загальних засад призначення 
покарання: пошук шляхів / Д. 
Крикливець // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
XХVII 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. 150–152. 

Крикливець Д. Позитивна 
кримінальна відповідальність: 
щодо обґрунтованості 
виокремлення явища / Д. 
Крикливець // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
XХVIII звітної науково-
практичної конференції (3–4 
лютого 2022 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. – С. 179–181.

Пункт 15: 

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).

Пункт 19: 
Індивідуальний член ГО 
«Всеукраїнська асоціація 
кримінального права».
Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».

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

17 ОК(п) 18. 
Кримінальне право 
України. Загальна 
частина

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 5: 

захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 - 
кримінальне право і 
кримінологія; кримінально-
виконавче право    на тему: 
«Ефективність забороняючих 
кримінально-правових норм». 
Захист відбувся: 22.09.2021 
року.

Пункт 12: 

Ждиняк Н. Критерії оцінки 
якості забороняючих 
кримінально-правових норм / 
Н. Ждиняк  // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
XХV 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. 108-110; 

Ждиняк Н. Методологічні 
підходи до розуміння 
ефективності забороняючих 
кримінально-правових норм. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали XХVII звітної 
науково-практичної 
конференції (Львів, 5-6 лютого 
2021 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 



університету імені Івана Франка, 
2021.  С. 141-143; 

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.

Пункт 19: 

Членкиня (індивідуальне 
членство) у ГО «Всеукраїнська 
Асоціація кримінального 
права»

Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Львівський національний 
університет
 ім. Ів. Франка (Вдосконалення 
викладацької майстерності, 
сертифікат СВ № 02070987 / 
000153-21, виданий 23 січня 
2021 р., 1 кредит ECTS).

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(п) 18. 
Кримінальне право 
України. Особлива 
частина

Пункт 1: 

Маркін В. І. Критерії 
трансформації ("переростання") 
крадіжки у грабіж або розбій: 
чи є вони універсальними? 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 2022. № 
7. С. 329-333.

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. 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.

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 



master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 12: 

Маркін В.І. "Вікові" межі 
статевої недоторканості особи. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІІІ звітної 
науково-практичної 
конференції (3–4 лютого 2022 
р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. С. 190–193; 

Маркін В.І. Момент закінчення 
зґвалтування за Кримінальним 
кодексом України. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІІ 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. 139–141; 

Маркін В. І. Зґвалтування, 
вчинене групою осіб: окремі 
проблеми кримінально-
правової кваліфікації. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали XХVI 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. 139–141; 

Маркін В. І. Проблеми 
диференціації кримінальної 
відповідальності за посягання 
на життя спеціальних 
потерпілих у зв’язку з їх 
діяльністю в Україні. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XХV 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. 134–137;  

Маркін В. І. Державна зрада: 
окремі проблеми кримінально-
правової кваліфікації. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали XХІV звітної науково-
практичної конференції (7-8 
лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2.  
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2018. С. 155–158.                                                                                                                                  
Пункт 19: 

Індивідуальний член ГО 
"Всеукраїнська асоціація 
кримінального права".

Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 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 співробітництва 
(Удосконалення професійної 
компетентності викладача 
юридичних дисциплін, 
сертифікат ADV-151147-LSI, 15 
листопада 2021 року - 26 грудня 
2021 року, 6 кредитів)

157687 Марін Олександр 
Костянтинович

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 ОК(п) 18. 
Кримінальне право 
України. Особлива 
частина

Пункт 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. 

Марін О. «Новітні» форми 
зловживання можливостями 
спеціального статусу в розділі 
XVII Особливої частини 



21.04.2005 кримінального кодексу України. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 2021. № 
2. С. 239-242. 

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. 

Марін О. Кримінальна 
відповідальність за 
насильницьке зникнення. 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2021. Випуск 72. С.122-130.  

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. 

Пункт 3: 

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.

Пункт 4: 

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/course/view.
php?id=3628; 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 6: 

наукове керівництво 
дисертацією Сень Ірини 
Зеновіївни на тему: «Спеціальні 
норми у кримінальному праві 
України»  за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право. Дисертацію 
захищено 08.07.2020 року. 
Одержала диплом. 

Пункт 7: 

Опонування дисертації 
Михайлова М.В., захист відбувся 
22.09.2021; 

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 14: 

керівництво постійнодіючою 
студентською проблемною 
групою у межах співпраці із 
Університетом Тюбінгена 
(ФРН); 

Пункт 19: 

Засновник та активний член ГО 
«Львівський форум 
кримінальної юстиції».

Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».

Пункт 20:  



Адвокат. Свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю № 1926, видане  на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
31.08.2012 р. № 7.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
Програма «Вдосконалення 
викладацької майстерності» 
Сертифікат СВ № 
02070987/000067-21 від 
23.02.2021 
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

11 ОК(п) 18. 
Кримінальне право 
України. Особлива 
частина

Пункт 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 

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. 

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/law2019/6/523
3. 

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. 

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; 

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 19: 

Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».



Пункт 20: 

Адвокатка. Свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю № 1729, видане  на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
11.08.2010 р. № 7.
Підвищення кваліфікації : 1) 
Центром підвищення 
кваліфікації викладачів 
кримінального права 
Національного юридичного 
університету імені Ярослава 
Мудрого та Організацією з 
безпеки та співробітництва в 
Європі (курс підвищення 
кваліфікації з теми “Методика 
викладання кримінального 
права та процесу та основні 
проблеми співвідношення 
кримінального та 
кримінального процесуального 
права”, м. Харків, жовтень-
листопад 2016 р.). Сертифікат 
№ 4. 2) Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка (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) Проєкт Програми 
USAID “Нове правосуддя” 
(Вебінар “Впровадження 
дистанційної юридичної 
освіти”, який проводився у 
березні-червні 2020 року. 
Участь засвідчується 
сертифікатом); 4) Юридичний 
факультет Університету імені 
Марії Кюрі-Склодовської у м. 
Люблін, Республіка Польща 
(міжнародне наукове 
стажування, 15-21 жовтня 2018 
року. Сертифікат. Обсяг 
стажування 15 годин лекцій, 30 
годин для досліджень); 5) 
Міністерство освіти і науки 
України за спільною програмою 
з Міжнародною громадською 
організацією «Універсальна 
екзаменаційна мережа» 
(“Основи тестології та розробки 
тестових завдань”, 19-20 квітня 
2019 року. Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації ПК № 
3.2/14/6/18-19 від 20.04.2019 
року. 0,5 кредитів ECTS); 6) 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(Програма підвищення 
кваліфікації «English-language 
Academic Communication”, 15 
квітня-15 червня  2022 року. 
Сертифікат AK # 
02070987/000029-22. 6 
кредитів ECTS); 
7)ТОВ «Академія цифрового 
розвитку» (Курс "Цифрові 
інструменти GOOGLE для 
освіти" (базовий рівень), 
Сертифікат  № GDTfE-01-18299, 
виданий 08.08.2022 року. 1 
кредит 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

5 ОК(п) 18. 
Кримінальне право 
України. Особлива 
частина

Пункт 1: 

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. 

Marin O., Sen I. Liability for 
economic crimes under the 
Criminal Code of Ukraine in the 
context of Eurointegration 
processes. Teka Komisji 
Prawniczej. 2018. № XI-2. P. 251-
263. 

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.

Burdin V., Sen I., Senko M. 



Zmuszanie jako cel popełniania 
przestępstw według ukraińskiego 
kodeksu karnego. Przestępstwo 
zmuszania / red. M. Mozgawa. 
Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. 
S. 410-425.

Пункт 4: 

Практикум з кримінального 
права України (Особлива 
частина) / Боднарчук Р.О., 
Гриниха І.М., Гордієнко В.В., 
Денькович О.І.,Ждиняк Н.П., 
Крикливець Д.Є., Леськів С.Р., 
Марін О.К.,Маркін В.І., Палюх 
Л.М., Сень І.З., Сенько М.М., 
Сибаль О.Б., Шуп'яна М.Ю. - 
Львів: Юридичний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 254 с.

Пункт 5: 

захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 - 
кримінальне право і 
кримінологія; кримінально-
виконавче право    на тему: 
«Спеціальні норми у 
кримінальному праві України». 
Захист відбувся: 08.07.2020 
року.     

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 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" 
у 2020/2021 навчальному році;

робота у складі журі І туру 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт на 
юридичному факультеті 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
(12 грудня 2019 року; 28 січня 
2021 року; 25 січня 2022 року);

керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
з кримінального права; 

Пункт 19: 

Членкиня (індивідуальне 
членство) у ГО «Всеукраїнська 
Асоціація кримінального 
права»
Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».

Підвищення кваліфікації : 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(Вдосконалення викладацької 
майстерності, сертифікат СВ № 
02070987/000179-21, виданий 
23 січня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого (Європеїзація 
кримінального права України, 
сертифікат виданий у вересні 
2021 р. 94 години); 

Національний університет 
"Одеська юридична академія" 
(The First Summer School of the 
Erasmus+ project "Modernization 
of master programs for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European standard 
on human rights (CRIMHUM)", 
сертифікат виданий 
30.09.2021); 

ОБСЄ (Осіння школа з 
кримінального права 
"Лабораторія кримінальної 
правотворчості", сертифікат № 
2020/15, виданий 13 листопада 
2020 року)



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

15 ОК(п) 19. Трудове 
право України 

Пункт 1:
1. Конституційні основи 
законодавства України про 
соціальне забезпечення. 
Університетські наукові 
записки. – 2016. - № 59. – С. 
235-246;
2. Акти органів соціального 
страхування як джерела права 
соціального забезпечення: 
поняття та правова природа. 
Вісник Львівського 
університету. Серія Юридична. 
– 2016. – Випуск 62. – С. 148- 
159;
3. 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;
4. Ласько І. Право працівників 
на відпочинок та його 
відображення у проєкті Закону 
“Про працю” / І. Ласько // 
Урядовий законопроєкт «Про 
працю» як наступ на права 
працівників. Збірник наукових 
статей. – Львів, 2020. – С. 36-43
5. 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;

Пункт 3: 
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.
Пункт 4:
1. Актуальні проблеми пенсійної 
реформи: роз’яснення 
коментарі : Синчук С.М., Бурак 
В.Я., Кульчицька О.І. Львів : ПП 
“Видавництво Левада”, 2017. - С. 
6-19.
Пункт 12:
1. Ласько І. Роль суду 
Європейського Союзу у захисті 
соціальних прав трудових 
мігрантів / І. Ласько // 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали ХXV звітної науково-
практичної конференції (6–7 
лютого 2020 р.) : у 2-ох ч-х. Ч. 2. 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. – С. 24-27.
Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Львівський торговельне-
економічний 
університет(Удосконалення 
методики викладання)2018 р.

34797 Парпан Тетяна 
Валеріївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 031315, 

виданий 15.12.2005, 
Атестат доцента 12ДЦ 

039909, виданий 
23.09.2014

25 ОК(п) 19. Трудове 
право України 

Пункт 1:
1. Парпан Т.В. Право 
роботодавця на зміну умов 
праці працівників в умовах 
воєнного стану. Особливості 
реалізації прав  у сфері праці та 
соціального захисту в умовах 
воєнного стану: матеріали 
Круглого столу  (12 травня 2022 
р.). –  Львів, Харків, Вінниця. 
2022. 214 с. С.141-144
2. Парпан Т.В. Флексибілізація 
трудових правовідносин в 
Україні: очікування та реалії. 
Вроцлавсько-Львівський 
юридичний збірник, Вип.10, 
Львів. 2019. С.159-170;
3. Парпан Т.В. Окремі аспекти 
формування зміст трудового 
договору за проектом Закону 
України «Про працю». 
Урядовий законопроект «Про 
працю», як наступ на права 
працівників. Збірник наукових 
статей. Львів, 2020. С.26-35
4. Парпан Т.В. Законодавчі 



зміни щодо поглиблення 
флексибілізації у трудових 
правовідносинах, зумовлені 
пандемією COVID-19. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. №8. 2021. 
С.153-156;
5. Парпан Т.В. Конституційна 
заборона примусової праці в 
Україні / Парпан Т.В. // 
Український часопис 
конституційного права 
(Ukrainian Journal of 
Constitutional Law). - 2022. - № 1 
- С. 55-64. 
Пункт 12:
1. Парпан Т.В. Право на гідне 
ставлення до працівника на 
роботі у чинному трудовому 
законодавстві України. 
Актуальні проблеми 
соціального права: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції: 
«Європейська Соціальна Хартія 
та проблеми реалізації 
соціальних прав в умовах 
глобалізації» (до 25-річчя 
Європейської соціальної хартії 
(переглянутої). – Львів 2021, 23 
квітня 2021 р. Випуск 10. С.110-
113;
2. Парпан Т.В. Колективні 
трудові права дистанційних 
працівників. Сучасний стан 
забезпечення трудових прав і 
прав соціального забезпечення 
та перспективи його 
поліпшення: матеріали IX 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(м.Харків, 4 червня 2021 р.); за 
заг. ред. К.Ю.Мельника. Х.: 
Харків. нац. ун-т внутр. 
справ.2021. 280 с. С.167-170;
3. Парпан Т.В. Запровадження 
дистанційної праці: нові 
можливості та виклики. Правові 
виклики сучасності: захист прав 
людини в умовах пандемії: 
Матеріали II Міжнародної 
науково-практичної онлайн 
конференції 22 жовтня 2021. 
Чернівці. С.173-174;
4. Парпан Т.В. Трудове 
законодавство як знаряддя 
захисту зайнятості. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХХVIII звітної науково-
практичної конференції (3-4 
лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. 258 с. С.39-41;
Пункт 14:
1. Керівництво студентом 2 
курсу Білоусом Миколою, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт; 
Керівництво постійно діючим 
студентським науково-
практичним гуртком: «Круглий 
стіл секції трудового права».
Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Відомості про підвищення 
кваліфікації: Львівський 
торгово-економічний 
університет, 2018 р.; Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка (Курс 
підвищення кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей викладачів, 
сертифікат виданий 9 червня 
2021 року, 1 кредит ECTS); ТОВ 
"Академія цифрового розвитку" 
(Курс «Цифрові інструменти 
GOOGLE для освіти» Базовий 
рівень, сертифікат №GDTfE-03-
Б-02825, виданий в 16 жовтня 
2022 року . 1 кредит ECTS); 

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(п) 21. 
Інтелектуальна 
власність

1)
1. Oleksandra S Yavorska, Vitaliy 
M Kosovych, Ihor Y Boiko, Leonid 
L Tarasenko, Iryna I Shpuhanych. 
The current state of copyright and 
intellectual property in the IT 
field. Cuestiones Políticas. 2021, 
Vol. 39 Issue 71, p. 660-681. (Web 
of science).
2. Yuliya Glado, Oleksandra 
Yavorska, Leonid Tarasenko, 
Olena Tsilmak, Tetiana Matiienko. 
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). 
С.462-469. (Web of science).
3. 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. (Web of science).
4. Macierzynski W., Glado Yu., 
Tarasenko L. Stanislav 
Dnistryanskyi and Lviv 
University: the prosopographic 
research. EAST EUROPEAN 
HISTORICAL BULLETIN. 2020. 
№ 17. 79-89. (Web of science).
5. Тарасенко Л.Л. NFT — 
НОВІТНІЙ ЦИФРОВИЙ 
ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
ЧИ ФОРМА ВИРАЖЕННЯ 
ТВОРУ. Теорія і практика 
інтелектуальної власності. 2022. 
N2. С. 90-97.

3) Корпоративне право / за заг. 
ред. проф. О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. 
(автор розділів “Поняття та 
види юридичних осіб 
корпоративного типу», 
«Майнова основа 
господарювання юридичних 
осіб корпоративного типу», 
«Приватне підприємство як 
юридична особа 
корпоративного типу», 
«Держава як субєкт 
корпоративного права», автор 
підрозділу «Особливості 
правового положення банку як
юридичної особи 
корпоративного типу”) 

12) 1. Тарасенко Л.Л. Тенденції 
правової охорони авторського 
права у цифровому середовищі. 
Збірник матеріалів ХІV 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Закарпатські правові читання. 
Трансформація національних 
правових систем країн 
Центральної та Східної Європи в 
умовах сучасних викликів». 
Ужгород. 2022. С.293-295.
2. Тарасенко Л.Л. Об'єкти 
авторського права в цифровому 
середовищі: актуальні питання 
для національної безпеки. 
Збірн. матер. ІV Міжн.наук.-
практ. конф. «Інтелектуальна 
власність як складова системи 
забезпечення національної 
безпеки». Київ: Науково-
дослідний інститут 
інтелектуальної власності 
НАПрН України, 2022. С. 161-
165.
3. Тарасенко Л.Л. Промислові 
зразки: новації 2020 р. 
Інтелектуальна власність в 
креативних індустріях : ел. зб. 
матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-
практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 
2021 р. / редкол.: О.Ф. 
Дорошенко, А.С. Штефан та ін.; 
НДІ інтел. власн. НАПрН 
України, Навч.-наук. інст. права 
КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 
2021. С.2018-228.
4. Тарасенко Л.Л. Інформаційні 
технології як об'єкт ІТ 
правовідносин. Збірник 
матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Соціальна і 
цифрова трансформація: 
теоретичні та практичні 
проблеми правового 
регулювання». Національна 
академія правових наук 
України, Національний 
технічний університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». К. 2021. С. 205-
210.
5. Тарасенко Л.Л. Засади 
правового регулювання 
відносин інтелектуальної 
власності у цифровому 
середовищі. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: Матеріали 
ХXVІIІ звітн. наук.-практ. конф. 
(Львів, 3-4 лют. 2022 р.): у 2 ч. 
Ч. 1. Львів: Юрид. ф-т Львів. 
нац. ун-ту ім. І. Франка, 2022. С. 
210-214.



 
19) Член ГО «Львівська 
правнича школа», Член ГО 
«Центр дослідження 
інтелектуального права», 
Голова комітету з питань 
інтелектуальної власності Ради 
адвокатів Львівської області.
20) адвокат (з 2006 р. і по даний 
час), член адвокатського 
об'єднання «Тарасенко, 
Скочипець і партнери» (з 2019 
р. і по даний час).
Підвищення кваліфікації : 
Ягелонський
університет,
Краків, Польща
(кафедра
інтелектуально
ї власності
Факультету
права і
адміністрації).
Звіт
«Об’єкти
авторського
права у
цифровому
середовищі».
20.05.2018р.

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(п) 19. Трудове 
право України 

Пункт 1: 
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. Рим О.М. Правове 
регулювання колективних 
звільнень у Європейському 
Союзі // Recht der 
Osteuropaischen Staaten. 2020. - 
№ 3.- C. 49-53;
3. 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.
4. 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;
5. 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;
Пункт 3:
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.;
Пункт 4: 
1.  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.
Пункт 5:
1. 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»;
Пункт 8: 
1. Є членом редколегії та 
рецензентом наукового 
журналу Вісник Львівського 
університету. Серія юридична.
Пункт 12:
1. Рим О. М.  
Репрезентативність соціальних 
партнерів для участі у 
соціальному діалозі на рівні 
Європейського Союзу. 
Актуальні проблеми приватного 
та публічного права : матеріали 
ІІІ Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції присвяченої 92-
річчю з дня народження член-
кореспондента НАПрН України, 
академіка Міжнародної 
кадрової академії, Заслуженого 
діяча науки України, доктора 
юридичних наук, професора 
Процевського О.І. (2 квітня 2021 
року). – Харків, 2021. С. 138-140.
2. Рим О. М. Тристоронній 
соціальний саміт з питань 
зростання та зайнятості як 
інструмент соціального діалогу 
на рівні Європейського Союзу. 
Аграрне, земельне, екологічне, 
трудове право та право 
соціального забезпечення: 
здобутки та перспективи 
розвитку в Україні: тези 
доповідей учасників 
всеукраїнської дистанційної 
наук.-практ. конф. до 10-річчя 
створення одноіменних кафедр 
( м.Київ, 12 березня 2021 року) / 
за заг ред. проф. Іншина М.І., за 
ред. проф. Носіка В.В., доц. 
Ковальчук Т.Г., ас. Мельник 
М.Б. – Київ: Освіта України, 
2021. С. 437-439.
3. Рим О. М. Правила 
Європейського Союзу щодо 
мінімального щоденного часу 
відпочинку працівників. 
Сучасний стан забезпечення 
трудових прав і прав у сфері 
соціального забезпечення та 
перспективи його поліпшення : 
матеріали ІХ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Харків, 4 
червня 2021 р.) ; за заг. ред. К. 
Ю. Мельника. X. : Харків. нац. 
ун-т внутр. справ, 2021. С. 111-
113.
4. Рим О. М. Правове 
регулювання безпеки та 
здоров’я працівників в Україні у 
контексті виконання Угоди про 
асоціацію. Правове 
забезпечення соціальної 
безпеки в умовах 
євроінтеграційних процесів: 
тези допов. учасн. ІІІ Міжн. 
наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 
листопада 2021 р.) / за ред. 
проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. 
Мельник. – Київ: ФОП 
Маслаков, 2021. С. 40-43.
5. Рим О.М. Правове 
регулювання праці 
військовополонених в Україні. 
Актуальні проблеми приватного 
та публічного права : матеріали 
ІV Міжнародної науково-
практичної конференції 
присвяченої 93-річчю з дня 
народження 
членакореспондента НАПрН 
України, академіка 
Міжнародної кадрової академії, 
Заслуженого діяча науки 
України, доктора юридичних 
наук, професора Процевського 
О.І. (21 травня 2022 року).  
Харків, 2022. С. 45-48.
Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 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)



44745 Стрепко 
Володимир 
Любомирович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 041949, 

виданий 20.09.2007, 
Атестат доцента 12ДЦ 

046661, виданий 
25.02.2016

26 ОК(п) 19. Трудове 
право України 

Пункт 1:
1. Стрепко В.Л. Про безробіття 
як підставу соціального 
забезпечення в умовах ринку – 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. – 
Випуск 69. – 2020. – 
(індексується в міжнародній 
наукометричній базі даних 
Index Copernicus International).
2. Стрепко В.Л. 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.
Пункт 12:
1. Стрепко В.Л. 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. 912 с.
2. Стрепко В.Л. 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. 912 с.
Пункт 18:
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.; 
Пункт 19: 
1. Учасник Адвокатського 
об’єднання «Адвокаторум»;
2. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. 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
Підвищення кваліфікації : 
Львівський торговельне-
економічний 
університет(Удосконалення 
методики викладання)2018 р.



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(п) 19. Трудове 
право України 

Пункт 1: 
1. 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;
 2. Фурик І.Я. Мотиваційна роль 
заробітної плати у трудових 
правовідносинах // Вісник 
Львівського університету. – 
Серія юридична. – Львів, 2002. 
– Вип. 37. С. 359-362.;
3.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. 
4.Фурик І.Я. Індивідуально-
договірне встановлення умов 
оплати праці найманих 
працівників // Юридичний 
науковий електронний журнал. 
– Запоріжжя, 2015 р. // Режим 
доступу: www.lsej.org.ua 
5. 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.
Пункт 12:
1. Фурик І.Я. Захист заробітної 
плати від необґрунтованих 
відрахувань. . Я. Фурик // 
Актуальні проблеми 
соціального права. Випуск 9. 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції “Українська 
правнича наука та її вплив на 
сучасні реформи” (до 95-річчя 
Цигилика Теодора Івановича) 6 
грудня 2019. – Львів, «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2020. – С. 179-182;
2. Фурик І.Я. Поняття та види 
адвокації у трудових 
правовідносинах. Фурик І. Я. // 
Актуальні проблеми 
соціального права. Випуск 10. 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції “Європейська 
соціальна хартія та проблеми 
реалізації соціальних прав в 
умовах глобалізації” (до 25-
річчя Європейської соціальної 
хартії (переглянутої) - Львів, 23 
квітня 2021 року. Львів, 
«ГАЛИЧ-ПРЕС». – 2021. – 
Випуск 10. – C. 132-134.
Пункт 19: 
1. Первинна профспілкова 
організація працівників ЛНУ 
ім. Івана Франка. 
2. Комітет трудового права Ради 
адвокатів Львівської області. 
3. Адвокатське об’єднання 
«Адвокаторум».;
4. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа». 
Пункт 20:
1. Адвокат, свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю №1240, видане 
Львівською обласною КДКА 
17.11.2006р.; 
Підвищення кваліфікації : 
Львівський університет 
внутрішніх 
справ(Вдосконалення 
професійної підготовки шляхом 
поглиблення професійних 
знань(від 27.12.2019р.)

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(п) 20. Фінансове 
право України

1) Paslavska N. Rechtshistorische 
Forschung in der Ukraine / 
Natalya Paslavska // Zeitschriftfür 
Neuere Rechtsgeschichte. – № 
40. – 2018. – S. 121–130. 
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. 
Паславська Н. Т. Становлення 
сучасної фінансової юстиції 
Німеччини / Н. Т. Паславська // 
Журнал східноєвропейського 
права. – № 86. – 2021. – С. 27–
33.
Паславська Н. Т. Становлення 



адміністративної юстиції в 
Священній Римській Імперії 
німецької нації (XV-XIXст.) / Н. 
Т. Паславська // Наше Право. 
Київ-ЮнескоСоціо. – 2021. – 
вип.3 2021. – C. 34-42. (DOI 
10.32782/NP.2021.3.6).  
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].
 4. Навчально-методична 
розробка на тему: «Правові 
основи фінансової діяльності 
держави та органів місцевого 
самоврядування» Вебінар 
https://www.loom.com/share/2e3
d4a03c836455081a340db6ea8d7
8b Навчально-методична 
розробка на тему: «Правове 
регулювання ринку фінансових 
послуг» Вебінар 
https://www.loom.com/share/3cd
069a873df4b64ba5fe8b7def53be3 
Навчально-методична розробка 
на тему: 
«БюджетнийустрійУкраїни» 
Вебінар 
https://www.loom.com/share/05
a73fb295ce4732b2c53a4ed347302
2 14) 
14)керівництво гуртком 
зФінансовогоправаУкраїни 19) 
член 
профспілкиЛНУіменіІванаФран
ка; член 
«Львівськоїправничоїшколи»
Підвищення кваліфікації : У 
2016, 2017, 2019, 2021 роках 
була стипендіатом Фонду імені 
Ганнса Зайделя (юридичний 
факультет університету 
Ерлянген-Нюрнберг у 
Німеччині). 
У 2019 році успішно пройшла 
навчання «Гендерна рівність та 
права жінок» від Асоціації 
жінок-юристок України 
«ЮрФем»

118182 Шандра Роман 
Станіславович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2002, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 066059, 

виданий 23.02.2011, 
Атестат доцента 12ДЦ 

045129, виданий 
15.12.2015

12 ОК(п) 20. Фінансове 
право України

1) ShandraR. A Brief Review of 
Scholarly Eventsinthe Field o 
fLegal History in Ukrainein 2019 / 
Roman Shandra // Krakowskie 
Studia z Historii Państwa i Prawa. 
– Tom 13; Zeszyt 3. – Kraków, 
2020. – S. 407-411; 
Шандра Р. Правова освіченість 
здобувачів вищої неюридичної 
освіти у контексті становлення 
правової держави в Україні: 
соціологічно-правовий аспект / 
Роман Шандра, Мар’ян Бедрій 
// Соціологія права. – Випуск 1 
(36), 2021. – С.47-52; 
Шандра Р. С. 
Міждисциплінарна економічна 
освіта в університетах України: 
приклад реалізації у програмах 
з економіки і права / О. С. 
Гринькевич, С. О. Матковський, 
А. К. Миронюк, Р. С. Шандра // 
Інноваційний університет і 
лідерство: проект і 
мікропроєкти. Fundacia 
«Instutyt Artes Liberales». 
Варшава. – 2021. – Випуск 5. 
135-147 c.; 
Shandra R. A Brief Review of 
Scholarly Events in the Field of 
Legal History in Ukraine in 2020 
/ Roman Shandra // Krakowskie 
Studia z Historii Państwa i Prawa. 
– Tom 14; Zeszyt 3. – Kraków, 
2021. – S. 429-431; 
Shandra R. Estimated financing of 
public authorities as the main 
type of financial support of 
activities by the body of 
prosecutor’s office of Ukraine / R. 
Shandra, Y. Kuleba // 
ВісникЛьвівськогоуніверситету. 
Серіяюридична. – 2022. – 
Випуск 74. – С.103-109. 
ШандраР. 
 3) Правниче ЗНО 2020: навч. 
посібн. / 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. : КонвіПрінт, 
2020. – 528 с.; 
Правниче ЗНО 2022 / І. В. 
Жолнович, Ю. В. Ничка, В. І. 
Чорненький, Р. С. Шандра, А. С. 
Мостовий, І. Я. Верес, В. М. 
Лисик // КонвіПрінт. Київ. – 
2022. – 536 c.



 8) Відповідальний секретар 
Вісника Львівського 
університету (серія юридична); 
Член редакційної колегії 
Вроцлавсько-Львівського 
юридичного збірника. 
10) Індивідуальний грант на 
наукове стажування та 
проведення наукового 
дослідження з вересня 2020 по 
січень 2021 року в рамках 
програми KirklandResearch в 
Університетіім. Адама 
Міцькевича (м.Познань, 
РеспублікаПольща). Тема 
наукового дослідження: 
"Нейронауковий підхід у 
дослідженні права: 
загальнотеоретичний аспект" 
12) Консультаційні та науково-
популярніматеріали: Шандра Р. 
Як опублікуватинауковустаттю в 
Scopus // Освіта.ua. – 
27.01.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
Реалізація студентами права на 
академічнумобільність // 
Освіта.ua. – 18.02.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
Порядок 
отриманняакадемічноївідпустки
в закладах освіти // Освіта.ua. – 
28.02.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
Організаціядистанційногонавча
ння в Moodle // Освіта.ua. – 
28.03.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
БезкоштовнікурсивідCoursera: 
як приєднатися вишу // 
Освіта.ua. – 08.04.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
Використанняплатформи
«Kahoot!» для 
дистанційногонавчання // 
Освіта.ua. – 20.04.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
Мотиваційний лист при вступі 
до закладу вищоїосвіти // 
Освіта.ua. – 23.04.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
Підвищеннякваліфікаціївиклад
ачіввишів // Освіта.ua. – 
05.05.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
Новий порядок 
присудженнянауковихступенів: 
зміни // Освіта.ua. – 
30.07.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
Соціальнімережі та 
електронніплатформи для 
науковців // Освіта.ua. – 
31.08.2020. – 
Електронневидання; Шандра Р. 
Законопроект про 
освітудорослих: 
основніположення // Освіта.ua. 
– 21.09.2020. – 
Електронневидання; 
14) Член конкурсної комісії (у 
2021 та 2022 - голова) 1 туру 
Всеукраїнського конкурсу 
студентськихнауковихробіт з 
галузейзнань і спеціальностей. 
15) Голова журі ІІІ 
етапуВсеукраїнськоїучнівськоїол
імпіади з правознавства, що 
проходила у м. Львів у 2022 р.
19)член Всеукраїнської 
громадської 
організації«Львівська правнича 
школа».
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ 
Звіт «Викладання 
цивілістичних дисциплін 
студентам не юридичних 
спеціальностей» 18.05.2020р.

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

28 ОК(п) 21. 
Інтелектуальна 
власність

1) 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.3970.07).
2) Yavorska L. S. Select All on 
Page Sort By: Newest First An 
Ontological Approach to Detecting 
Fake News in Online Media / L. S. 
Yavorska, M. Svitlana, B. Serhiy, 
M. Andriy, G. Natalia // 11th 
International Conference on 
Advanced Computer Information 
Technologies (ACIT). IEEE. 
Deggendorf. – 2021. – P. 531-535. 
( 
10.1109/ACIT52158.2021.9548394
).



3) Охорона прав на бази даних. 
/ Яворська О.С. // Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. – 2021. – № 72 – С. 
55-63.
4) 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.)
5) 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.)

3) Корпоративне право : 
підручник / Ю. О. Гладьо, В. М. 
Мартин, Ю. Я. Самагальська та 
ін. ; за заг. ред. проф. Яворської. 
– Дрогобич : Коло, 2020. – 650. 
Автор розділу 1, розділу 2 (у 
співавторстві), підрозділів 1.1, 
1.7, 1.8 (у співавторстві), розділу 
8, підрозділів 9.3-9.9. (8,1друк. 
арк.)

6) Керівництво аспірантами, які 
отримали науковий ступінь 
к.ю.н. (доктора філософії) з 
2018 року
- Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
(2018)
- Шпуганич І.І. (2018)
- Юрків Р.О.  (2022)
- Лубчук О.Д. (2022)

8) Керівник наукових тем
«Новелізація законодавства 
України у сфері інтелектуальної 
власності та його гармонізація з 
правом Європейського Союзу» 
на 2019-2021 рр. (Номер 
державної реєстрації 
0119U002408), «Національні та 
світові стандарти правової 
охорони інтелектуальних, 
інформаційних та 
корпоративних прав» (2022 – 
2024 рр.),
19) Засновник ГО «Центр 
дослідження інтелектуального 
права»
 

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(п) 21. 
Інтелектуальна 
власність

3). Корпоративне право / за заг. 
ред. проф. О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. 
(автор розділів 3.4.1 
«Комерційні найменування» 
(С.112-120),
«Кооператив як юридична 
особа корпоративного типу» 
(С.546-563), 
«Фермерське господарство як 
юридична особа 
корпоративного типу» (С.563- 
572.).
 ІТ право / за заг. ред. проф. О. 
С. Яворської. – Львів: 
Видавництво «Левада», 2017. – 
470 с. (Автор розділу 13 
«Охорона прав на комерційні 
позначення в мережі Інтернет – 
(с.327-344.).
12) 1. Мартин В. Майнові права 
інтелектуальної власності на 
сорти рослин за законодавством 
України. 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. 236 с (С.169-171)
2. Мартин В. Порядок набуття 
прав інтелектуальної власності 
на сорти рослин за 
законодавством України. //  
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХXVІIІ 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. 249 с.(С.195-198)
4) Робочі програми з курсів: 
Речове право, Промислова 
власність.
19) Член ГО «Центр 
дослідження інтелектуального 
права»
20) Адвокат, що здійснює 
діяльність індивідуально (3 
2004 р – досі).

267668 Дюкарєва-
Бержаніна 
Катерина Юріївна

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 052413, 
виданий 20.06.2019

3 ОК(п) 21. 
Інтелектуальна 
власність

1) 1. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Правові підстави виникнення 
прав інтелектуальної власності 
співавторів твору науки. 
Всеукраїнський науковий 
журнал «Право і суспільство». 
2018. Випуск 3. С. 50-54.
2. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Права інтелектуальної власності 
співавторів у разі створення 
твору науки у зв’язку із 
виконанням трудового 
договору. Науковий вісник 
Ужгородського національного 
університету. Серія «Право». 
2018. Випуск 50. С. 65-70.
3. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Захист комерційної таємниці у 
судовому провадженні. Науково 
практичний господарсько-
правовий журнал 
“Підприємництво, господарство 
і право”. 2020. Випуск 3. DOI:  
https://doi.org/10.32849/2663-
5313/2020.3.03.
4. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Захист прав на комерційну 
таємницю: національні підходи 
та світовий досвід. 
Всеукраїнський науковий 
журнал “Право і суспільство”. 
2020. Випуск 2. DOI: 
https://doi.org/10.32842/2078-
3736/2020.2-1.27.
5. Шпуганич І.І., Дюкарєва-
Бержаніна К.Ю., Яворська О.С. 
Анонімність донорства: 
національне правове 
регулювання та міжнародний 
досвід. Медичні перспективи. 
2020. № 3. С.198-204 (внесено 
до Міжнародної 
наукометричної бази Web of 
Science).

5) Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему 
“Охорона прав інтелектуальної 
власності співавторів творів 
науки” (Диплом кандидата 
наук: серії ДК № 052413 від 
20.06.2019р.; спеціальність: 
цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право; 
шифр спеціальності: 12.00.03)
12) 1. Дюкарєва-Бержаніна 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.
2. 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.
3. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
Захист комерційної таємниці у 
судовому провадженні. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали XXVI звітної науково-
практичної конференції (Львів, 
6-7 лютого 2020р.) : у 2-ох ч. Ч. 
1. Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
2020.
4. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., 
Шпуганич І.І. Новий 
промисловий зразок чи 
скопійований інший дизайн. 



Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ права: 
матеріали четвертої 
всеукраїнської науково- 
практичної конференції (Львів, 
12 листопада 2020 року.). Львів: 
Юрид. ф –т Львів. нац. Ун–ту ім. 
І. Франка, 2020.
5. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., 
Лялюк І.І. Формальна 
експертиза заявленого 
промислового зразка чи по суті: 
чого очікувати від оновленого 
закону? Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ права: 
матеріали четвертої 
всеукраїнської науково-
практичної конференції (Львів, 
12 листопада 2020 року.). Львів: 
Юрид. ф –т Львів. нац. ун–ту ім. 
І. Франка, 2020.

19) Діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: Член ГО 
«Львівська правнича школа», 
ГО “Центр дослідження 
інтелектуального права” 

20) Досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 
років (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової 
діяльності): Обіймала посади 
юриста (серпень 015р. – серпень 
2016р.), помічника адвоката 
(вересень 2016р. – лютий 
2018р.), адвоката (березень 
2018р. – липень 2019р.) в АО 
«Матвіїв і Партнери».
Адвокат, що здійснює 
діяльність індивідуально (від 
серпня 2019 року – досі).

62031 Бобечко Назар 
Ростиславович

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(п) 22. 
Кримінально-
процесуальне право 
України

1) 
Bobechko N., Voinarovych A. and 
Fihurskyi V. 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). P. 143-165 
Bobechko N., Voinarovych A. and 
Fihurskyi V.Newly discovered and 
exceptional circumstances in 
criminal procedure of some 
European states. Access to Justice 
in Eastern Europe. 2021. № 2 
(10). P. 44-66;
Bobechko N., Maksymyshyn N. 
Termination of pre-trial 
investigation due to a serious 
illness of the suspect (accused) in 
the criminal procedure of Ukraine 
and some European states. 
Amazonia Investiga. 2022. № 11 
(55). P. 95-104;
Бобечко Н.Р., Рафальонт С.Р. 
Поняття загальних положень 
судового розгляду 
кримінального провадження 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 2022. № 
2.                   С. 136-143;
Бобечко Н.Р.  Судові дебати у 
кримінальному провадженні: 
суть, завдання, значення, зміст. 
Право і суспільство. 2022. № 4. 
С. 378-386
(3) 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. Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. С. 25-113, 
657-744.
7) Член спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.03. 
Опонував дисертацію Б.В. 
Шабаровського «Перевірка 
доказів у кримінальному 
процесі України», подану на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.09 та 
дисертацію Ж.В. Удовенко 
«Гарантії забезпечення права 
особи на невтручання в її 
особисте і сімейне життя у 
кримінальному провадженні 
України», подану на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.09 у  
спеціалізованій вченій раді Д 



35.051.03 Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка.
Член разових спеціалізованих 
вчених рад Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка на здобуття 
ступеня доктора філософії з 
галузі знань «Право» за 
спеціальністю «Право»: 
ДФ 35.051.029 (Галабурда Т.І. 
Кримінальне судочинство у 
Галичині за австрійським 
Кримінально-процесуальним 
кодексом 1873 року) 
ДФ 35.051.030 (Ковальчук І.В. 
Правові основи організації і 
діяльності крайових судів у 
Галичині в складі Австрії та 
Австро-Угорщини (1850-1918 
рр.))
8) Член редколегії наукового 
фахового видання категорії Б 
«Вісник Львівського 
університету. Серія юридична».
19) Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
20) Адвокат. Свідоцтво про 
право на зайняття адвокатською 
діяльністю № 1406, видане на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвока-тури від 
22.10.2008р. № 9
Підвищення кваліфікації : 
Academy of Management and 
Administration in Opole (Poland)
Certificate № 098
«Measures of Procedural Coercion 
in Criminal Proceedings. Sources 
of Criminal Procedure.
Decision Review in Criminal 
Justice»
01.03.-31.05.2020 р.
180 год.

217191 Бурдін Володимир 
Миколайович

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 
кандидата наук ДK 

015938, виданий 
09.10.2002, Атестат 

доцента 02ДЦ 014553, 
виданий 16.06.2005, 
Атестат професора 

12ПP 009197, виданий 
17.01.2014

21 ОК(п) 18. 
Кримінальне право 
України. Загальна 
частина

Пункт 1: 

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. 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. 

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; 

Пункт 3: 

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.

Пункт 7:  

Член спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.03 із захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора 
(кандидата) юридичних наук у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Франка 
за спеціальностями 12.00.01 – 
теорія та історія держави і 
права; історія політичних та 
правових наук та 12.00.09 – 
кримінальний процес і 
криміналістика; судова 
експертиза; оперативно – 
розшукова діяльність.
Виступив офіційним опонентом 
по захисту дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук 
Каменського Дмитра 
Васильовича на тему 
«Кримінально-правова охорона 
економічних відносин у США та 
Україні : компаративістське 
дослідження».

Пункт 10:  

Участь у міжнародному 
освітньому проекті CRIMHUM-
PROJECT "Modernisation of 
master programmes for future 
judges, prosecutors, investigators 
with respect to European 
standards on human rights".

Пункт 12: 

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.

Пункт 19: 

Індивідуальний член ГО 
"Всеукраїнська асоціація 
кримінального права".
Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа». 
Підвищення кваліфікації : 
Комісія з питань правової 
реформи при Президентові 
України. Сертифікат про 
підвищення кваліфікації

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, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 035173, 

виданий 12.05.2016

6 ОК(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 2)

Пункт 1: 
1. Кравчик М.Б. 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.; 
2. Кравчик М.Б. Спадкові 
правовідносини як механізм 
здійснення спадкових прав. 
Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. 
Випуск 3, 2018 С.102-107.; 
3. Кравчик М.Б. 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.; 
4. Кравчик М.Б. Особливості 
патронату в законодавстві 
України. Вчені записки 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. 2020. № 5. Том 
31. С. 25-31; 
5. Кравчик М.Б., Тур О.Т. 
Особливості укладення 
спадкового договору за 
законодавством України та 
законодавством країн 
Європейського Союзу. Вісник 
Львівського університету. 
Секція юридична. 2021. № 72, 
С. 80-86.
Пункт 12:
1. Кравчик М.Б. Процеси 
гармонізації законодавства 
України до правової системи 
Європейського Союзу. Науково-
практичний семінар «Проблеми 
приватного права в умовах 
гармонізації законодавства 
України з правом 
Європейського Союзу», м. Львів, 
ЛьвДУВС 4 жовтня 2019 року.-
С. 92-94.; 
2. Кравчик М.Б. Поняття і місце 
договору про надання правової 
допомоги адвокатом у 
цивільному праві України. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали ХХІІІ звітної наук.-
практ. конфер., 7-8 лютого 
2020. – Львів : Юрид. ф-т Льв. 
нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. – 
С. 159-161; 
3. Кравчик М.Б. Громадська 
організація як суб’єкт 
цивільного права. Матеріали V 
міжнародної науково-
практичної конференції 
«Аспекти духовності в 
діяльності громадських 
організацій»,22 квітня 2020. – 
Львів, ЛНУ ім. Івана Франка. – 
С. 85-97; 
4. M.Kravchyk. ACADEMIC 
INTEGRITY AND ACADEMIC 
RESPONSIBILITY AS A 
PREREQUISITE OF QUALITY 
EDUCATION. Академічна 
доброчесність: виклики 
сучасності. Збірник наукового 
есе учасників наукового 
стажування для освітян. 
Республіка Польща, Варшава, 
29.09-06.11.2020. Польсько-
українська фундація «Інститут 
Міжнародної Академічної та 
Наукової Співпраці», Духовна 
Академія Університету 
Кардинала Стефана 



Вишинського, Фундація ADD. – 
Варшава, 2020. – 209 с. С. 90-
93.; 
5. M.Kravchyk. LEGAL NATURE 
OF INVALID MARRIAGE. 
Optimization of Teaching and 
Learning in a Covid-19 Era: 
Conference Proceedings of the 1st 
International Conference, January 
27-29, 2021. Sheffield, UK, 
Primedia elaunch LLC, p. 202. С. 
39-46.
Пункт 19: 
1. Членкиня Первинної 
профспілкової організації 
працівників ЛНУ ім. І. Франка; 
2. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»;
Пункт 20: 
1. з 2017 – адвокат (свідоцтво 
№000557, видане Радою 
адвокатів Львівської області від 
22.03.2017).
Підвищення кваліфікації : 
Вищий Семінаріум
Духовного університету UKSW, 
м. Варашава, Польща
міжнародне наукове
стажування по програмі 
“Академічна доброчесність” 
в період, 2020 рік, 180 год.(6 
кредитів ECTS).

139466 Кольбенко Андрій 
Володимирович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1989, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук KH 013609, 

виданий 14.03.1997, 
Атестат доцента 12ДЦ 

016781, виданий 
19.04.2007

32 ОК(п) 27. Політичні і 
правові вчення: 
Історія та сучасність 

Пункт 1: 
1. Кольбенко А. В. Прийняття 
«Статей конфедерації» 1781 
року та створення 
конфедеративного союзу в 
США. Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2016. Вип. 62. С. 40-47;
2. Кольбенко А. В. Правове 
регулювання освіти в 
Західноукраїнській Народній 
Республіці. Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2018. Вип. 67. С. 47-53;
3. Кольбенко А. В. Передумови 
утворення держави Ізраїль у 
першій половині XX століття. 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2018. Вип. 66. С. 84-90;
4. Кольбенко А. В. Звичаєве 
право Запорозької січі як 
важливий етап української 
державності. Юридичний 
журнал «Право України» 
(україномовна версія). 2020 
№1/2020. С.129-139;
5. Кольбенко А. В. Передумови 
прийняття та характеристика 
першої конституції Польщі 1791 
року (до 230 річчя від 
прийняття). Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2020. Вип. 71. С. 33-41.
Пункт 3: 
1. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ 
VІ. Держава і право країн у 
період Нового Часу, С.  312-400; 
Розділ VІІ., п.7.13. (у 
співавторстві) Держава і право 
Ізраїлю, С. 554-564; Розділ VІІ., 
п.7.14. (у співавторстві) Держава 
і право Китаю, С. 564-576) (6,7 
друк. арк.).
Пункт 4:
1. Липитчук О. В., Кольбенко, А. 
В., Федущак-Паславська Г. М. 
Історія держави і права 
зарубіжних країн. Плани 
семінарських занять, 
рекомендована література та 
методичні вказівки для 
студентів юридичного 
факультету. Методична 
програма. ЛНУ юридичний 
факультет. Львів. 2020.  C. 1-32. 
2. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 



імені Івана Франка, 2022.  28 с.
3. Кольбенко А. В., Олійник Ю. 
В., Федущак-Паславська Г. М. 
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Політичні і 
правові вчення: Історія та 
сучасність» для студентів 
спеціальності 081 «Право». 
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. 69  с;
Пункт 6: 
1. Пиртко Михайло Сергійович, 
доктор філософії, спеціальність 
081 «Право», дисертація на 
тему «Державно-правові 
реформи в Австрії у 40–90 
роках XVIII ст.», 2021, ДР, 
№003150, 08.12.2021, ЛНУ ім. І. 
Франка. 
Пункт 12: 
1. Кольбенко А. В «Новий курс» 
президента Ф.Д. Рузвельта в 
США / Світова історія ХХ – ХХІ 
століття. Енциклопедичний 
словник. Видання друге, 
доповнене // За ред. І. Підкови і 
Р. Шуста. Львів, 2019. С. 756. 
(0.1 друк. арк.); 
2. Кольбенко А. В. Державно-
правові та міжнародні причини 
розпаду Югославії. 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. 45-48; 
3. Кольбенко А. В. До питання 
щодо понять «народ» і «нація» 
в історико-правовій площині 
України. 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. 59-62; 
4. 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; 
5. Кольбенко А. Становлення та 
розвиток федералізму в США. 
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. 50-53.
Пункт 19: 
1. Член Міжнародної асоціації 
істориків права;
2. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1. 
Інститут українознавства 
ім.І.Крипякевича (НАН 
України)

61301 Грущинська 
Наталія Ігорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 009707, 

виданий 26.10.2012, 
Атестат доцента AД 

008696, виданий 
27.09.2021

9 ОК(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 2)

Пункт 1:  
1. Грущинська Н.І. 
Відповідальність сторін за 
договором про надання 
ріелторських послуг / Н.І. 
Грущинська // 
Підприємництво, Господарство 
і Право №6, 2018. -С.21-27.;  
2. Грущинська Н.І. Істотні 
умови договору найму (оренди) 
житла /Грущинська Н.І. // 
Часопис цивілістики. Науково-
практичний журнал. Одеса, 
2018. Випуск 20. С. 81-87.; 
3. Грущинська Н.І. 
Характеристика нерухомого 
майна як об'єкта цивільного 
права / Н.І. Грущинська // 
Підприємництво, Господарство 
і Право № 2, 2020. - С. 23-30.; 4. 
Yurii Yurkevych, Ivan Krasnytskyi, 
Roman Krupnyk, Nataliia 
Hrushchynska and Yuliia 
Petronchak. Problems of 
Multidisciplinary Regulation of 
Confiscation of Property in 
Ukraine in the Conditions of 
European Integration Processes 
// Yurii Yurkevych, Ivan 



Krasnytskyi, Roman Krupnyk, 
Nataliia Hrushchynska and Yuliia 
Petronchak. International Journal 
of Criminology and Sociology \ 
Volume 9, 2020. - Pg. 3157 – 3167;
5. Грущинська Н.І. Договір 
купівлі - продажу деревативу / 
Грущинська Н.І. 
Підприємництво, Господарство 
і Право. №10. 2022.
Пункт 12: 
1. Грущинська Н.І. Порядок 
продажу нерухомого майна / 
Матеріали XXV звітної науково 
- практичної конференції. Львів. 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
2019. С.151 - 154.; 
2. Грущинська Н.І. Проблеми 
оцінки єдиного майнового 
комплексу при підготовці його 
до продажу /Pravna veda a prax:
vyzvy modernych Evropskych 
integracnych procesov. Zbornik 
prispevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Bratislava. 
2019. С. 231 – 234. (фахове 
видання);  
3. Грущинська Н.І. 
Відповідальність ріелтора за 
договором про надання 
ріелторських послуг / 
Міжнародна наукова 
конференція з електронного 
навчання та освіти. Лісабон. 
Португалія. 2021. С. 91-95.; 
4. Грущинська Н.І. Нерухоме 
майно як об'єкт цивільних прав. 
/  Матеріали XXVII звітної 
науково - практичної 
конференції. Львів. Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка. 2021. 
Частина 1. С.135 – 142; 
5. Грущинська Н.І. Набуття 
права власності на нерухомість / 
Матеріали XXVIII звітної 
науково - практичної 
конференції. Львів. Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка. 2022. 
Частина 1. С.128 - 130.
Пункт 19:
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Пункт 20: 
1. З 2008 – адвокат, свідоцтво 
№1438 від 10.12.2008, видане 
Радою адвокатів Львівської 
області.
 

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(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 2)

Пункт 1:
1. Tetiana Hovorushchenko, 
Yelyzaveta Hnatchuk and Alla 
Herts. Decision-Making about 
Conclusion of Contractual 
Obligations in the Field of Medical 
Services. CEUR-WS. 2020. Vol. 
2753. Pp. 142-148;  
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.; 
3.T. Hovorushchenko, Ye. 
Hnatchuk, A. Herts, O. Onyshko. 
Intelligent Information 
Technology for Supporting the 
Medical Decision-Making 
Considering the Legal Basis. 
CEUR-WS. 2021. Vol. 2853. Pp. 
72-82.; 
4. T. Hovorushchenko, Ye. 
Hnatchuk, A. Herts, A. 
Moskalenko, V. Osyadlyi. 
Theoretical and Applied Principles 
of Information Technology for 
Supporting Medical Decision-
Making Taking into Account the 
Legal Basis. CEUR-WS. 2021. Vol. 
3038. Pp. 172-181.; 
5. Yelyzaveta Hnatchuk, Alla 
Herts, Andrii Misiats, Tetiana 
Hovorushchenko and Krishna 
Kant Singh. Covid’19 Vaccination 
Decision-Making Method and 
Subsystem Based on Civil Law. 
CEUR-WS. 2022. Vol. 3156. Pp. 
262-273.
Пункт 3:
1. Герц А. А., Кравчук С. Й. 
Правознавство: навчальний 
посібник / А. А. Герц, С.Й. 



Кравчук. – Київ: Видавничий 
дім «Кондор», 2018.- 280 с. 
(Герц А.А. - 4 друк.арк.).
Пункт 4:
1. Цивільне право України (ч. 1): 
робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 
Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 
Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 41 с.; 
2. Силабус з навчальної 
дисципліни «Цивільне право 
України (ч. 1)», що 
викладається в межах ОПП 
«Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для здобувачів 
спеціальності 081 Право / 
Коссак В. М., Герц А. А., 
Дякович М. М., Якубівський І. 
Є., Яновицька Г. Б. та ін. Львів: 
ЮФ ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. 12 с.; 
3. Цивільне право України (ч. 
2): робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 
Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 
Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 
Пункт 6:
1. Наукове керівницто 
(консультування): Доктора 
філософії: Олійник Р.В. 
«Цивільно-правове 
регулювання донорства в 
Україні» 28 грудня 2021 року.
Пункт 7:
1.  Участь в атестації наукових 
кадрів як член постійної 
спеціалізованої вченої ради: 
спеціалізована вчена рада Д 
35.051.27 ЛНУ імені Івана 
Франка для захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право; 
2. Член одноразових вчених рад 
на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії права: 
- Вчена рада ДФ 35.051.004  
Засідання 27.01.21 р. – 
дисертація Луціва Михайла 
Степановича. Тема: «Цивільно-
правові способи захисту прав 
інвесторів у сфері будівництва 
житла»;  
- Вчена рада ДФ 35.051.010 
Засідання 19.02.21 р. – 
дисертація Зубачик Наталії 
Богданівни. Тема: «Набуття 
права власності на підставі 
набувальної давності»;  
- Вчена рада ДФ 35.051.005 
Засідання 19.02.21 р. – 
дисертація Крупника Романа 
Володимировича. Тема: 
«Охорона та захист майнових 
прав власника (володільця) у 
разі примусового вилучення 
земельної ділянки: цивільно-
правовий аспект»; 
- Вчена рада ДФ 35.051.011 
Засідання 06.04.21 р. – 
дисертація Сосули Олександра 
Олександровича. Тема: 
«Цивільно-правові способи 
розпорядження 
корпоративними правами»
Пункт 8:
1. Головний редактор «Вісника 
Львівського університету. Серія 
юридична». 
Пункт 12:
1.   Говорущенко Т. О., Герц А.А., 
Гнатчук Є.Г. Підтримка 
прийняття рішень щодо 
можливості трансплантації на 
основі цивільно-правових 
підстав  // Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції "Інтелектуальні 
системи прийняття рішень та 
проблеми обчислювального 
інтелекту" - Херсон: 
Видавництво ФОП 
Вишемирський, 2020 – с.56-58; 
2. Говорущенко Т.О., Герц А.А., 
Гнатчук Є.Г. Концепція 



підтримки прийняття рішень 
щодо цивільно-правових 
підстав укладання договорів про 
надання терапевтичних послуг 
// «Інформаційні  управляючі  
системи  і  технології»  (ІУСТ-
ОДЕСА-2020)  :  матеріали  IХ  
Міжнародної  науково-
практичної конференції  (24–26  
верес.  2020  р.,  м.  Одеса) – С. 
284-286; 
3. Говорущенко Т.О., Гнатчук 
Є.Г., Герц А.А., Олійник І.В. 
Підтримка прийняття рішень 
щодо можливості донорства на 
основі цивільно-правових 
підстав. Computer Systems and 
Information Technologies. 2020. 
№2. С. 64-68.; 
4. Герц А.А. Особливості 
договору страхування 
професійної відповідальності 
медичних працівників / А.А. 
Герц // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: Матеріали 
ХX звітної науково-практичної 
конференції 7-8 лютого 2019 р. - 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка,  
2019. –  С. 119-122; 
5. Герц А.А. Причинний зв’язок 
як умова настання цивільно-
правової відповідальності при 
наданні медичних послуг // 
Правові проблеми сучасної 
трансформації охорони 
здоров’я: збірник матеріалів 
науково-практичного круглого 
столу (м. Запоріжжя, 23 травня 
2019 р.) / за заг. ред. Ю.М. 
Колесника. – Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2019 – С. 39-42.
Пункт 19:
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
Наказ Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
№227 о/с від 11.03.2021р.,
Обсяг 180 годин (6 кредитів 
ЄКТС).

81889 Довгань Галина 
Віталіївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 053217, 

виданий 08.07.2009

14 ОК(п) 13. Міжнародні 
стандарти захисту 
прав людини

1) Доктрина верховенства права 
Європейського Союзу: 
національний аспект (позиція 
конституційних судів окремих 
держав-членів ЄС). Право 
України. 2019. №11. С. 98-107
Ensuring National Minorities’ 
Interests while Establishing 
Electoral Boundaries in Ukraine: 
The Example of the Hungarian 
National Minority. International 
Journal of Minority and Group 
Rights. 2019, Issue 26(3). P. 484-
501; 
Межі дії принципу верховенства 
права ЄС щодо конституції: 
acquis constitutionnel 
Конституційного Трибуналу 
Польщі. Проблеми законності. 
2017. Випуск 138. – С. 202-209;
Development of Copyright 
Legislation in the Russian Empire 
and its Enforcement on Ukrainian 
Lands. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace z Prawa Własności 
Intelektualnej. Kraków, 2017. 
Zeszyt 3 (137). S. 49-63.
Правове регулювання 
винахідництва в УРСР у 30-х 
роках ХХ ст. Теорія і практика 
інтелектуальної власності. – 
2017. – №2. – С. 5-11.
3) Право Європейського Союзу : 
підручник  За ред. Р. А. Петрова. 
Вид. 10-те, змінене і 
допов. Харків : Право, 2021. 452 
с.
Martina Conticelli, Thomas 
Perroud Procedural Requirements 
for Administrative Limits to 
Property Rights / Thomas 
Perroud, Yseult Marique, Caroline 
Delforge, Halyna Dovhan, Foroud 
Shirvani and others - Oxford: 
Oxford University Press, 2022. 
400 р.

7) участь в якості опонента на 
захисті дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук (НУ «Одеська 
юридична академія», 2018 р.).
12) Поганий мир краще, ніж 
хороша війна: діалог 
Європейського Суду 



Справедливості та 
Конституційного Суду Італії // 
Конгрес міжнародного та 
європейського права : зб. 
наукових праць (м. Одеса, 25-26 
травня 2018 року). Одеса: 
Національний університет 
«Одеська юридична академія»; 
Фенікс, 2018. С. 254-256,
Діяльність громадських 
організацій у сфері 
винахідництва в УРСР (І 
половина ХХ ст.) / Г. В. Довгань 
// Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ права : 
матеріали другої всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Львів, 27-28 
жовтня 2017 р.). Львів : юрид. 
ф-т Львів. нац. ун-ту. ім. І. 
Франка, 2017. С. 134-137
Правова охорона винаходів в 
УСРР (1917 – 1920 рр.) // 
Законодавство Украни у сфері 
інтелектуальної власності та 
його правозастосування: 
національні, європейські та 
міжнародні виміри: збірник 
наукових праць V 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції  (м. 
Київ, 28 вересня 2017 р.) НДІ 
інтелектуальної власності 
НАПрН України. К.: 
Інтерсервіс, 2017. С. 60 – 63, 
Межі дії принципу верховенства 
права ЄС щодо конституції: 
acquis constitutionnel 
Конституційного Трибуналу 
Польщі / Г.В. Довгань / 
Міжнародний конгрес 
європейського права : збірн. 
наук. праць (м. Одеса, 21-22 
квітня 2017 р.). Одеса : Фенікс, 
2017. С. 64-68, 5. 
Спеціалізовані суди у сфері 
права інтелектуальної 
власності: досвід держав-членів 
ЄС // Г.В. Довгань / Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХХІІІ звітної науково-
практичної конференції (7-8 
лютого 2017 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. - 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2017. С. 220-222; 
Підвищення кваліфікації : 
Університет імені Адама 
Міцкевича у м. Познань, 
11.09.2020-02.02.2021

175317 Федущак-
Паславська Ганна 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1991, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 009188, 

виданий 17.01.2001, 
Атестат доцента 02ДЦ 

015238, виданий 
19.10.2005

26 ОК(п) 14. Римське 
приватне право

Пункт 1: 
1. Федущак-Паславська Г. М. 
Значення Римського права для 
формування правосвідомості 
сучасного українського 
правника. Zeszyty naukowe 
uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria 
prawnizca. 2019. Zeszyt 107/ 
2019. Prawo 26. C. 40-49;
2. Федущак-Паславська Г. М. 
Аристократ духу(до 140-річчя 
від дня народження 
Володимира Старосольського). 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. 
2019. Вип. 68. С. 264-275;
3. Федущак-Паславська Г. М. 
Цінності західної правової 
традиції у політично-правовій 
концепції професора 
В.Г.Сокуренка. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. Вип. 72. С. 167-
176;
4. Федущак-Паславська Г. М. 
Вступ до історії розвитку 
середньовічних права та 
державності. Аннали юридичної 
історії. 2021.Т.5. Вип.1. С.10-24; 
5. Федущак-Паславська Г. М. 
Становлення римського права 
як елемента європейської 
доктрини праворозуміння. 
Аннали юридичної історії. 2021. 
№3-4. С. 10-20.
Пункт 3: 
1. Федущак-Паславська Г. М. 
Генеза кримінального 
переслідування як явища 
правового характеру. Теорія 
кримінального переслідування: 
монографія / В. А. Гринчак, І. Я. 
Заяць, В. І. Петлюк, Г. М. 
Федущак-Паславська. Харків : 
«Право», 2019. С. 7–42 (3 друк. 
арк.); 
2. Федущак-Паславська Г. М. 
Поняття, зміст та особливості 



державного суверенітету. 
Державний суверенітет України. 
Кн.I: Витоки: монографія / 
Л.В.Войтович В.А.Гринчак, Г.М. 
Федущак-Паславська. 
Харків:Право, 2020. С. 8-47 (3 
друк. арк.);
3. Федущак-Паславська Г. М. 
Політичні парадигми концепції 
державної влади. 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. 82-118 (2,5 друк. арк.);
4. Федущак-Паславська Г. М. 
Філософські засади та 
особливості римського права як 
основи європейської доктрини 
праворозуміння. Римське право 
крізь призму традиції і судової 
практики : монографія / ред. І. 
В. Спасибо-Фатєєва. Харків, 
2022. С. 50–82 (2,5 друк. арк.);
5. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ V. 
Держава і право країн періоду 
Середньовіччя, С.182-311.) (8 
друк. арк.).
Пункт 4:  
1. Тищик Б. Й., Липитчук О. В., 
Кольбенко А. В., Федущак-
Паславська Г. М., Гутів Б. І. 
Робоча програма Історія 
держави і права зарубіжних 
країн для студентів за 
напрямом підготовки 08 Право, 
спеціальність 081 Право. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 44 
с;
3. Федущак-Паславська Г. М. 
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Римське приватне 
право» для підготовки 
бакалавра галузь знань  08 
«Право». Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 13 с;
4. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022.  28 с.
Пункт 12: 
1. Федущак-Паславська Г. М. 
Основні політично-правові ідеї 
Володимира Старосольського у 
«Das Majoritatsprinzip». 
Ювілейний збірник наукових 
праць на пошану професора 
Володимира Семеновича 
Кульчицького з нагоди 100-
річчя від дня народження. 
Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 
2019. С.186-195; 
2. Федущак-Паславська Г. М. 
Способи прийняття рішення. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали XХVI регіональної 
науково-практичної 
конференції Львівського 
Університету.  Львів. 2020. У 2-х 
ч.,Ч. 1. С. 68-70; 
3. Fedushchak-Paslavska H. 
Kształtowanie idei suwerenności 
państwa do pokoju westfalskiego 
Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa »WojnyXVII wieku – 
implikacje prawne, politycznei 
gospodarcze.» W czterechsetną 
rocznicę śmierci Stanisława 
Żółkiewskiego.  Lublin – Lwów – 
Kijów – Odessa.26 października 
2020 r; 
4. Федущак-Паславська Г. М. 
Особливості спадкування в 
англійському праві. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XХVII звітної науково-



практичної конференції 
Львівського Університету.  
Львів. 2021. У 2-х ч.,Ч. 1. С. 86-
89; 
5. Федущак-Паславська Г. М. До 
питання про становлення 
правових цінностей західної 
правової традиції. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
XХVIII звітної науково-
практичної конференції 
Львівського Університету.  
Львів.2022. У 2-х ч.,Ч. 1. С. 71-
73.
Пункт 19:
10. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1 
Люблінський католицький 
університет Івана Павла II 
(Римське право як фундамент 
європейської правової 
культури:досвід України та 
Польщі», сертифікат, виданий 
10 квітня 2019 року); 
2. T-UPDATE, TRAINING BOX, 
«Вище» (Освітній десант. 
Перформанс освітніх майстер-
класів», сертифікат, виданий 05 
жовтня 2019 року); 
3. Центр розвитку кадрового 
потенціалу (Методи активізації 
навчального процесу: сучасні 
тренти», свідоцтво СП 
№05408289/0633-21, видане 02 
березня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 
4. Центр розвитку кадрового 
потенціалу (Запобігання та 
протидія булінгу у закладах 
освіти, свідоцтво СП 
№05408289/0870-21, видане 05 
березня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 
5. Центр розвитку кадрового 
потенціалу (Розбудова системи 
забезпечення академічної 
доброчесності, свідоцтво СП 
№05408289/1025-21, видане 26 
березня 2021 року. 1 кредит 
ECTS); 
6. Стажування у весняній школі 
німецького права (Вступ до 
німецького права, сертифікат 
№ 72, виданий 19 березня 2021 
року. 1 кредит ECTS); 
7. Громадська організація 
«Міжнародна фундація 
науковців та освітян» 
(Інтерактивні технології 
змішаного навчання для 
підготовки фахівців 
спеціальностей: право, 
психологія та правоохоронна 
діяльність, сертифікат №10464, 
виданий 31 жовтня 2022 року. 
1,5 кредита ECTS).

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(п) 14. Римське 
приватне право

Пункт 1: 
1. Моряк-Протопопова Х.М. 
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. 
2018. Вип. 67. С. 65-76; 
2. 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;
3. Моряк-Протопопова Х. М. 
Християнські цінності як базові 
цінності Кодексу 1743 року 
(вибрані аспекти). Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. Вип 73. С. 44-
53;
4. Dworas-Kulik J., Moriak-
Protopopowa Kh. Projekt 
Lutostańskiego a bolszewickie 
regulacje prawne dotyczące prawa 
małżeńskiego okresu 
międzywojennego. Kościół i 
Prawo. 2021. Vol 9 No. 1. S. 193-
206;
5. Panforova M. A., Prots О. YE., 
Kachur V. O., Moriak-
Protopopova Kh. M., 
Protosavitska L. S. Interpretation 
of the value of human rights in the 
context of modern forms of legal 
understanding. Relações 
Internacionais no Mundo Atual. 
2021. Vol. 2. No. 31. S. 204-220.
Пункт 3: 



1. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ 
VІІ., п.7.2. Держава і право 
США, С.404-412; Розділ VІІ., 
п.7.3. Держава і право 
Сполученого Королівства 
Великої Британії та північної 
Ірландії, С.415-425; Розділ VІІ., 
п.7.5. Держава і право 
Німеччини, С.453-469) (1,5 
друк. арк.).
Пункт 4:
1. Моряк-Протопопова Х. М. 
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Англо-
американська правова система: 
історія та тенденції розвитку у 
XX ст.» для студентів 
спеціальності 081 «Право». 
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – 28 с.
2. 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 юридичного 
факультету. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022. 89 с;
3. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022.  28 с.
Пункт 7: 
1. Рецензент СВР: ДФ 35.051.031 
по захисту дисертації Олійника 
Юрія Вадимовича на тему 
«Правові основи організації та 
діяльності Львівського 
апеляційного суду в період 
Другої Речі Посполитої: 
історико-правове дослідження» 
подану на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(15.09.2021);
2. Рецензент СВР: ДФ 35.051.029 
по захисту дисертації Галабурди 
Тараса Ігоровича на тему 
«Кримінальне судочинство у 
Галичині за австрійським 
Кримінально-процесуальним 
кодексом 1873 року» подану на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(15.09.2021);
3. Рецензент СВР: ДФ 35.051.030 
по захисту дисертації 
Ковальчука Івана Васильовича 
на тему «Правові основи 
організації і діяльності 
крайових судів у Галичині в 
складі Австрії та Австро-
Угорщини (1850-1918 рр.)» 
подану на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(16.09.2021);
4. Рецензент 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» 
(16.09.2021);
5. Рецензент  СВР:  ДФ  
35.051.057  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» (14.01.2022);
6. Рецензент  СВР:  ДФ  
35.051.057  по  захисту  
дисертації  Лесик  Оксани  
Володимирівни  на  тему:  
«Правове регулювання  
земельних  відносин  на  
території  Західної  України  у  
складі  Республіки  Польщі  
(1921–1939  рр.)» подану на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань 08 «Право» 
(14.07.2022);
7. Рецензент  СВР:  ДФ  
35.051.075  по  захисту  
дисертації  Дзіковського  
Максима  Романовича  на  тему:  
«Правові основи  організації  та  
діяльності  австрійського  
Адміністративного  трибуналу  
(1875-1918).  Історико-правове 
дослідження», подану на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі 
спеціальності 081 «Право» у 
галузі знань08 «Право» 
(12.10.2022).
Пункт 9: 
1. Проводила три акредитаційні 
експертизи за спеціальністю 
«Право» у складі створених 
НАЗЯВО експертних груп: ОП 
«Фінансові розслідування» в 
Університеті державної 
фіскальної служби України; ОП 
«Правознавство» в Полтавській 
державній аграрній академії; 
ОП «Право» в Луцькому 
національному технічному 
університеті;
2. Читала лекції в рамках 
проект Центру соціального 
розвитку та громадських 
ініціатив ЛНУ ім. Івана Франка 
первинної  профспілкової  
організації  працівників  
Львівського  національного  
університету  імені  Івана  
Франка BUSINESS CAMP, 18-25.
Пункт 12: 
1. Моряк-Протопопова Х. М. 
Польська «автономія» у 
Галичині в складі Австро-
Угорщини (середина ХІХ- 
початок ХХ ст.). 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: Видавн. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. С.215-223; 
2. Моряк-Протопопова Х. М. 
Розвиток ідеї гуманізму в 
українському праві (на прикладі 
Кодексу 1743 р.). 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. 63-66; 
3. Моряк-Протопопова Х. М. 
Еlectio viritim як ключовий 
принцип устрою Речі 
Посполитої (початок XVI – 
кінець XVIII ст.). 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. 56-59; 
4. Моряк-Протопопова Х. М. 
Становлення та розвиток 
радянського законодавства про 
шлюб в першій половині ХХ ст. 
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. 74-77; 



5. Моряк-Протопопова Х. М. 
Порівняльно-правова 
характеристика інституту 
співучасті у злочині на 
українських землях у ХІХ ст.   
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. 63-66.
Пункт 14:
1. Підготовка  студентів  до  
участі  у  9-му  щорічному  
конкурсі  студентських  
наукових  робіт  імені  
Володимира Калиновича, 
зокрема і дипломантів 
конкурсу:
- Дипломант І ступеня, Новак  
Д.  Проблема  колективної  
відповідальності  громадян  за  
дії  уряду  //  Дні  науки 
філософського факультету 2022 
: міжнародна науково-
практична конференція 
студентів, аспірантів та молодих 
вчених, м. Львів, 20-21 травня 
2022 рік. Механізм 
функціонування 
громадянського суспільства: 
збірник тез Всеукраїнської 
наукової конференції 
здобувачів вищої освіти (19 
листопада 2021 року) / упор. Ю. 
М. Шевців. - Львів: ЛьвДУВС, 
2021. - 396 с;
- Дипломант ІІ ступеня, Бурдіна 
О. Становлення інституту 
необхідної оборони на 
українських землях у Х-ХХ ст. // 
Актуальні проблеми прав 
людини, держави та правової 
системи : Матеріали XХI 
Міжнародної студентсько-
аспірантської наукової 
конференції, Львів, 22–23 квіт. 
2022 р. Львів, 2022. С. 31–33.
Пункт 15:
1. Член журі ІІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з правознавства. 
Львів, 17-18 лютого 2022 року.
Пункт 19:
1. З 2014 р. член громадської 
організації «Львівська правнича 
школа».
Підвищення кваліфікації : 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);
5. Академія цифрового розвитку 
(Цифрові інструменти GOOGLE 
для освіти: середній рівень 
сертифікат № GDTfE-01-С-
05560, виданий 15 серпня 2022 
року (0,5 кредиту ECTS);
6. Академія цифрового розвитку 
(Цифрові інструменти GOOGLE 
для освіти: базовий рівень 
сертифікат № GDTfE-01-10475, 
виданий 08 серпня 2022 року (1 
кредит ECTS)

149395 Шевчук Ліліана 
Едуардівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1995, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 029912, 

виданий 30.06.2005, 
Атестат доцента 12ДЦ 

27 ОК(п) 14. Римське 
приватне право

Пункт 1:  
1. Шевчук Л. Е. Інститут 
нотаріату в Західноукраїнській 
Народній Республіці. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2018. Вип. 67. С. 77-
84;
2. Szewczuk L. E. Historyczne i 
prawne aspekty kształtowania się i 
rozwoju Ukrainy jako 
całościowego podmiotu 



035799, виданий 
04.07.2013

międzynarodowego prawa 
morskiego. Biuletyn 
Stowarzyszenia Absolwentów i 
Przyjaciół Wydziału Prawa 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. T. XIII, №15(2) 
2018. S. 269-279;
3. Шевчук Л. Е. Європейська 
парадигма нотаріату: римські 
витоки.. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Seria Prawnicza. 2019 Zeszyt 107. 
2019. С. 141-152;
4. Шевчук Л. Е., Шевчук Т. П. 
Основоположні засади та 
чинники формування 
національної правової системи 
в українській козацькій державі 
– Гетьманщині. Право України. 
№1. 2020. С. 140-158;
5. Шевчук Л. Е. Українська 
національна революція XVII ст. 
в загальноєвропейському 
контексті: світоглядні витоки. 
Вісник Львівського 
університету. Серія юридична 
2021. Вип. 72. C.35-46.
Пункт 3:  
1. Шевчук Л. Е. Держава і право 
Франції в період Новітнього 
часу (1918 – початок ХХІ ст.). /Б. 
Й. Тищик, Л. Е. Шевчук 
//Франція: історія держави і 
права (ІХ ст. - початок ХХІ ст.). 
2018. (Особистий внесок 7,2 
друк. арк.);
2. Історія держави і права 
зарубіжних країн : підручник / 
Бойко І.Й., Тищик Б. Й., 
Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. 
ред.  проф. Б. Й. Тищика та 
проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. 
Бойка. Львів : Видавництво 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 658  
с. (Особистий доробок: Розділ 
IІ. Передумови виникнення 
держави і права, С.22-38; Розділ 
IІІ. Держава і право країн 
Стародавнього Сходу, С.39-89.) 
(4,1 друк. арк.).
Пункт 4: 
1. Шевчук Л. Е. Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Становлення та розвиток 
міжнародної правосуб’єктності 
України» для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-наукової 
програми ОС Бакалавр. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 
13 с. 
2. Бойко І. Й., Кольбенко А. В., 
Шевчук Л. Е., Моряк-
Протопопова Х. М., Федущак-
Паславська Г. М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Правові цінності 
та етичні стандарти у 
професійній діяльності юриста» 
для студентів за спеціальністю 
081 «Право», галуззю знань 08 
«Право», другий 
(магістерський) рівень вищої 
освіти. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022.  28 с;
3. 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 юридичного 
факультету. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2022. 89 с.
Пункт 12: 
1. Шевчук Л. Е. Україна як 
суб’єкт міжнародного морського 
права: історико-правовий 
аспект /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. 84-87; 
2. Шевчук Л. Е. Історико-
правові аспекти впливу 
європейської правової традиції 
на характер та зміст 
нотаріальної діяльності на 
західноукраїнських землях. 
Ювілейний збірник наукових 
праць на пошану професора 
Володимира Семеновича 
Кульчицького з нагоди 100 



річчя від дня народження. 
Львів. 2019. С. 196-205; 
3. Шевчук Л. Е. Нотаріат в 
європейській традиції права: 
концептуальні основи. 
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. 71-75; 
4. Шевчук Л. Е. Українська 
національна революція XVII ст. 
як складова революційних рухів 
Нового часу. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІ 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. 89-92; 
5. Шевчук Л. Е. Українська 
національна революція ХVІІI ст. 
в контексті викладання курсу 
«Історії держави і права 
України». Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІ 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. 73-76.
Пункт 19:
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 1. 
Інститут українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України з 
16.03.2018 по 16.04.2018 р;
2. Громадська організація 
«Міжнародна фундація 
науковців та освітян», Instytut 
Badawczo-Rozwojowy 
Lubelskiego Parku Naukowo-
Technologicznego, (Інтерактивні 
технології змішаного навчання 
для підготовки фахівців 
спеціальностей: право, 
психологія та правоохоронна 
діяльність, сертифікат 
ES№10472 виданий 31 жовтня 
2022 року. 1.5 кредити ECTS).

267700 Гунько Наталія 
Юріївна

Асистнт, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом молодшого 
спеціаліста, Коледж 
"Західноукраїнський 

колегіум", рік 
закінчення: 2002, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом бакалавра, 
Коледж 

"Західноукраїнський 
колегіум", рік 

закінчення: 2003, 
спеціальність: 0601 

Право, Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2004, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 058665, 

виданий 09.02.2021

9 ОК(п) 15. Соціологія 1) Закони: загальнотеоретична 
характеристика. Науковий 
вісник Ужгородського 
національного університету. 
Серія «Право». 2018. № 53. С. 
19–22. 
Загальнотеоретична 
характеристика законодавчої 
техніки. Jurnalul juridic national: 
teorie si practica / Republica 
Moldova. 2019. Вип. 4 (38). C. 5–
8. 
Техніка внесення змін та 
доповнень до законів України. 
Підприємництво, господарство і 
право. 2019. Вип. 8. С. 138–143. 
Технологія внесення змін та 
доповнень до законів України. 
Підприємництво, господарство і 
право. 2019. Вип. 9. С. 153–159.; 
Коригуюча законотворча 
діяльність: деякі теоретичні 
питання. Порівняльно-
аналітичне право. Електронне 
наукове фахове видання. 2019. 
Вип. 3. С. 17–20. URL: 
http://www.pap.in.ua/3_2019/4.
pdf  
Гунько Н. Ю. Проблеми 
коригуючої законотворчої 
діяльності в Україні та способи 
їх розв’язання. 
Підприємництво, господарство і 
право. 2020. Вип. 1. С. 154–159; 
5) захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук 2020 рік;
10) участь у Літній школі з 
Європейського права (вересень 
2019 р.) Юридичний факультет 
Вюрцбурзького університету 
(Німеччина). Сертифікат (2 
ЕСТS)
12) Зміни та доповнення до 
законів України: деякі 
теоретичні питання  Матеріали 
ХXІ Звітної науково-практичної 
конференції «Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні» (12–13 
лютого 2015 р.) у 2 ч. Ч. 1. Львів: 



Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2015. С. 22-25; 
Законодавчі зміни та 
доповнення: деякі теоретичні 
аспекти. Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Філософські, теоретичні та 
методологічні проблеми 
юридичної науки в умовах 
євроінтеграції України» (25 
квітня 2014 р. м. Львів, 
ЛьвДУВС). Матеріали наукових 
доповідей. – Тернопіль: ТзОВ 
«Терно-граф», 2014. С. 114–19. 
Коригування законів – основа 
збалансованості чи підґрунтя 
розбалансованості 
законодавства. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
ХXV звіт. наук.-практ. 
конференції (м. Львів, 7–8 
лютого 2019 р.) : у 2 ч. – Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019. Ч. 1. С. 5−8. 
Сучасний стан внесення змін та 
доповнень до законів України. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні: 
матеріали XXVI звітної наук.-
практ. конференції (м. Львів, 6–
7 лютого 2020 року). Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. С. 3–5.
Запобігання підвищеному 
рівню динамізму коригуючої 
законотворчої діяльності: 
зарубіжний досвід. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : матеріали 
ХXVІ звітної наук.-практ. 
конференції (5–6 лютого 2021 
р.): у 2-х ч. Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка. Львів. 2021. 
Ч. 1. C. 3–5.
Підвищення кваліфікації : 
Міжнародна фундація виборчих 
систем (IFES) (Інтерактивні 
методики викладання 
громадянської освіти, 
сертифікат виданий 26.11.2019 
р., 4 години)

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(п) 15. Соціологія 1) 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; 
Особливості правотворчої, 
правозастосовної та 
правоінтерпретаційної 
діяльності в сучасних правових 
системах світу / Ірина Юріївна 
Настасяк // Правові системи. – 
2018. – № 3. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
http://legalsystems.net.ua/?
page_id=447
Правові засоби як основа 
нормативної частини правової 
системи / Ірина Юріївна 
Настасяк // Право і 
суспільство.– 2019. – Вип. 1. – С. 
22–29. 
Prospects for the development of 
modern interstate legal systems in 
the context of globalization 
challenges. Amazonia Investiga ,  
10 (40), 233–243. 
https://doi.org/10.34069/AI/2021
.40.04.23. 5. 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/10.18371/fcaptp.v
4i39.241419. 
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/10.37635/jnalsu.2
8(4).2021.223-231.
12)  Місце джерел права  в 
нормативній частині 
міждержавних правових систем 
/ І. Ю. Настасяк // Актуальні 
питання реформування 
правової системи : матер. ХVІ 



Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
Луцьк, 14–15 червня 2019 р.) / 
уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. – С. 89−91 
(0,15 друк. арк.); 
Джерела права в сучасних 
правових системах світу / І. Ю. 
Настасяк  // Проблеми 
нормотворення, реалізації та 
тлумачення норм права у світлі 
загальновизнаного принципу 
верховенства права. матер. ІV 
Міжнар. наук.-прак. конф. (м. 
Івано-Франківськ, 3–4 жовтня 
2019 р.). – м. Івано-Франківськ : 
Університет Данила 
Галицького, 2019.  – С. 177–180 
Деякі питання теорії правових 
засобів / І. Настасяк // 
Проблеми державотворення та 
захисту прав людини в Україні : 
матер. ХXV звіт. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 7–8 лютого 
2019 р.) : у 2 ч. – Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019. – Ч. 1. – С. 20−23 
Джерела права в сучасних 
правових системах світу / І. Ю. 
Настасяк // Ювілейний збірник 
наукових праць на пошану 
професора Володимира 
Семеновича Кульчицького з 
нагоди 100-річчя від дня 
народження; за ред. д-ра юрид. 
наук, проф. І. Й. Бойка. Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2019. –
С. 260–271 
Дискусійні аспекти 
ідентифікації сучасної правової 
системи України / І. Настасяк // 
Проблеми державотворення та 
захисту прав людини в Україні : 
матер. ХXVІ звіт. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 6–7 лютого 
2020 р.) : у 2 ч. – Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. – Ч. 1. – С. 17−19 (0,18 
друк. арк.);
Підвищення кваліфікації : 6.03-
5.05.2017р. ЛДУВС 3-14.12.2018 
Гуманітарно-природничий 
університет в Сандомирі 
(Республіка Польща)

148162 Школик Андрій 
Михайлович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1994, 
спеціальність:  , 

Диплом доктора наук 
ДД 011216, виданий 
04.03.2021, Диплом 
кандидата наук ДK 

010899, виданий 
13.06.2001, Атестат 

доцента ДЦ 010260, 
виданий 17.02.2005

24 ОК(п) 16. 
Адміністративне 
право України

1.) Школик А.М. Формування 
національної доктрини 
адміністративного права: 
історія, сучасний стан і 
перспективи // Право України. 
– 2021.- № 10. – С. 60-72.
Shkolyk A.M. Contemporary trend 
to e-administration and 
modernization of Ukrainian draft 
law on administrative procedure. 
С 242-245. Юридичний 
науковийелектроннийжурнал. 
2020. № 4. 
URL:https://doi.org/10.32782/25
24-0374/2020-4/58 
 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/10.24919/2664-
2735.20; 
 Serafimov, V., Stets, O., 
&Shkolyk, A. (2021). Seaports in 
the BRI: Challenges, Solutions 
and Emerging Regulations. Lex 
Portus, 7(5), 14–41. 
https://doi.org/10.26886/2524-
101X.7.5.2021.2 5. O,, Sotskyi A., 
Shkolyk, A., Shcherbyna V., 
Shevchenko T. (2021) Legal and 
educational areas of improving 
civil service management systems 
in Ukraine and Poland. 
CuestionesPoliticas. Vol. 79. № 
71. 366-378. 
https://doi.org/10.46398/cuestpol
.3971.19

3)1.Адміністративна процедура: 
навч. посібник / За заг. ред. І. В. 
Бойко. Харків: Право, 2019. С. 
14-39, 149-158. (загальнийобсяг 
- 12,0 д.а., обсягвласного вкладу 
– 2,05 д.а.) 3. 2.Школик А.М. 
Адміністративно-процедурне 
законодавство та його 
систематизація: монографія. 
Одеса: Видавничийдім 
«Гельветика», 2020. 306 с. (17, 
79 д.а.); 
3.Школик А.М. Глави 2-4 
Розділу ІV. Науково-
практичнийкоментар до 



проекту Закону України «Про 
адміністративну процедуру» / 
За заг. ред. В.П. Тимощука . – 
К.: ФОП Мишалов В.Д., 2019. С. 
261-328.(загальнийобсяг - 23,39 
д.а., обсягвласного вкладу – 
3,46 д.а.) 

5) Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктор 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 ( 2021)

19) член профспілки ЛНУ імені 
Івана Франка; член 
Всеукраїнської громадської 
організації«Львівська правнича 
школа».
Підвищення кваліфікації : 
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)3) Сертифікат № LSI-
151126-WSBW від 26.12.2021 р. 
про проходження науково-
педагогічного стажування з 15 
листопада по 26 грудня 2021 
року на тему "Європейські 
нововведення в системі сучасної 
юридичної освіти і професійної 
культури юристів" у Вищій 
Школі Внутрішньої Безпеки в м. 
Лодзь (Республіка Польща).

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

10 ОК(п) 16. 
Адміністративне 
право України

1)N. Hliborob. Judicial decisions 
as a source of law / V. Reshota, H. 
Zabolotna, O. Reshota, R. Dzhokh 
// CuestionesPolíticas. – 2022. – 
Vol. 40, No. 72 – P. 353-367. – 
DOI: 
https://doi.org/10.46398/cuestpol
.4072.19 (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.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. 
19)  член «Львівської правничої 
школи»;
Член профспілки ЛНУ 
іменіІвана Франка
Підвищення кваліфікації : 
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)
Сертифікат 
№02070987/000268-21 за 
період 01 жовтня 2020 - 23 
січня 2021 н.р. "Вдосконалення 
викладацької 
майстерності"СучасніІТ-
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-
педагогічнізасади (1 кредит) 
Тренінг -  тривалістю 10 год 
TECH SUMMER FOR TEACHERS 
BOOTCAMP – 0.3 кредити

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

37 ОК(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 1)

Пункт 1:
1. 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;  
2. 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;
3. 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; 
4. 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;
5. 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. 
3057-306; 
Пункт 3:
1. Монографії: Борисова В. І. 
Рекодифікація цивільного 
законодавства України: 
виклики часу / за заг. ред. Н. С. 
Кузнєцової. 2-ге вид., доп. і 
перероб. / В. І. Борисова, В. М. 
Коссак, О. В. Кохановська, Н. С. 
Кузнєцова, І. Є. Якубівський та 
ін. - Одеса : Видавничий дім 
"Гельветика", 2022. - С. 213-
232.; 
2. 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.; 
3. 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.)
4. Енциклопедія:  Довгерт А.С. 
Велика українська юридична 
енциклопедія. У двадцяти 
томах. Том 13. Міжнародне 
приватне право.  / А.С. Довгерт, 
В.М. Коссак. - Харків : Право, 
2021. - 13. - 864с.
5. Підручник: Цивільне 
процесуальне право України: 
підручник. За заг.ред. В.М. 
Коссака. гл.25, 26 с. 696-742. (3,5 
друк.арк.).
Пункт 4:
1. Цивільне право України (ч. 1): 
робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 
Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 



Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 41 с.; 
2. Силабус з навчальної 
дисципліни «Цивільне право 
України (ч. 1)», що 
викладається в межах ОПП 
«Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для здобувачів 
спеціальності 081 Право / 
Коссак В. М., Герц А. А., 
Дякович М. М., Якубівський І. 
Є., Яновицька Г. Б. та ін. Львів: 
ЮФ ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. 12 с.; 3. Цивільне право 
України (ч. 2): робоча програма 
навчальної дисципліни для 
студентів за галуззю знань 08 
«Право», за спеціальністю 081 
«Право» у межах освітньо-
професійної підготовки 
програми ОС Бакалавр / Коссак 
В. М., Герц А. А., Дякович М. 
М., Якубівський І. Є., Яновицька 
Г. Б. та ін. Львів: ЮФ ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2022.; Коссак 
В.М., Михайлів М.О. 
4. Міжнародне приватне право: 
робоча програма навчальної 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня 
«бакалавр», галузі знань 08 
«Право», спеціальності 081 
«Право» юридичного 
факультету. Львів: Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2022. 34 с.
Пункт 6:
1. Наукове керівницто 
(консультування): Доктора 
права: 
- Рим Т.Я. «Правове 
регулювання інвестиційних 
відносин у сфері будівництва: 
цивільно- правовий аспект», 22 
квітня 2021 року; 
- Яновицька Г.Б. «Цивільно-
правові засоби захисту прав 
споживачів в Україні», 23 квітня 
2021 р.; 
- Ільків О.В. «Проблеми 
регулювання речових прав в 
цивільному законодавстві 
України», 17 грудня 2021 року.; 
- Квіт Н.М. «Цивільно-правові 
форми створення та 
використання біобанків в 
Україні», 18 грудня 2020 року.; 
- Якубівський І.Є. «Проблеми 
набуття, здійснення та захисту 
майнових прав інтелектуальної 
власності в Україні», 20.12.2019 
року.
 2. Доктора філософії:
- Пасайлюк І.В. «Правовий 
статус іноземців та осіб без 
громадянства в цивільному 
процесі України», 22 квітня 
2021 року; Гнатюк Т.М. 
«Договір управління 
підприємством як єдиним 
майновим комплексом», 
06.07.2020 року; 
- Клапатий Д.Й. «Пайовий 
інвестиційний фонд як форма 
спільного інвестування в 
Україні (цивільно-правовий 
аспект)»  02 липня 2019 року; 
- Тур О.Т. «Відшкодування 
шкоди, завданої внаслідок 
недоліків консультаційних 
послуг, за цивільним 
законодавством України», 
06.02.2018 року.
Пункт 7:
1. Участь в атестації наукових 
кадрів як Голова постійної 
спеціалізованої вченої ради: 
спеціалізована вчена рада Д 
35.051.27 ЛНУ імені Івана 
Франка для захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право;
2. Член спеціалізованої вченої 
ради по захисту дисертацій в 
Національній академії 
внутрішніх справ.
3. Головування на засіданні 
одноразових вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії права:  Вчена 
рада ДФ ДФ 35.051.040
- Засідання 28.12.21 р. – 
дисертація Олійника Романа 
Володимировича. Тема: 
«Цивільно-правове 
регулювання донорства в 
Україні»;  Вчена рада ДФ 
35.725.041, 



- Засідання 21.01.22 р. – Гобечія 
І.Т. "Цивільна правосуб'єктність 
юридичних осіб у сфері надання 
правничих послуг в Україні"; 
- Фоменко Я.Є.  "Цивільно-
правова відповідальність за 
невиконання грошових 
зобов'язань в іноземній 
валюті",засідання 23.08.22 р.
4. Опонування на засіданні 
спеціалізовних вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук: 
- Кухарєв О.Є. 
«Дизпозитивність в спадковому 
праві», 2020р.
- Скрипник В.Л. «Об’єкти 
цивільних прав: теоретичні і 
методологічні 
проблеми»,2021р.
Пункт 8:
1. Член редколегії журналів: 
«Вісник Верховного Суду»; 
«Вісник Львівського 
університету. Серія юридична».
2. Науковий керівник: тема 
“Концептуальні засади 
рекодифікації цивільного 
законодавства України” - номер 
державної реєстрації: 
0122U200330; термін 
виконання: 01.01.2022 - 
31.12.2024; 
3. Науковий керівник: тема 
«Новелізація цивільного та 
цивільно-процесуального права 
в умовах реформи 
судочинства.» 0119U002358, 
2019 – 2021.
Пункт 10:
1. Суддя міжнародного 
комерційного арбітражу при 
торгово-промисловій палаті у 
Варшаві
Пункт 12:
1. Коссак В.М. Правова природа 
збитків, завданих майновому 
комплексу підприємства// 
Проблеми цивільного права та 
процесу: тези доп. учасників 
наук.-практ. конф., присвяч. 
світлій пам’яті О. А. Пушкіна; м. 
Харків, 24 травня 2019 р. 
Харків: ХНУВС, 2019. С. 42-44. 
(0,2 друк. арк.).; 
2. Коссак В. М. Новелізація 
положень спадкового права в 
сучасних умовах реформування 
приватних відносин / В. М. 
Коссак // Збірник статей Х 
міжнародного цивілістичного 
форуму "Рекодифікація 
(оновлення) цивільного 
законодавства України: 
Конференція, напрями, 
перпективи.. Київ. – 2020. – – C. 
183-185.; 
3. Коссак В. М. Правова природа 
відносин, які виникають на 
підставі договору управління 
майном / В. М. Коссак // 
Матвєєвські цивілістичні 
читання. Матеріали 
міжнародної конференції. - 
06.11.2020. Правова єдність. 
Київ. – 2021. – – C. 54-59.; 
4. Коссак В.М. Юридична 
природа права володіння в 
цивільних відносинах / В.М. 
Коссак // Міжнародна 
конференція, присвячена 25-
річчю НДІ приватного права і 
підприємництва ім. акад. Ф.Г. 
Бурчака, Київ, Україна - 2022. - 
С. 12-15.; 
5. Коссак В.М. Право володіння 
як елемент юридичного складу 
набувальної давності / В.М. 
Коссак // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІIІ звітної науково-
практичної конференції, Львів, 
Україна, 3-4 лютого 2022 - 2022. 
- С. 142-146.
Пункт 19:
1. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. Голова постійно діючого 
третейського суду при торгово-
промисловій палаті Львівської 
області; 
2. Суддя постійно діючого 
третейського суду при торгово 
промисловій палаті України; 
3. Член науково-
консультативної ради 
Верховного Суду.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 



Наказ Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
№1339 від 25.11.2019р.
Обсяг 180 годин (6 кредитів 
ЄКТС).

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(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 1)

Пункт 1:  
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; 
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.org10.37635/jnalsu.2
7(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; 
4. Myroslava Dyakovych 
Mediation as a means of rights 
and interests protection by 
notaries / M. Dyakovych // 
ASTRA Salvensis. – Supplement 
No. 1. – 2019. ; 
5. DYAKOVYCH, Myroslava. Legal 
Nature of the Will of Spouses 
under the Legislation of Ukraine. 
Journal of Advanced Research in 
Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 
5, p. 1637-1642, sep. 2018. ISSN 
2068-696X. Available at: . Date 
accessed: 24 nov. 2021. doi: 
https://doi.org/10.14505//jarle.v9
.5(35).15.
Пункт 3:
1.  Нотаріальне посвідчення 
правочинів за законодавством 
України. Lambert Academiс 
Publishing, 2018 International 
Book Market Service Ltd., 
member of OmniScriptum 
Publishing Group, All rights 
reserved. Beau Bassin, 2018. 80 
с.; 
2. Хрестоматія нотаріального 
права України: навчальний 
посібник (2-ге видання). Київ : 
Видавництво Істина, 2018. 480 
с. ; 
3. Науково-практичний 
коментар. Сімейний кодекс 
України / за ред. Т.В. Боднар, 
О.В. Дзери. Київ: Юрінком 
Інтер, 2020. 552 с. (глави 2, 9); 
4. Дякович М. М. Сімейне право 
України. Харків : ЕКУС, 2022. 
416 с.
Пункт 6:
1. Федорич І. Я., захист 
дисертації на тему «Здійснення 
права на спадкування за 
цивільним законодавством 
України», спеціальність 
12.00.03, Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника (02 липня 
2018 року). ;  
2. Панькевич Р.В. захист 
дисертації на тему «Захист 
майнових прав та інтересів 
держави і територіальних 
громад за цивільним 
законодавством України», 
спеціальність 12.00.03, 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(16.06.2021 року).
Пункт 7:
1. 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 вченої 
ради K 20.051.14 ДВНЗ 
"Прикарпатський національний 
університет ім. Василя 
Стефаника" 12.00.03 «Цивільне 
право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне 
приватне право»;
2. Участь в атестації наукових 
кадрів як член постійної 
спеціалізованої вченої ради: 
- Спеціалізована вчена рада Д 
35.051.27 ЛНУ імені Івана 
Франка для захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 



доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право;
3. Головування на засіданні 
одноразових вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії права:  
Вчена рада ДФ 35.051.004 
- Засідання 27.01.21 р. – 
дисертація Луціва Михайла 
Степановича. Тема: «Цивільно-
правові способи захисту прав 
інвесторів у сфері будівництва 
житла»; Вчена рада ДФ 
35.051.010 
- Засідання 19.02.21 р. – 
дисертація Зубачик Наталії 
Богданівни. Тема: «Набуття 
права власності на підставі 
набувальної давності»;  Вчена 
рада ДФ 35.051.005 Засідання 
19.02.21 р. – дисертація 
Крупника Романа 
Володимировича. Тема: 
«Охорона та захист майнових 
прав власника (володільця) у 
разі примусового вилучення 
земельної ділянки: цивільно-
правовий аспект»;  
Вчена рада ДФ 35.051.011
- Засідання 06.04.21 р. – 
дисертація Сосули Олександра 
Олександровича. Тема: 
«Цивільно-правові способи 
розпорядження 
корпоративними правами»; 
4. Опонування на засіданні 
спеціалізовних вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук:  
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.001.10 Засідання 01.07.2020 
р. – дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук Мальського 
Маркіяна Маркіяновича. Тема: 
Теоретичні основи 
міжнародного виконавчого 
процесу»; 
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.001.10
Засідання 27.08.2020 р. – 
дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук Бондар Ірини 
Вадимівни. Тема: «Теоретичні 
основи особистих немайнових 
правовідносин в цивілістичному 
процесі»; 
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.236.02 Засідання 13.04.2021 
р. – дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук Гулика Андрія 
Григоровича. Тема: 
«Оптимізація цивільного 
судочинства: проблеми теорії та 
практики»
5. Опонування на засіданні 
спеціалізовних вчених рад на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук:  
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.001.10 Засідання 11.10.2018 р. 
– дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук Круковес 
Валерії Володимирівни. Тема: 
«Процесуальні особливості 
розгляду справ щодо 
встановлення факту 
проживання однією сімʼєю 
чоловіка та жінки без шлюбу»;  
- Спеціалізована вчена рада Д 
26.001.10 Засідання 16.10.2018 
р. – дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
юридичних наук Федорончука 
Андрія Володимировича. Тема: 
«Договір прокату»
Пункт 19:
1. Член ГО «Ліга професорів 
права, докторів юридичних наук 
та докторів філософії у сфері 
права» з 2016 року (м. Київ).; 
2. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»; 
3. Засновник Міжрегіонального 
інституту нотаріату у Львові з 
2014 року.
Пункт 20:
1.  39-річний досвід роботи в 
органах нотаріату. 
2. Виконання обовʼязків 
Почесного консула 
Федеративної республіки 
Німеччина протягом 22 років.
Підвищення кваліфікації : 
Міжнародний інституті 
інновацій м. Варшава, Польща. 



Вид документа: Сертифікат 
№068. 
Тема: Protection and Defence of 
Family Rights and Interests by 
Notary: Civil Legal.
Дата видачі: 11 грудня 2017 
року.
Кількість навчальних кредитів 
(годин): 150 годин.
2) Найменування закладу: 
Інститут права, психології та 
інноваційної освіти 
Національного університету 
«Львівська політехніка» 
Вид документа: Довідка 
Тема: «Інноваційні технології в 
освітньому процесі».
Кількість навчальних кредитів 
(годин): 
6 кредитів ECTS/ 180 годин)

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(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 1)

Пункт 1:
1. 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. 2020. Vol. 9. P. 1600–
1607; 
2. Kossak V. M. Protection of 
Intellectual Property Rights: 
Towards Harmonisation of 
Ukrainian and EU Law / V. M. 
Kossak, I. Y. Yakubivskyi, M. V. 
Oprysko. Global Journal of 
Comparative Law. 2021. Vol. 10(1-
2). P. 221–240; 
3. Yakubivskyi I. Y. Policy in the 
IP Field in Academic Institutions 
and Higher Education Institutions 
/ I. Y. Yakubivskyi, Y. M. 
Yurkevych, N. Parkhomenko. 
Science and Innovation. 2021. 
Vol. 17 (2). P. 72–83;
4. Якубівський І. Є. Об'єкти 
патентного права / І. Є. 
Якубівський. Правова держава. 
2021. Вип. 43. C. 112–121; 
5. Якубівський І. Є. Об'єкти 
права інтелектуальної власності 
з позиції рекодифікації 
цивільного законодавства 
України / І. Є. Якубівський. 
Актуальні проблеми 
правознавства: збірник 
наукових праць Юридичного 
факультету Західноукраїнського 
національного університету. 
Вип. 2(26). Тернопіль, 2021. C. 
162–170.
Пункт 3:
1. Якубівський І. Є. Набуття, 
здійснення та захист майнових 
прав інтелектуальної власності в 
Україні: монографія. Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 
522 с.; 
2. Оновлення Цивільного 
кодексу України: формування 
підходів: колективна 
монографія / за ред. А. С. 
Довгерта, Є. О. Харитонова. 
Одеса: Гельветика, 2020. 674 с. 
С. 357–376, 385–387; 
3. Рекодифікація цивільного 
законодавства України: 
виклики часу: монографія / за 
заг. ред. Н. С. Кузнєцової. Одеса: 
Видавничий дім "Гельветика", 
2021. 690 с. С. 224–244; 
4. Особисті немайнові права 
особи: навч. посібник / У. Б. 
Андрусів, Ю. М. Юркевич, І. Є. 
Якубівський, М. О. Михайлів та 
ін. Львів: Львівський 
державний університет 
внутрішніх справ, 2021. 444 с. С. 
350–375; 
5. Рекодифікація цивільного 
законодавства України: 
виклики часу: монографія / за 
заг. ред. Н. С. Кузнєцової. 2-ге 
вид., доп. та перероб. Одеса: 
Видавничий дім "Гельветика", 
2022. 908 с. С. 213–233.
Пункт 4:
1. Цивільне право України (ч. 1): 
робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 
Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 
Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 41 с.; 
2. Силабус з навчальної 
дисципліни «Цивільне право 
України (ч. 1)», що 
викладається в межах ОПП 



«Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для здобувачів 
спеціальності 081 Право / 
Коссак В. М., Герц А. А., 
Дякович М. М., Якубівський І. 
Є., Яновицька Г. Б. та ін. Львів: 
ЮФ ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. 12 с.; 3. Цивільне право 
України (ч. 2): робоча програма 
навчальної дисципліни для 
студентів за галуззю знань 08 
«Право», за спеціальністю 081 
«Право» у межах освітньо-
професійної підготовки 
програми ОС Бакалавр / Коссак 
В. М., Герц А. А., Дякович М. 
М., Якубівський І. Є., Яновицька 
Г. Б. та ін. Львів: ЮФ ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2022. 
Пункт 5: 
1. Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук (2019 рік).
Пункт 7:
1. Офіційний опонент по 
дисертаціях на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук (Слома В. М., 
2020 рік; Ярошевська Т. В., 2021 
рік), кандидата юридичних наук 
(Вербицька А. О., 2018; Сабура 
С. О., 2021 рік); 
2. Член постійної 
спеціалізованої вченої ради Д 
35.051.27 у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка з 
присудження наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 - 
цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право; 
3. Ччлен 7 разових 
спеціалізованих вчених рад із 
захисту дисертацій доктора 
філософії за спеціальністю 081 – 
право (Панькевич Р. В. – 
рецензент, 2021 рік; Мисишин 
А. В. – голова, 2021 рік; 
Подолєва А. І. – опонент, 2021; 
Мудрицька К. О. – опонент, 
2021 рік; Костів О. З. – опонент, 
2021 рік; Дерев’янко Д. С. – 
опонент, 2022 рік; Юрків Р. О. – 
рецензент, 2022 рік).
Пункт 12:
1. Якубівський І. Є. Зміни, 
внесені до ЦК України в процесі 
реформування законодавства 
про промислову власність: 
здобутки і прорахунки / І. Є. 
Якубівський. Цивільне право і 
процес: витоки, здобутки та 
перспективи розвитку: 
матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. Київ, 18–19 
грудня 2020 р. 2020. Частина 1. 
C. 135-139; 
2. Якубівський І. Є. Система 
права інтелектуальної власності 
в контексті оновлення 
Цивільного кодексу України / І. 
Є. Якубівський. Система права 
інтелектуальної власності у 
порівняльному контексті: 
матеріали Міжнародної 
наукової конференції (м. Київ, 
14 травня 2021 р.). Київ. 2021. C. 
160-166; 
3. Якубівський І. Є. Інтереси 
правоволодільця і суспільні 
інтереси в праві інтелектуальної 
власності / І. Є. Якубівський. 
Взаємодія громадянського 
суспільства, особи і держави: 
вектор удосконалення: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної конф., 
присв. 25-й річниці Конституції 
України (м. Київ, 22 червня 2021 
р.). Київський регіональний 
центр НАПрН України. Київ, 
2021. C. 190-193; 
4. Якубівський І. Є. Право 
інтелектуальної власності в 
контексті рекодифікації 
цивільного законодавства 
України / І. Є. Якубівський. 
Рекодифікація (оновлення) 
цивільного законодавства 
України: концепція, напрями, 
перспективи: матеріали Х 
Міжнародного цивілістичного 
форуму (м. Київ, 26 квітня 2021 
р.). Київ, 2020. C. 140-143; 
5. Якубівський І. Є. Цивільна 
дієздатність фізичної особи з 
позиції права інтелектуальної 
власності / І. Є. Якубівський. 
Учасники цивільних відносин: 



новації рекодифікації 
цивільного (приватного) права 
України: матер. ХІХ наук.-
практ. конф., присвяч. 99-й 
річниці з дня народж. д-ра 
юрид. наук, проф., чл.-кор. АН 
УРСР В. П. Маслова (Харків, 12 
берез. 2021 р.). Харків: Право, 
2021. C. 118-121; 
6. Якубівський І. Є. Об’єкти 
права інтелектуальної 
власності: проблеми та 
перспективи реформування / І. 
Є. Якубівський. Проблеми 
цивільного права та процесу: 
тези доповідей учасників 
науково-практичної 
конференції, присв. 96-й річн. 
від дня народж. О. А. Пушкіна 
(м. Харків, 21 травня 2021 р.). 
Харків: Харківський 
національний університет 
внутрішніх справ. 2021. C. 130-
133.
Пункт 19:
1. Членство у Всеукраїнській 
громадській організації 
«Асоціація цивілістів України», 
2. Всеукраїнська громадській 
організації «Львівська правнича 
школа».
Підвищення кваліфікації : 
Вищий Семінаріум Духовного 
університету UKSW, м. Варшава, 
Польща (Академічна 
доброчесність, 
сертифікат KW-011021/020, 
виданий 01.10.2021,
6 кредитів ECTS (180 год).

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

26 ОК(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 1)

Пункт 1:
1. Yanovytska H., Yanovytska A. 
Legal Regulation of Perishable 
Foodstuffs Transportation. 
Journal of Advanced Research in 
Law and Economics, [S. l.], v. 10, 
n. 7, 2019. Р. 2162–2169; 
2. Yanovytska H., Kossak V. 
Foreign Investment in Ukraine: 
Types and Forms. International 
Journal of Criminology and 
Sociology. 2020. Vol. 9.  Р. 3057–
3065; 
3. Яновицька Г. Б. 
Несправедливі умови у 
споживчих договорах. 
Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції: 
науковий збірник 
Дніпровського національного 
університету імені О. Гончара. 
2019. № 4. С. 67–71;
4. Яновицька Г. Б. Окремі 
аспекти захисту прав 
споживачів у проєкті Закону 
України «Про захист прав 
споживачів». Юридичний 
науковий електронний журнал. 
Електронне видання. 
Запоріжжя. №8. 2021. С. 117 -
121; 
5. Яновицька Г. Б. Підстави та 
правові наслідки визнання 
споживчого договору 
недійсним. Нове українське 
право. №.1. 2022. С.76-81.
Пункт 3:
1. Яновицька Г. Б. Цивільно-
правові засоби захисту прав 
споживачів в Україні: 
монографія. Львів: 
Видавництво «Растр-7», 2018. 
400 с.
Пункт 5: 
1. Захист дисертації  на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03-цивільне 
право та цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне 
приватне право, на тему 
«Цивільно-правові засоби 
захисту прав споживачів в 
Україні» (23 квітні 2021 р.) 
Спеціалізована вчена рада у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Франка.
Пункт 7: 
1. Рецензент дисертаційних 
досліджень здобувачів 
наукового ступеня доктора 
філософії з галузі знань 08 
«Право» за спеціальністю 081 
«Право»:
1) Крупника Р. В. на тему: 
«Охорона та захист майнових 
прав власника (володільця) в 
разі примусового вилучення 
земельної ділянки: цивільно-
правовий аспект»; 
2) Сосули О. О. «Цивільно-
правові способи розпорядження 



корпоративними правами»; 
3) Зубачик Н.Б. «Набуття права 
власності на підставі 
набувальної давності»; 
4) Мисишин А.В. «Визнання і 
виконання рішень іноземних 
юрисдикційних органів в 
умовах євроінтеграції України в 
Європейський Союз».
Пункт 14
1. Керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на 1 етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт:   
Оприсько З.Т. (студент 3 курсу 
юридичного факультету). Тема: 
«Порівняльно-правовий аналіз 
інституту володіння у 
континентальній, 
англосаксонській та 
східноєвропейській системах 
права».
Пункт 19:
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
Підвищення кваліфікації : 1. 
Захист дисертації  на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03-цивільне 
право та цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне 
приватне право, на тему 
«Цивільно-правові засоби 
захисту прав споживачів в 
Україні» (23 квітні 2021 р.) 
Спеціалізована вчена рада у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Франка.
2. Науково-педагогічне 
стажування м. Влоцлавек, 
Республіка Польща. Куявський 
університет. 6 вересня – 17 
жовтня 2021 року. Тема 
«Сучасні європейські методи 
організації освітнього процесу 
для здобувачів юридичної 
освіти». (6 кредитів ЄКТС (180 
годин) Сертифікат №LSI-61715-
KSW від 17.10.2021р

205984 Мурадов Валентин 
Валентинович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 032672, 

виданий 15.12.2015

16 ОК(п) 12. Судові та 
провоохоронні 
органи 

4. участь у підготовці курсу 
«Комп’ютерна криміналістика» 
для студентів механіко-
математичного факультету 
ЛНУ;
14. керівництво проблемною 
групою;
19. член всеукраїнської 
громадської організації 
"Львівська правнича школа";
20. досвід практичної роботи – 
юрисконсульт з 2016.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ 
Звіт
«Дослідження проблем 
загальної частини трудового 
права України»
17.05.2019р.

28820 Цікало Володимир 
Ігорович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

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

25 ОК(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 1)

Пункт 1: 
1. Volodymyr Tsikalo. Specific 
characteristics of corporate rights 
under Ukrainian legislation // 
Cuestiones Politicas, 2022, № 73. 
Vol. 40., p. 633-654; 
5. 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;
2. Цікало Володимир. Засади 
здійснення та захисту 
корпоративних прав: поняття і 
види // Підприємництво, 
господарство і право. – 2020. - 
№ 6. – С. 61-65;  
3. 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;  
4. Цікало Володимир. Умови 
здійснення права акціонерів на 
викуп акцій з ініціативи 
товариства // Підприємництво, 
господарство і право. – 2018. − 
№ 3. – С. 25-30.
Пункт 3: 
1. Цікало В.І. Засада 
пропорційності здійснення 
корпоративних прав: 
монографія / В.І. Цікало. – 



Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – 588 с.;  
2. Корпоративне право крізь 
призму судової практики : 
монографія / За ред. І.В. 
Спасибо-Фатєєвої. – Харків : 
ЕКУС, 2021 – 512с. (§ 1 глави 4; 
С. 348-377).
Пункт 4: 
1. Робоча програма вивчення 
нормативної навчальної 
дисципліни «Цивільно-
правовий статус засновників 
(учасників) господарських 
товариств» складена відповідно 
до освітньо-професійної 
програми підготовки магістрів 
галузі знань 08 «Право», 
спеціальності 081 «Право»; 
2. Робоча програма вивчення 
нормативної навчальної 
дисципліни «Захист прав 
учасників господарських 
товариств» складена відповідно 
до освітньо-професійної 
програми підготовки магістрів 
галузі знань 08 «Право», 
спеціальності 081 «Право»; 
3. Робоча програма вибіркової 
навчальної дисципліни 
«Господарське право» для 
здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня «Бакалавр» 
за галуззю знань 08 «Право», 
спеціальністю 081 «Право».
Пункт 6:
1. Аспірант Краєвський І.В. 
захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Цивільно-
правове регулювання відносин, 
пов’язаних із створенням та 
діяльністю товариства з 
обмеженою відповідальністю» 
за спеціальністю 12.00.03 – 
цивільне права і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право». 
Документ про присудження 
наукового ступеня виданий у 
2017 році.
Пункт 7: 
1. Офіційний опонент дисертації 
Попка Юрія Ярославовича на 
тему: «Правовий статус 
сільськогосподарських 
юридичних осіб за цивільним 
законодавством України» на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії за 
спеціальністю 081 Право.
Пункт 8:
1. Рецензент науково-
практичного журналу «Наука та 
інновації» Національної 
академії наук України.
Пункт 14:
1. Співголова наукового 
студентського гуртка з 
Господарського права.
Пункт 19: 
1. Член Ради адвокатів 
Львівської області; член 
Всеукраїнської громадської 
організації «Львівська правнича 
школа»
Пункт 20:
1. Адвокат. Свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю № 261, видане 
Тернопільською обласною 
КДКА 08.11.2002.
Підвищення кваліфікації : 
Центр доуніверситетської та 
сертифікаційної освіти 
Інституту післядипломної 
освіти та доуніверситетської 
підготовки Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка за адресою: 
79000, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 16 з 23 січня 2017 
року до 27 січня 2017 року за 
спеціальністю «Цивільне право 
України» (свідоцтво про 
підвищення кваліфікації      ПК 
01467243/02214-17 від 27 січня 
2017 року).

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 

13 ОК(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 1)

Пункт 1:
1. Гнатів О. Виборчі спори в 
правових позиціях Верховного 
Суду. Слово Національної 
школи суддів України, 2021. №2 
(35). С. 74-84; 
2. Hnativ O. The effectiveness of 
mechanisms of international law 
to prevent the breach of peace in 
the context of the armed attack of 
the Russian federation on 
Ukraine. Academia Letters, May 
2022. Article 5467; 
3. Гнатів О. Правовий статус 



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

держави Україна у цивільних 
правовідносинах. Вісник 
Львівського національного 
університету. Серія юридична, 
2022. Випуск 74. С. 122-129; 
4. Hnativ O. Legal nature of 
relations in the field of public 
procurement through the prism of 
civil legal principles. Baltic 
Journal of Legal and Social 
Sciences. 2022. №1; 
5. Oksana HNATIV, Bijay Kumar 
KANDEL. The application of 
innovative technologies in 
performing public government 
(experience of Ukraine). 
INNOVATIONS IN THE 
SCIENTIFIC, TECHNICAL AND 
SOCIAL ECOSYSTEMS, 2022. No. 
3. Vol. P. 13-25
Пункт 4: 
1. Наявність електронного курсу 
«Правове регулювання 
здійснення публічних 
закупівель» на освітній 
платформі MOODLE;
Пункт 8:
1. Членкиня редколегії 
міжнародного 
багатопрофільного 
рецензованого наукового 
журналу "INNOVATIONS IN 
THE SCIENTIFIC, TECHNICAL 
AND SOCIAL ECOSYSTEMS";
Пункт 10:
1. Участь у якості експерта у 
грантовому проєкті «Аналіз 
прецедентної практики нового 
Верховного Суду», який було 
здійснено за підтримки 
американського народу, наданої 
через Агентство США з 
міжнародного розвитку 
(USAID), в рамках програми 
«Нове правосуддя» (листопад 
2018 року – жовтень 2019 року);
Пункт 19: 
1. Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»;
Пункт 20:
1. Адвокат (Свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю № 1359 від 25 
червня 2008 року)
Підвищення кваліфікації : 
Білостоцький Університет 
(Польща) (Міжнародне 
дистанційне наукове 
стажування «Наукова діяльність 
в дисциплінах юридичних наук 
з національної та європейської 
точки зору» у Білостоцькому 
Університеті з «09» листопада 
2020 року по «18» грудня 2020 
року, Сертифікат № 028 від 18 
грудня 2020 року, 180 годин (6 
кредитів ЄКТС);
Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(навчання у межах програми 
«Вдосконалення викладацької 
майстерності» з «01» жовтня 
2020 року по «23» січня 2021 
року, Сертифікат СВ № 
02070987/000020-21 від 23 
січня 2021 року, 180 годин (6 
кредитів ЄКТС);

40336 Юркевич Юрій 
Миколайович

Професор, 
Сумісництво

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом доктора наук 
ДД 0007254, 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

13 ОК(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 2)

Пункт 1:
1. 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;
2. 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; 
3. 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. Medicine and 
Law (2020) 39:4:585-594; 
4. Yurkevych Yurii M., 
Krasnytskyi Ivan V., Romaniv 
Khrystyna B., Bronevytska Oksana 
M., Parasiuk Vasyl M. Civil law 
regulation and criminal 
enforcement of mandatory 
vaccination policies: A 



comparative aspect | 
Réglementation 
civileetapplication pénale des 
politiques de vaccination 
obligatoire: Un aspect 
comparative. Medecine et Droit. 
2021. P. 54-58.;
5. Parkhomenko N., Yakubivskyi 
I., Yurkevych Yu. Policy in the IP 
Field in Academic Institutions and 
Higher Education Institutions. 
Science and Innovation. 2021. 
Vol.17 (2). P. 72-83.
Пункт 3: 
1. Правові засади створення, 
діяльності та припинення 
юридичних осіб в Україні: навч. 
посібник / Ю.М. Юркевич, У.Б. 
Андрусів, О.Б. Верба-Сидор та 
ін.; за ред. Ю.М. Юркевича. 
Львів, ЛьвДУВС, 2019. 412 с. 
(Юркевич Ю.М. – (передмова 
(вступ), §§ 1.1, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4).
Пункт 6:
1.  Крупник Роман 
Володимирович (доктор 
філософії в галузі права; 2021 
р.); 
2. Гобечія Іраклій Тамазович 
(доктор філософії в галузі 
права; 2022 р.); 
3. Фоменко Ярина Євгеніївна 
(доктор філософії в галузі 
права; 2022 р.).
Пункт 7:
1.  Член постійно діючої 
спеціалізованої вченої ради у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Франка 
(2018 – 2021; 2022 – по 
теперішній час);
2. Член постійно діючої 
спеціалізованої вченої ради в 
Інституті держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України 
(2018 – 2019; 2022 – по 
теперішній час);
3. Офіційний опонент по 
дисертації Ю.А. Бабаскіна 
(д.ю.н., 2018 р.);
4. Офіційний опонент по 
дисертації Стройко І.А. (доктор 
філософії, 2021);
5. Офіційний опонент по 
дисертації Міліщук Н.С. (доктор 
філософії, 2022);
6. Член разових спеціалізованих 
вчених рад у ЛьДУВС (Луцький 
Т., Комарницька М., Лутчин В., 
Бориславський Р., Товт Ю.; 
Попко Ю.; Дерев’янко Д. – у 
Львівському державному 
університеті внутрішніх справ).
Пункт 8:
1. Керівник теми: «Проблеми 
правового регулювання 
приватних відносин в умовах 
гармонізації законодавства 
України з правом 
Європейського Союзу» (ДРН: 
0120U102681; 2020 – 2023 р.р.) 
(у Львівському державному 
університеті внутрішніх справ);
2. Член редакційної колегії 
«Соціально-правові студії»;
3. Член редакційної колегії 
«Правові горизонти».
Пункт 10:
1. 10.2018 – 09.2019 роки – 
участь у виконанні ГО 
«Львівська правнича школа» 
проекту USAID «Аналіз 
прецедентної практики нового 
Верховного Суду»;
2. 08.2021 – 11.2021 року – 
участь у якості незалежного 
консультанта проекту 
міжнародної технічної 
допомоги «Програма 
реформування сектору юстиції 
«Нове правосуддя» (USAID)».
Пункт 12:
1. Юркевич Ю. Проблеми 
правового регулювання статусу 
юридичних осіб в умовах 
оновлення цивільного 
законодавства України. 
Теоретико-прикладні проблеми 
правового регу лювання в 
Україні: матеріали V 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції (м. 
Львів, 10 грудня 2021 р.) / за 
заг. ред. І. В. Красницького. 
Львів: Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 
2021. 404 с. С. 387-393; 
2. Вовк М.З., Забзалюк Д.Є., 
Юркевич Ю.М. Окремі 
проблеми правового статусу 
адвокатів, обраних до складу 
дисциплінарних палат 



кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій 
адвокатури регіонів, у контексті 
вимог Закону України «Про 
запобігання корупції». 
Актуальні проблеми приватного 
права в умовах 
євроінтеграційних процесів в 
Україні: збірник тез доповідей 
учасників науково-практичного 
семінару (11 листопада 2021 
року) / за заг. ред. М. С. 
Долинської, І. В. Красницького, 
Ю. М. Юркевича. Львів: 
ЛьвДУВС, 2021. 228 с. С. 22-28; 
3. Юркевич Ю.М. Поняття та 
значення альтернативних 
способів вирішення цивільних 
спорів в Україні. 
Державотворення та 
правотворення в контексті 
євроінтеграції: Матеріали 
доповідей, виступів і 
повідомлень учасників VІІ-го 
Всеукраїнського круглого столу 
(м. Львів, 3 грудня 2021 р.) / 
Забзалюк Д. Є. (відповідальний 
за випуск) / Львівський 
державний університет 
внутрішніх справ. 2021. 204 с. С. 
196-200; 
4. Юркевич Ю.М. 
Співвідношення договірної та 
деліктної відповідальності. На 
шляху до європейського 
приватного права: збірник 
матеріалів XI Міжнародного 
цивілістичного форуму. Київ: 
Київський регіональний центр 
НАПрН України. 2021. 180 с. С. 
171-177.; 
5. Yurii M. Yurkevych. The right to 
inviolability of business 
reputation of legal entities under 
the legislation of Ukraine. 
Autonómia záujmovej korporácie 
vo verejnom a súkromnom práve. 
Zborník referátov z 
medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Soňa Košičiarová 
(ed.) Trnava: Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave, 
2022. 307 s. S. 302-306.
Пункт 19: 
1. Національна асоціація 
адвокатів України (з 2012 року 
по теперішній час);
2. ГО «Центр науково-правової 
експертизи» (з 2021 року по 
теперішній час);
3. Всеукраїнська громадська 
організаціа «Львівська 
правнича школа».
Пункт 20:
1. Адвокат. Свідоцтво на 
зайняття адвокатською 
діяльністю №2122, дата видачі 
Свідоцтва – 04.10.2012 року, 
видано Львівською обласною 
КДКА; 
2. Старший партнер АО 
«Гобечія і партнери».
Підвищення кваліфікації : 1. 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка;
тема: “Оновлення та 
розширення знань, формування 
нових професійних 
компетентностей в психолого-
педагогічній, науково-дослідній, 
організаційно-управлінській 
діяльності";
обсяг – 6 кредитів;
Довідка № 3944-с від 
06.12.2021.

2. Науково-педагогічне 
стажування, організованеу 
Польсько-українською 
фундацією «Інститут 
Міжнародної Академічної і 
Наукової Співпраці» (IIASC), 
що проходило у Вищому 
Семінаріумі Духовному 
Католицької Апостольської 
Асоціації (Wyższym Seminarium 
Duchownym Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego) у м. 
Варшаві (Республіка Польща) у 
партнерстві з компанією 
PlagiatPl. По закінченню 
стажування отримав сертифікат 
(Сертифікат KW-032020/001, 
виданий 12.03.2020 р.).

46650 Бек Юліан 
Богуславович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 031276, 

виданий 15.12.2005, 
Атестат доцента 12ДЦ 

027782, виданий 
14.04.2011

22 ОК(п) 17. Цивільне 
право України 
(частина 2)

Пункт 1: 
1. Ю.Бек. Функції договору 
страхування // Вроцлавсько-
Львівський юридичний збірник. 
– Львів, 2019. - №9. - С.155 - 167 
(входить до міжнародної 
наукометричної бази Index 
Copernicus (IC).; 



2. 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. 
Пункт 4:
1. Цивільне право України (ч. 1): 
робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 
Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 
Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022. 41 с.; 
2. Цивільне право України (ч. 
2): робоча програма навчальної 
дисципліни для студентів за 
галуззю знань 08 «Право», за 
спеціальністю 081 «Право» у 
межах освітньо-професійної 
підготовки програми ОС 
Бакалавр / Коссак В. М., Герц А. 
А., Дякович М. М., Якубівський 
І. Є., Яновицька Г. Б. та ін. 
Львів: ЮФ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2022.; 
3. Цікало В.І., Бек Ю.Б. 
Господарське право: робоча 
програма навчальної 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня 
«бакалавр», галузі знань 08 
«Право», спеціальності 081 
«Право» юридичного 
факультету. Львів: Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2022. 23 с.
Пункт 12: 
1. Бек Ю.Б. Правовий статус 
страхових агентів // Збірник тез 
Міжнародної науково-
практична конференції 
«Сучасна парадигма публічного 
управління». – м. Львів, 2019. – 
С. 98 – 101.; 
2. Бек Ю.Б. Специфіка правової 
природи договорів страхування 
// Збірник матеріалів науково-
практичного семінару. 4 жовтня 
2019 року (м.Львів) / За заг.ред. 
І.В.Красницького, 
Ю.М.Юркевича. Львів, 
«ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 152с.; 
3. Бек Ю. Б. Сучасна парадигма 
правового регулювання 
страхування ризиків / Ю. Б. Бек 
// Збірник тез ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції"Сучасна парадигма 
публічного управління". Львів. 
– 2021.
Пункт 9:
1. Член комісії МОН України;
2. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 19: 
1. Голова Первинної 
профспілкової організації 
працівників ЛНУ ім.І.Франка.
Пункт 20: 
1. Заступник голови 
третейського суду Львівської 
ТПП; 
1. Суддя постійно діючого 
третейського суду при торгово 
промисловій палаті України.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський торговельно-
економічний університет  
Звіт
«Дослідження проблем 
правового регулювання 
договірних страхових відносин в 
Україні»
17.01.2019р.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський торговельно-
економічний університет  
Звіт
«Дослідження проблем 
правового регулювання 
договірних страхових відносин в 
Україні»
17.01.2019р.

205519 Сирко Мар`яна 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 035090, 

5 ОК(п) 16. 
Адміністративне 
право України

1.)Syrko M. Political rights 
implementation of Ukrainian 
citizens amid counteracting the 
COVID-19 epidemic / Marian 
Bedrii, MaryanaSyrko // Baltic 
Journal of Legal and Social 
Sciences. – 2022. – No. 2. – P. 
24–32.
Сирко М.В. Адміністративний 
кодекс Української СРР 1927: 



виданий 12.05.2016 історико-правовий аналіз/ М.В. 
Сирко// Juris Europensis 
Scientia. Серія:Право. – 2022. - 
№1
Syrko M. Cybercrime as a Threat 
to the Banking System of Ukraine 
and Cryptology as a Means of its 
Prevention / Marian Bedrii, 
MaryanaSyrko, Oksana Stolyar, 
Oleh Kuzmin, YuriiKryvenchuk // 
CEUR Workshop Proceedings. – 
2020. – Vol. 2654. – P. 421–431. 
– URL: http://ceur-ws.org/Vol-
2654/paper33.pdf.
Syrko M. Budgetary funds 
management in Ukraine: 
Constitutional and international 
treaties regulation / Volodymyr 
Reshota,  Oleh Ilnytskyi, 
OlenaReshota, Mariana Syrko // 
Journal of Advanced Research in 
Law Economics, 11 (4), 2020, 
pp.1345-1352
Syrko M. Entwicklung von 
theoretischenVorstellungenȕber 
das Gerichtsrecht / Volodymyr 
Reshota, OlenaReshota, Mariana 
Syrko // Visegrad Journal on 
human rights. – №6 (volume3). – 
Bratislava, 2019. – pp. 146–149.

2)Сирко М. В. Теоретичні 
основи адміністративного 
права: навч. посібн. для 
студентів неюридичних 
факультетів / М. М. Бедрій, М. 
В. Сирко; [Відп. ред. В. П. 
Кіселичник]. – Львів: Сполом, 
2018. – 120 с.;

19) член профспілки ЛНУ імені 
Івана Франка; член «Львівської 
правничої школи»; членкиня 
Асоціації жінок-юристок 
України «ЮрФем»; член 
Асоціації правників України;
20)досвід практичної  роботи 
юристом більше 7 років; 
Підвищення кваліфікації : у 
лютому 2020 року пройшла 
міжнародне науково-практичне 
стажування на тему: 
«Інноваційні методи організації 
освітнього процесу для 
здобувачів юридичної освіти в 
Україні та країнах ЄС», обсягом 
6 кредитів (180 годин), 20 січня 
– 28 лютого 2020 року, у м. 
Люблін, Республіка Польща та 
отримала сертифікат;
-участь у професійній програмі 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
«Професійний розвиток 
викладача закладу вищої 
освіти», обсягом 1 (один) кредит 
(30 годин), 23 березня – 18 
квітня 2021 року, у м. Львові та 
отримала сертифікат;
- участь у всеукраїнському 
науково-педагогічному 
підвищенні кваліфікації з 
юридичних наук 
«Удосконалення професійної 
компетентності викладача 
юридичних дисциплін», 6 
кредитів ECTS (180 годин), 15 
листопада – 26 грудня 2021 року 
та отримала сертифікат;

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

15 ОК(п) 13. Міжнародні 
стандарти захисту 
прав людини

1) Базові поняття теорії правової 
аргументації: зміст та 
співвідношення (initial concepts 
of legal argumentation theory: 
content and correlation). 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 2022. № 
9. С. 28-33; 
Діалектичний підхід до 
правового аргументування й 
правової аргументації / Т. І. 
Дудаш // Філософія права і 
загальна теорія права. – №2. 
Право. Харків. – 2020. – C. 145-
165 (1,3 друк. арк.);  
Логічний підхід до правової 
аргументації. Вроцлавсько-
Львівський юридичний збірник. 
2020. №11. С. 91-101; 
Склад (корпус) правової 
аргументації: 
загальнотеоретична 
характеристика.Публічне право. 
2021. №2 (42). С. 138-149; 
Дудаш Т.І.
Інструменти правового 
аргументування й правової 
аргументації: 
загальнотеоретична 
характеристика. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2021. №73. С. 3-13.



12)  Правова аргументація крізь 
призму логічного підходу : 
загальнотеоретична 
характеристика / Т. Дудаш // 
Закарпатські правові читання. 
Матеріали ХІІ Міжнародної 
наукової конференції (29–30 
квітня 2020 р., м. Ужгород) / 
Ужгородський національний 
університет; За заг. ред. Я. В. 
Лазура, М. В. Савчина, М. В. 
Менджул. – Ужгород : РІК-У, 
2020. – С. 68–78; 
 Логіка, риторика чи 
діалектикадля аргументування 
права чи неправа?/ Т. Дудаш // 
Фундаментальні проблеми 
юриспруденції ІІ. Право і 
неправо: Тези доповідей 
Всеукраїнського круглого столу 
(18–19 вересня 2020 р.) / 
уклад.: С. Максимов, Н. 
Сатохіна. Харків, 2020. С. 35–
39;  
Коментар укладачів [до 
Резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН ES-11/1 «Агресія проти 
України»]. ООН у спробах 
протидії агресії Російської 
Федерації проти України / 
укладачі: П. М. Рабінович, Р. Б. 
Тополевський, Т. І. Дудаш, В. В. 
Гончаров, А. М. Наконечна. 
Інформ. бюлетень. Львів: В-во 
ЛОБФ «Медицина і право», 
2022. Вип. 1. С. 12-15; 
Коментар укладачів [до 
Резолюції Ради з прав людини 
ООН 49/1 «Становище у сфері 
прав людини в Україні 
внаслідок російської агресії»]. 
ООН у спробах протидіяння 
агресії Російської Федерації 
проти України / укладачі: П. М. 
Рабінович, Р. Б. Тополевський, 
Т. І. Дудаш, В. В. Гончаров, А. М. 
Наконечна. Інформ. бюлетень. 
Львів: В-во ЛОБФ «Медицина і 
право», 2022. Вип. 2. С. 24-28; 
Резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН ES-11/1 «Агресія 
проти України» / переклад з 
англ. ООН у спробах протидії 
агресії Російської Федерації 
проти України / укладачі: П. М. 
Рабінович, Р. Б. Тополевський, 
Т. І. Дудаш, В. В. Гончаров, А. М. 
Наконечна. Інформ. бюлетень. 
Львів: В-во ЛОБФ «Медицина і 
право», 2022. Вип. 1. С. 6-12
14) Керівництво постійно 
діючим студентським науковим 
гуртком з теорії права, держави 
та прав людини;
20) Суддя Постійно-діючого 
третейського суду при асоціації 
«Всеукраїнська інвестиційна 
асоціація».
Підвищення кваліфікації : 
05.04.2021-17.05.2021 НДІ 
державного будівництва та 
місцевого самоврядування 
НАПрН України, Довідка №115 
від 17.05.2021, 6 кредитів ECTS

422989 Манюк Петро 
Теодорович

Доцент, 
Суміщення

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 024517, 

виданий 31.12.2014

3 ОК(п) 28. 
Муніципальне право 
України

Пункт 7: 

Офіційний опонент 
дисертаційного дослідження 
Харути Василя Федоровича, 
назва дисертації: «Народне вето 
як інститут безпосередньої 
демократії» 2020 р.

Пункт 19:

Член Львівської крайової 
організації АУП; 

Тренер Національної школи 
суддів України.

Пункт 20: 

Суддя Господарського суду 
Львівської області з 2002 р.7) 
Офіційний опонент 
дисертаційного дослідження 
Харути Василя Федоровича, 
назва дисертації: «Народне вето 
як інститут безпосередньої 
демократії» 2020 р.
10) суддя-наставник (коуч) для 
господарських судів 
Національної школи суддів 
України. 
19) 1.Член Львівської крайової 
організації АУП

38431 Береський Доцент, Основне Юридичний Диплом кандидата 30 ОК(п) 30. 1). Конвергенція сонячного 



Ярослав Осипович місце роботи факультет наук KД 057745, 
виданий 17.04.1992, 
Атестат доцента ДУ 

002324, виданий 
21.02.1996

Криміналістика суспільства знань: креативна 
освіта і цивілізаційний 
розвиток. Монографія / П.Д. 
Біленчук, Я.О. Береський, П.Д. 
Гавука, О.Л. Кобилянський, М.І. 
Малій, Р.В. Перелигіна. За 
заг.ред. П.Д. Біленчука. К.: 
УкрДРГІ.- 2019.- 416 с. 
Yaroslav Bereskyi,  Oksana 
Kaluzhna.  Sceneinspectionin 
environmental crime investigation  
// Współczesne  problemy 
zarządzania I bezhieczeństwa  / 
Uczelnia techniczno – handlowa 
im.  H. Chodkowskiey w 
Warszawie.-   Warszawa.- 2019 – 
s. 864- 874. 
Лучаківська І., Береський Я. 
Історія та розвиток діяльності 
Союзу українських адвокатів у 
Львові (1923 -33) (англійською 
мовою) // Збірник наукових 
праць «Гілея: науковий  
вісник».- К., 2020,- вип.. 157.- 
с.74-76.
3). Біленчук П. Д. Конвергенція 
сонячного суспільства знань: 
креативна освіта і 
цивілізаційний розвиток. 
Монографія / П. Д. Біленчук, Я. 
О. Береський, П. Д. Гавука, [та 
ін.] ; за заг. ред. П. Д. Біленчука. 
– К. : УкрДРГІ. – 2019. – 416 с.
(25 друк. арк., внесок кафедри – 
4 друк. арк.).
Степан Гик. Вчений, 
правознавець, лікар, меценат. 
До 105-річчя з дня народження. 
Монографія / [Біленчук П. Д., 
Чисніков В. М., Стрілець Г. О., 
Береський Я. О.]. – К. : УкрДГРІ, 
2017. – 92 с. (1,45 друк. арк.; 
внесок кафедри – 0,35 друк. 
арк.).
19). член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа»
20). Досвід практичної роботи – 
Приватний адвокат.

Підвищення кваліфікації : 
Львівський науково-дослідний 
експертно-криміналістичний 
центр МВС України  = 
01.11.2016- 01.12.2016
Звіт
«Методика експертних 
мистецтвознавчих, 
молекулярно-генетичних 
досліджень та методика 
проведення комп`ютерно - 
технічних експертиз та 
експертиз важких наркотиків».
Жешувський університет, 
науково-методичне очно-заочне 
стажування – 06.12.2016 – 
22.12.2016

15471 Раданович Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництво

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1995, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 009189, 

виданий 17.01.2001, 
Атестат доцента 12ДЦ 

021671, виданий 
23.12.2008

21 ОК(п) 15. Соціологія 1)Основні напрямки 
забезпечення Конституційним 
Судом України 
загальнодозвільного типу 
юридичного регулювання/ Н. 
Раданович // Науковий вісник 
публічного і приватного права. 
2020. №2. С.20-25; 

Загальнодозвільне юридичне 
регулювання як прояв 
диспозитивних можливостей 
права// Вісник Львівського 
національного університету. 
Серія юридична. Львів. 
2018.Випуск 66. С.33-42; 
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-Samorząd 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)   
// Право України. – 2018. –  № 
9. –  С. 212–213
Декларація міжнародних прав 
людини (Андрій Мандельштам, 
Париж-Нью-Йорк, 1928-1929)  
(переклад з франц. 
Н.М.Раданович) //Право 
України. – 2018. –  №9. –  С.212-
213; 
12)  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 
Gestão Inovação e Tecnologias. 
Centivens Institute of Innovative 
Research. EU. – 2021. volume 11, 
number 4. P. 3657-3674. (ДОІ: 
10.47059/revistageintec.v11i4.2398
) ; 
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).2021.43-
51); 
Суб’єктна cфера 
загальнодозвільного типу 
юридичного регулювання  / 
Раданович Н. М. // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІІІ звітної наук. практ. 
конференції (3–4 лютого 2022 
р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. С. 33-36 
https://law.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/01/chast_
1.doc.pdf ; 
Право на працю: деякі аспекти 
конституційного забезпечення в 
Україні / Н. М. Раданович // 
Основні напрямки захисту прав 
громадян України на працю та 
соціальний захист в умовах 
євроінтеграції : тези доп. і наук. 
повідомл. учасників ХІ Міжнар. 
наук. практ. конф. (м. Харків, 8 
жовт. 2021 р.) . Право. Харків. – 
2021. – C. 150-153; 115. 
Загальнодозвільне юридичне 
регулювання і диспозитивність 
права: деякі аспекти 
співвідношення понять / Н. М. 
Раданович // Проблеми 
державотворення та захисту 
прав людини в Україні : матер. 
ХXІV звітної наук.-практ. конф. 
(м. Львів, 7–8 лютого 2018 р.) : у 
2 ч. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, 2018. Ч. 1. С. 
26–28
10) 
Учасник міжнародного 
наукового проєкту “Roots os 
Responsibility” з 2018 року, 
організованого Європейською 
дослідницькою радою та 
Університетським коледжем 
Лондона (керівник – проф. 
Джон Хайман).

14) 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
з теорії права, держави та прав 
людини;

19)
Членкиня Львівської правничої 
школи

 

155753 Максимишин 
Наталія 
Миронівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 040693, 

виданий 28.02.2017

5 ОК(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

1) Особливості тактики допиту 
свідка, потерпілого на стадії 
досудового розслідування у 
судовому засіданні/ Н.М. 
Максимишин // Кримінальний 
процес і криміналістика: 
виклики часу. ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2020р. – С. 255-265; 
Інтернет у пошуковій діяльності 
слідчого / І.І.Когутич, Н.М. 
Максимишин // Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. -  2021 р. -  Випуск 
73. С. 150-160; 
Maksymyshyn N. Termination of 
pre-trial investigation due to a 
serious illness of the suspect 
(accused) in the criminal 
procedure of Ukraine and some 
European states / N. Bobechko, N. 
Maksymyshyn // Amazonia 
Investiga. 2022. No. 11 (55). P. 95-
104. – DOI: 
https://doi.org/10.34069/AI/202
2.55.07.10.

5) Судовий допит: процесуальне 
і криміналістичне дослідження: 
монографія / І.І. Когутич, Н.М. 
Максимишин // Львівський 
національний університет імені 



Івана Франка. Юридичний 
факультет. – Львів. Колір ПРО, 
2019. – 238 с.

19) Член Всеукраїнської 
громадської організації 
"Львівська правнича школа".
20). Досвід практичної роботи: 
адвокатська діяльність – 
Адвокатське об’єднання 
«Самопоміч». 

155753 Максимишин 
Наталія 
Миронівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 040693, 

виданий 28.02.2017

5 ОК(п) 30. 
Криміналістика 

1) Особливості тактики допиту 
свідка, потерпілого на стадії 
досудового розслідування у 
судовому засіданні/ Н.М. 
Максимишин // Кримінальний 
процес і криміналістика: 
виклики часу. ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2020р. – С. 255-265; 
Інтернет у пошуковій діяльності 
слідчого / І.І.Когутич, Н.М. 
Максимишин // Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. -  2021 р. -  Випуск 
73. С. 150-160; 
Maksymyshyn N. Termination of 
pre-trial investigation due to a 
serious illness of the suspect 
(accused) in the criminal 
procedure of Ukraine and some 
European states / N. Bobechko, N. 
Maksymyshyn // Amazonia 
Investiga. 2022. No. 11 (55). P. 95-
104. – DOI: 
https://doi.org/10.34069/AI/202
2.55.07.10.

5) Судовий допит: процесуальне 
і криміналістичне дослідження: 
монографія / І.І. Когутич, Н.М. 
Максимишин // Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка. Юридичний 
факультет. – Львів. Колір ПРО, 
2019. – 238 с.

19) Член Всеукраїнської 
громадської організації 
"Львівська правнича школа".
20). Досвід практичної роботи: 
адвокатська діяльність – 
Адвокатське об’єднання 
«Самопоміч».

12861 Богдан Йосип 
Гнатович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ЮP 003146, 

виданий 25.12.1985, 
Атестат доцента ДЦ 

006846, виданий 
29.12.1988

45 ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право 
України

Пункт 3: 
1. Богдан Й.Г. Касаційне 
провадження. Цивільний 
процесуальний кодекс України: 
Науково-практичний коментар 
/ за заг. ред. д.ю.н.., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М. М. Ясинка.- 
К.: Алерта, 2018. - 388-494 с.; 
2. Богдан Й.Г. Перегляд судових 
рішень за нововиявленими або 
виключними обставинами. 
Цивільний процесуальний 
кодекс України: Науково-
практичний коментар / за заг. 
ред. д. ю.н.., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М. М. Ясинка.- 
К.: Алерта, 2018. -  494 — 499 с.; 
3. Богдан Й.Г. Касаційне 
провадження. Цивільний 
процесуальний кодекс України: 
Науково-практичний коментар: 
Вид.2-ге, перероб. та доп./ за 
заг. ред. д.ю.н.., професора, 
академіка Академії наук вищої 
школи України М. М. Ясинка.- 
Київ: Алерта, 2020.  645 -677 с.; 
4. Богдан Й.Г. Перегляд судових 
рішень за нововиявленими або 
виключними обставинами. 
Цивільний процесуальний 
кодекс України: Науково-
практичний коментар: Вид. 2-
ге, перероб. та доп.// за заг. ред. 
д. ю.н.., професора, академіка 
Академії наук вищої школи 
України М. М. Ясинка. Київ: 
Алерта, 2020.  677 — 684с.;  
5. Богдан Й.Г. Касаційне 
провадження. Цивільне 
процесуальне право України: 
підручник. Вид. 2-ге, перероб. 
та допов.: у 2 т. / за заг. ред. д. 
ю.н.., професора, академіка М. 
М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021.  
Т.2 339 — 368с.;  
6. Богдан Й.Г. Перегляд судових 
рішень за нововиявленими або 
виключними обставинами. 
Цивільне процесуальне право 
України: підручник. Вид. 2-ге, 
перероб. та допов.: у 2 т. / за заг. 
ред. д. ю.н.., професора, 
академіка М. М. Ясинка. Київ: 
Алерта, 2021.  Т.2 368 — 374с.
Пункт 6:  



1. Наукове керівництво 
аспірантом Майка М. Б. для 
здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук.
Пункт 19: 
1. Член науково-
консультативної ради 
Верховного Суду України; 
2. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх справ
(Вдосконалення методики 
викладання цивільного 
процесуального права України, 
та тлумачення законодавства)
наказ № 1432 від 16 квітня 2019 
року
6 кредитів

РП Вроцлавський університет 
(наукове та методичне 
стажування) грудень 2019 року
Пункт 4:
1. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Цивільне 
процесуальне право України», 
що викладається в межах ОПП 
«Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти для здобувачів з 
спеціальності 081 «Право», 
2022 р. – 56с.;
2. Господарське право: робоча 
програма навчальної 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня 
«бакалавр», галузі знань 08 
«Право», спеціальності 081 
«Право» юридичного 
факультету. Львів: Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка, 2022. 23 с.;
3. Господарське процесуальне 
право: робоча програма 
навчальної дисципліни для 
здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня «бакалавр», 
галузі знань 08 «Право», 
спеціальності 081 «Право» 
юридичного факультету. Львів: 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2022. 26 с  

43835 Стецик Назарій 
Володимирович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 060101 
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1) 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; 
Прецедентна судова практика: 
до питання про співвідношення 
із суміжними поняттями / Н. В. 
Стецик // Вісник Львівського 
унівіерситету. Серія юридична. 
Львів. – 2020. – C. 24-32; 
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; 
Supervisory Review in Post-Soviet 
Legal Systems: Forward to the 
Rule of Law or Back to Soviet 
Survivals? // Wrocławsko-
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; 
10) 
Брав участь у дослідницькому 
грантовому проекті 
«Реформування верховних судів 
та незалежність судової влади у 
порівняльній перспективі», 
наданому Центрально-
Європейським Університетом 
(Фундація Будапешту), травень-
жовтень 2022 р.; брав участь у 
серії наукових дискусій, 
пов’язаних із правової оцінкою 
російської агресії проти 
України, організованих та 
проведених дистанційно на базі 
Інституту порівняльного 
публічного права та 
міжнародного права імені 
Макса Планка (Гайдельберг, 
Німеччина): «Російське 
вторгнення в Україну, російське 
обґрунтування та заборона 
застосування сили» 



(08.03.2022), «Принцип 
невтручання; Міжнародне 
обґрунтування; Використання 
ядерної зброї» (15 березня 2022 
р.), «Санкції; Міжнародне 
гуманітарне право» (22 березня 
2022 р.), «Міжнародне право 
прав людини»; Морське право; 
Наслідки для міжнародного 
права в цілому» (29 березня 
2022 р.); є академічним 
координатором курсу «Між 
нормами та реаліями: виклики 
європеїзації, демократизації та 
верховенству права у 
транснаціональному контексті» 
у межах Проекту Центрально-
Європейського Університету, 
березень-червень, 2022; 
академічним координатором 
курсу «Україна: імперіальна, 
радянська, незалежна, 
європейська» у межах Проекту 
Центрально-Європейського 
Університету «Невидимий 
Університет для України», 
вересень-грудень, 2022.
12)  
Єдність та розвиток 
прецедентної судової практики: 
європейські стандарти / Н. В. 
Стецик // 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. 32-
До питання про дефініювання 
та абстрактні ознаки гідності 
людини (на матеріалах 
прецедентної судової практики) 
Україні / Н. Стецик // Сучасний 
вимір прав людини: 
конституційний контекст. XI 
Тодиківські читання : матер. 
Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 
26–27 жовтня 2018 р.) / 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого. – Харків : Права 
людини, 2018. – С. 77–78; 
Гідність людини як підстава 
обмеження прав та свобод 
людини (на матеріалах 
європейської прецедентної 
судової практики) / Н. Сецик  // 
Конституційні цінності: правова 
природа та практика реалізації : 
матер. Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Хмельницький, 17 
травня 2019 року) : у 2 ч. – 
Хмельницький : Хмельницький 
університет управління та права 
імені Леоніда Юзькова, 2019. – 
Ч. 2. – C. 198–200; 
Виключна правова проблема як 
наслідок порушень техніко-
юридичних правил (на 
матеріалах практики 
Верховного Суду) / Н. Стецик // 
Проблеми нормотворення, 
реалізації та тлумачення норм 
права у світлі 
загальновизнаного принципу 
верховенства права. матер. ІV 
Міжнар. наук.-прак. конф. (м. 
Івано-Франківськ, 3–4 жовтня 
2019 р.) /за заг. ред. І. Д. 
Шутака. – Харків : Право, 2019. 
– С. 89–92; 
Єдність прецедентної судової 
практики перед викликом її 
динамізму / Н. В. Стецик // 
Проблеми державотворення та 
захисту прав людини в Україні : 
матер. ХXVІ звіт. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 6–7 лютого 
2020 р.) : у 2 ч. – Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. – Ч. 1. – С. 24–25 (0,12 
друк. арк.);
Підвищення кваліфікації : 
Університет 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
20) 
Член Львівської правничої 
школи
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3)  Правниче ЗНО 2022 / І. Я. 
Верес, І. В. Жолнович, В. М. 
Лисик, А. С. Мостовий, Ю. В. 
Ничка, В. І. Чорненький, Р. С. 
Шандра. Київ : Конві Прінт, 
2022.  536 с.

12)  Правова система і правова 
політика / Ю. В. Ничка // 
Теорія права в Польщі та в 
Україні: сучасні тренди : матер. 
міжнар. круглого столу. (м. 
Львів, 1 грудня 2018 р.). Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2018. С. 24–27 (0,04 друк. арк.); 
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

20)  Адвокат. Свідоцтво про 
право на зайняття адвокатською 
діяльністю № 1216, видане на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
27.09.2006. 
Підвищення кваліфікації : 
Програма “Нове правосуддя” 
(USAID), семінар “Розбудова 
спроможності та сталості через 
оцінювання та самооцінку” 
(Київ, 6 грудня 2018 року)
19)
Член Львівської правничої 
школи

154294 Стасів Оксана 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 012208, 

виданий 01.03.2013, 
Атестат доцента 12ДЦ 

046660, виданий 
25.02.2016

14 ОК(п) 26. Охорона 
праці

Пункт 1: 
1. Стасів О.В. Вплив 
конституційних норм на 
рівність у трудових 
правовідносинах / О.В. Стасів // 
Український часопис 
конституційного права. – 
3/2020(16). –с.58-64;
2. Стасів О.В. Норми-принципи 
у проекті ТК України. / О.В. 
Стасів // Вісник Львівського 
університету. Серія юрид. – 
2021. Вип.72- c.97-103;
3. Стасів О.В. Особливості 
правового регулювання 
дистанційної праці в Україні // 
Врацлавсько-Львівський 
юридичний збірник. - №12. –
Львів, 2021. – с.127-140. 
4. 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. 
Amazonia Investiga, 10(44), s. 
230-240;
5. Стасів О.В Вплив рішень 



Європейського комітету 
соціальних прав на зміст норм 
трудового права. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2022. Випуск 74. С. 
147–155 
Пункт 12:
1. Стасів О.В. Особливості 
дотримання принципу рівності 
при реалізації права працівника 
на соціальні відпустки. 
Сучасний стан забезпечення 
трудових прав і прав у сфері 
соціального забезпечення та 
перспективи його поліпшення : 
матеріали ІХ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Харків, 4 
червня 2021 р.) ; за заг.ред. К. 
Ю. Мельника. X. : Харків. нац. 
ун-т внутр. справ, 2021.С. 180-
182.
2. Стасів О.В. Обмеження права 
на працю деяких категорій 
працівників в умовах пандемії. 
Правові виклики сучасності: 
захист прав людини в умовах 
пандемії : Матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. онлайн конф. 
(Чернівці, 22 жовтня 2021 р.) / 
[редкол.: Н.Д. Гетьманцева 
(голова), О.В. Кіріяк (відпов. 
секр.) та ін.]. – Чернівці : 
Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. 
Федьковича, 2021. –С. 187-189.
3. Стасів О.В. Відсторонення від 
роботи невакцинованих 
працівників Актуальні 
проблеми приватного права в 
умовах євроінтеграційних 
процесів в Україні: збірник тез 
доповідей учасників науково-
практичного семінару (11 
листопада 2021 року) / за заг. 
ред. М. С. Долинської, І. В. 
Красницького, Ю. М. 
Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 
2021. с.123-126.
4. Стасів О.В. Звільнення 
вагітних жінок. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІI з  звітної науково-
практичної конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021.
5. Стасів О.В. Право працюючих 
жінок на захист материнства в 
контексті статті 8 Європейської 
соціальної хартії. Права людини 
– пріоритет сучасної держави : 
збірник матеріалів 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції (м. 
Одеса, 10 грудня 2021 року) / 
відп. ред. С.В. Ківалов. – Одеса : 
Видавничий дім «Гельветика», 
2021. – 282-285.
Пункт 19:
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ(Вдосконалення 
професійної підготовки шляхом 
поглиблення професійних 
знань(від 28.04.2017)
Пункт 20
Адвокатеса, свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською 
діяльністю №001343, видане 
Радою адвокатів Львівської 
області

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(п) 26. Охорона 
праці

Пункт 5: 
1. Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня: Швець Д.Ю. 
«Організаційно-правові форми 
сприяння зайнятості» 22 
вересня 2017 ; спеціальність – 
12.00.05. (трудове право, право 
соціального забезпечення) з 
трудового права: Науковий 
керівник – професор, доктор 
юридичних наук Пилипенко 
Пилип Данилович.
Пункт 19:
1. діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: Співзасновник 
громадських організацій 
“Інститут громадського 
захисту”, “Український центр 
соціально-правових 
досліджень”, голова комітету 
трудового права та права 
зайнятості Ради адвокатів 



Львівської області;
2. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1.  7 років стажу заняття 
адвокатською діяльністю\ № 
Свідоцтва: 000119 Дата видачі 
свідоцтва: 25.07.2014 Орган, що 
видав свідоцтво: Рада адвокатів 
Львівської області;
Пункт 4
Силабус навчальної дисципліни 
"Правовідносини зайнятості у 
сфері комерційного права"
Програма навчальної 
дисципліни "Правовідносини 
зайнятості у сфері комерційного 
права"
Програма навчального курсу 
"Трудове право України"; 
Силабус навчального курсу 
"Трудове право України";

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(п) 26. Охорона 
праці

Пункт 12:
1. Лещух Д.Р. Зловживання 
правом як одна із підстав 
конституційно-процесуальної 
відповідальності: поняття та 
види. Актуальні проблеми 
соціального права. Випуск 7. 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Проблеми 
реалізації і захисту соціальних 
прав в Україні» 27 квітня 2018 
року. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 
2018;
2. Лещух Д.Р. FLEXICURITY – 
сучасна концепція регулювання 
соціально-трудових відноси. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали ХXV звітної науково-
практичної конференції (7–8 
лютого 2019 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019;
3. Лещух Д.Р. Поняття ринку 
праці в науці трудового права. 
Актуальні проблеми 
соціального права. Випуск 9. 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції “Українська 
правнича наука та її вплив на 
сучасні реформи” (до 95-річчя 
Цигилика Теодора Івановича) 6 
грудня 2019. – Львів, «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2020.
4. Лещух Д.Р. Економічний та 
юридичний аспекти поняття 
ринку праці . 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;
5. Лещух Д.Р. Перспективи 
цифрової трансформації 
трудових відносин в Україні: 
окремі аспекти. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІІ звітної науково-
практичної конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021. 218 с.
Пункт 4: 
Програма навчального курсу 
"Основи охорони праці"; 
Програма навчального курсу 
"Трудове право України"; 
Силабус навчального курсу 
"Основи охорони праці"; 
Силабус навчального курсу 
"Трудове право України";

Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. Адвокатська діяльність № 
свідоцтва – 909 від 12.04.2001р.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ(Вдосконалення 
професійної підготовки шляхом 
поглиблення професійних 
знань(від 25.04.2019)

167716 Хлібороб Наталія 
Євгенівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

10 ОК(п) 35. Навчальна 
практика 2 курс 

1)N. Hliborob. Judicial decisions 
as a source of law / V. Reshota, H. 



національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 011312, 

виданий 25.01.2013

Zabolotna, O. Reshota, R. Dzhokh 
// CuestionesPolíticas. – 2022. – 
Vol. 40, No. 72 – P. 353-367. – 
DOI: 
https://doi.org/10.46398/cuestpol
.4072.19 (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.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. 

3)  Публічне адміністрування у 
сфері господарювання: навч. 
посібник [для студентів 
юридичних факультетів] /Н. 
Хлібороб., А. Школик – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 
388 с. 
4) Акредитований електронний 
курс «Адміністратвині 
послуги»:  навчальний курс на 
платформі MOODLE Курс: 
Адміністративні послуги: 
вибіркова навчальна 
дисципліна (lnu.edu.ua) 
Електронний навчальний курс 
на платформі MOODLE 
«Юридичні іновації.»;
Навчально-методична розробка 
авторського курсу «Юридичні 
інновації . 
Навчально-методична розробка 
Решота В.В., Школик 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.
Хлібороб Н. Адміністратвині 
послуги: навчально-
методичний комплекс
19)  членкиня «Львівської 
правничої школи»;
Член профспілки ЛНУ 
іменіІвана Франка
Членкиня Науково-
Консультативної Ради при 
Верховному Суді(в рамках 
роботи підготовлено 6 наукових 
висновків з приводу проблем 
практичеого застосування норм 
права)
20). Практичний досвід 5 років 
Досвід навчально-викладацької 
роботи – 12 років  

51896 Бедрій Руслан 
Богданович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 31248, 

виданий 15.12.2005, 
Атестат доцента 12ДЦ 

019960, виданий 
30.10.2008

27 ОК(п) 35. Навчальна 
практика 2 курс 

Пунт 3:

Бедрій Р. Б. Європейська хартія 
місцевого самоврядування як 
основа конституційних змін 
щодо децентралізації влади в 
Україні. Децентралізація 
публічної влади  в Україні у 
контексті зарубіжного досвіду та 
євроінтеграційних процесів: 
колективна монографія / За 
наук. ред. проф. О. В. Батанова, 
доц. Р.Б. Бедрія; передмова 
академіка НАН України Ю.С. 
Шемшученка. Львів: СПОЛОМ, 
2021. С. 32-50; 

Бедрій Р. Б. Проблеми 
децентралізації у господарсько-
економічній сфері. 
Конституційно-правові 
проблеми місцевого 
самоврядування та 
децентралізації публічної влади 
в Україні: монографія / за ред. 
доктора юрид. наук, професора 
О. В. Батанова; передмова 
академіка НАН України Ю. С. 



Шемшученка та академіка 
НАПрН України О. В. 
Скрипнюка. Київ: Талком, 2021. 
С.273-294.

Пункт 4: 

Кравченко В В , Бедрій Р.Б., 
Гірняк В.О. Муніципальне 
право України у визначеннях та 
схемах: навчальний посібник. - 
Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2019. - 
144 с.

Пункт 12: 

Бедрій Р.Б. Організаційно-
правове забезпечення 
відновлення інфраструктури 
населених пунктів в умовах 
воєнного стану в Україні / Р. 
Б.Бедрій // Децентралізація 
публічної влади в Україні: 
здобутки, проблеми та 
перспективи : Збірник 
матеріалів Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (17 червня 2022 р., 
м. Львів) / [за наук. ред. проф. 
О. В. Батанова, проф. Д. 
Вацінкевича, доц. Р. Б. Бедрія].- 
Львів : Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка; Київ; Щецин, 
2022. - С. 181-188; 

Бедрій Р. Б. Організаційно-
правове забезпечення захисту 
прав осіб, які проживають у 
населених пунктах, що 
перебувають в тимчасовій 
окупації чи оточенні / Р. 
Б.Бедрій // Правові засади 
організації та здійснення 
публічної влади : збірник тез V 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
присвяченої світлій пам’яті 
доктора юридичних наук, 
професора, академіка-
засновника НАПрНУ, першого 
Голови Конституційного Суду 
України Леоніда Петровича 
Юзькова (м. Хмельницький, 17 
червня 2022 року). 
Хмельницький : Хмельницький 
університет управління та права 
імені Леоніда Юзькова, 2022. - 
С.38-40. ( ISBN 978-617-7572-55-
7); 

Бедрій Р. Б. Просторове 
планування в територіальних 
громадах у контексті реформи 
децентралізації влади в Україні 
/ Р. Б.Бедрій // 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 / Р. Б. Бедрій // 
ЛНУ ім. Івана Франка. Львів. – 
2021. – C. 59-63; 

Бедрій Р. Спроможна 
територіальна громада в 
контексті децентралізації влади 
в Україні / Бедрій Р. // 
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 
Щевченка. – Київ: КНУ імені 
Тараса Шевченка, 2019. – С. 13-
18; 

Бедрій Р. Б. Особливості 
інституту старост в Україні // 
Муніципальна реформа в 
контексті євроінтеграції 
України: позиція влади, 
науковців, профспілок та 
громадськості / Р. Б. Бедрій // 
«ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС». Вінниця. – 
2020. – C. 224-228.
Підвищення кваліфікації : 
Стажування у Львівському 
регіональному інституті 
державного управління 
Національної академії 
державного управління при 
Президентові України з 15 
жовтня 2019 р. по 15 листопада 



2019 р. (звіт на кафедрі).
(Довідка-підтвердження від 
18.11.2019р № 75/1 – у навч. 
частині).
19) Член ГО «Центр 
конституційних ініціатив»

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(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

Пункт 5: 1. Захист дисертації на 
здобуття наукового ступеня: 
Швець Д.Ю. «Організаційно-
правові форми сприяння 
зайнятості» 22 вересня 2017 ; 
спеціальність – 12.00.05. 
(трудове право, право 
соціального забезпечення) з 
трудового права: Науковий 
керівник – професор, доктор 
юридичних наук Пилипенко 
Пилип Данилович.
Пункт 19:
1. діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: Співзасновник 
громадських організацій 
“Інститут громадського 
захисту”, “Український центр 
соціально-правових 
досліджень”, голова комітету 
трудового права та права 
зайнятості Ради адвокатів 
Львівської області;
2. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1.  7 років стажу заняття 
адвокатською діяльністю\ № 
Свідоцтва: 000119 Дата видачі 
свідоцтва: 25.07.2014 Орган, що 
видав свідоцтво: Рада адвокатів 
Львівської області;
Пункт 4
Силабус навчальної дисципліни 
"Правовідносини зайнятості у 
сфері комерційного права"
Програма навчальної 
дисципліни "Правовідносини 
зайнятості у сфері комерційного 
права"
Програма навчального курсу 
"Трудове право України"; 
Силабус навчального курсу 
"Трудове право України";

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(п) 37. Навчальна 
практика 4 курс (суди, 
адвокатура, система 
прокуратури)

Пункт 12:
1. Лещух Д.Р. Зловживання 
правом як одна із підстав 
конституційно-процесуальної 
відповідальності: поняття та 
види. Актуальні проблеми 
соціального права. Випуск 7. 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Проблеми 
реалізації і захисту соціальних 
прав в Україні» 27 квітня 2018 
року. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 
2018;
2. Лещух Д.Р. FLEXICURITY – 
сучасна концепція регулювання 
соціально-трудових відноси. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали ХXV звітної науково-
практичної конференції (7–8 
лютого 2019 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019;
3. Лещух Д.Р. Поняття ринку 
праці в науці трудового права. 
Актуальні проблеми 
соціального права. Випуск 9. 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції “Українська 
правнича наука та її вплив на 
сучасні реформи” (до 95-річчя 
Цигилика Теодора Івановича) 6 
грудня 2019. – Львів, «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2020.
4. Лещух Д.Р. Економічний та 
юридичний аспекти поняття 
ринку праці . 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;
5. Лещух Д.Р. Перспективи 
цифрової трансформації 
трудових відносин в Україні: 
окремі аспекти. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІІ звітної науково-
практичної конференції (5–6 



лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021. 218 с.
Пункт 4: 
Програма навчального курсу 
"Основи охорони праці"; 
Програма навчального курсу 
"Трудове право України"; 
Силабус навчального курсу 
"Основи охорони праці"; 
Силабус навчального курсу 
"Трудове право України";

Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. Адвокатська діяльність № 
свідоцтва – 909 від 12.04.2001р.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ(Вдосконалення 
професійної підготовки шляхом 
поглиблення професійних 
знань(від 25.04.2019)

150501 Федорович 
Володимир 
Іванович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом кандидата 
наук ДK 001101, 

виданий 25.06.1998, 
Атестат доцента ДЦ 

002650, виданий 
27.09.2001

33 ОК(п) 34. Екологічне 
право 

Пункт 1:
1. Федорович В. І. Право на 
земельну ділянку уразі набуття 
право власності на житловий 
будинок, будівлю або споруду / 
В. І. Федорович // Вісник 
Львівського університету. Серія 
Юридична. – 2018. – Вип. 66 – 
С. 179-187.
Пункт 7: 
1. Участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад: Як 
офіційний опонент виступав по 
дисертаціях: 
1) Поліщук В.А. Правове 
регулювання 
сільськогосподарського 
садівництва в Україні. Київ – 
2017. 2) Зубрицький О.В. 
правове регулювання обігу 
земель сільськогосподарського 
призначення в Україні та 
країнах ЄС: порівняльно – 
правовий аспект. Київ, - 2019.
3) Кондратенко Д.Ю. Правові 
засади обліку земель. Харків, - 
2021.
4) Ковач Д.Л. Правове 
регулювання виникнення 
земельних прав. Харків – 2016.
Пункт 12:
1. Федорович В. І. 
Відшкодування збитків 
власникам земельних ділянок і 
землекористувачам / В. І. 
Федорович В. І. Гордєєв // 
Велика українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. – Харків : 
Право. Т. 16 : Земельне та 
аграрне право / редкол.: М. В. 
шульга (голова), В. В. Носік, П. 
Ф. Кулинич (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 – 2019. – 696 с. : іл. – 
С.64-70.
2. Федорович В. І. Оцінка земель 
/ В. І. Федорович // Велика 
українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. – Харків : 
Право. Т. 16 : Земельне та 
аграрне право / редкол.: М. В. 
шульга (голова), В. В. Носік, П. 
Ф. Кулинич (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 – 2019. – 696 с. : іл. – 
С.432-436.
3. Федорович В. І. Плата за 
землю / В. І. Федорович // 
Велика українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. – Харків : 
Право. Т. 16 : Земельне та 
аграрне право / редкол.: М. В. 
шульга (голова), В. В. Носік, П. 
Ф. Кулинич (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 – 2019. – 696 с. : іл. – 
С.446-450.
Підвищення кваліфікації : 
Львівський торговельне-
економічний 
університет(Освоєння нових 



методик викладання) 
13.12.2018р
Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
Адвокат, свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю №404, видане 
Львівською обласною КДКА 
31.10.1995

178179 Янюк Наталія 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1994, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 018570, 

виданий 21.05.2003, 
Атестат доцента 12ДЦ 

022136, виданий 
23.12.2008

28 ОК(п) 16. 
Адміністративне 
право України

1) Янюк Н. В. Право на 
звернення до адміністративного 
суду: досвід Польщі та 
Німеччини для України / Н. В. 
Янюк // Вісник Львівського 
університету. Серія юридична.. 
юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
Львів. – 2020. – Випуск 71. – C. 
80-88. (DOI: 
http://dx.doi.org/10.30970/vla.2
020.1.080). 
 Янюк Н. В. Правовий режим 
надзвичайного стану чи 
надзвичайна ситуація в умовах 
пандемії: проблеми процедури 
введення в Україні / Н. В
Янюк // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія: 
Юриспруденція. Видавничий 
дім "Гельветика". Одеса. – 2021. 
– №49. Том 1. – C. 44-48. (ISSN 
2307-1745) // 
http://www.vestnik-
pravo.mgu.od.ua/index.php/arkhi
v-nomeriv?id=139 5. 
Янюк Н. Поняття «конфлікт 
інтересів» у міжнародно-
правових актах та 
адміністративному 
законодавстві України // Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. – 2018. Випуск 66. – 
С.147-154. 
 Янюк Наталія. Конкурсна 
процедура на державній службі 
в Україні: впровадження 
європейського досвіду // 
Вроцлавсько-Львівський 
юридичний збірник 
/WROCLAWSKO-LWOWSKIE 
ZESZYTY PRAWNICZE/ Н. 
Янюк. – Львів: Вид-во 
Львівськoгoнаціональнoгoуніве
рситетy ім. Івана Франка, 2021. 
– №12. – С.71-85. (252 с.) (ISSN 
2082-4939). (1 друк.арк.); 
Янюк Н. В. Запобігання 
корупції на публічній службі: 
правове регулювання в Україні 
та досвід країн Європейського 
Союзу / Collectivemonograph. 
Modernresearches: 
progressofthelegislationofUkraine
andexperienceoftheEuropeanUnio
n. – Riga : Izdevnieciba 
“BaltijaPublishing”, 2020. P. 2. 
592 p., P.1144-1162. (1,3 
друк.арк.)
14) Керівництво науковим 
студентським гуртком з 
адміністративного права  
України на юридичному 
факультеті ЛНУ ім. Івана 
Франка; 

19) член профспілки ЛНУ імені 
Івана Франка; член 
Всеукраїнської громадської 
організації«Львівська правнича 
школа».
Підвищення кваліфікації : 
Сертифікат СВ № 
02070987/000124-21.  Курс 
Викладацької майстерності з 1 
жовтень 2020 р. по 23 січня 
2021 р.,  на базі Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка: 1. Основні 
засади сучасної системи вищої 
освіти – 1 кредит. Сучасні ІТ-
компетенції у роботі викладачів 
- 3 кредити. Професійні 
комунікації викладача: 
психолого-педагогічні засади - 1 
кредит. Медіаграмотність та 
міжнародна комунікація - 1 
кредит. ( Всього - 6 кредитів).
4) Електронний курс 
«Адміністративно-правове 
забезпечення запобігання 
корупції» (акредитований) (до 
2020-2021 н.р. – нормативна 
дисципліна для студентів 1-го 
курсу ОС «Магістр» юридичного 
факультету, з 2021– вибіркова 
дисципліна для студентів 3 
курсу, 5-й семестр «Бакалавр»). 



// https://moodle.elct.lnu.edu.ua/
Програма «Особливості 
провадження в окремих 
категоріях адміністративних 
справ»
2022-2023 навчального року 
другий (магістерський) рівень 
освіти спеціальність 081 
«Право». Львів, 2022. – 27 с.

15471 Раданович Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництво

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 1995, 
спеціальність:  , 

Диплом кандидата 
наук ДK 009189, 

виданий 17.01.2001, 
Атестат доцента 12ДЦ 

021671, виданий 
23.12.2008

21 ОК(п) 10. Теорія та 
філософія права

1)Основні напрямки 
забезпечення Конституційним 
Судом України 
загальнодозвільного типу 
юридичного регулювання/ Н. 
Раданович // Науковий вісник 
публічного і приватного права. 
2020. №2. С.20-25; 

Загальнодозвільне юридичне 
регулювання як прояв 
диспозитивних можливостей 
права// Вісник Львівського 
національного університету. 
Серія юридична. Львів. 
2018.Випуск 66. С.33-42; 
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-Samorząd 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)   
// Право України. – 2018. –  № 
9. –  С. 212–213
Декларація міжнародних прав 
людини (Андрій Мандельштам, 
Париж-Нью-Йорк, 1928-1929)  
(переклад з франц. 
Н.М.Раданович) //Право 
України. – 2018. –  №9. –  С.212-
213; 
12)  
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 Gestão Inovação e 
Tecnologias. Centivens Institute 
of Innovative Research. EU. – 
2021. volume 11, number 4. P. 
3657-3674. (ДОІ: 
10.47059/revistageintec.v11i4.2398
) ; 
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).2021.43-
51); 
Суб’єктна cфера 
загальнодозвільного типу 
юридичного регулювання  / 
Раданович Н. М. // Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІІІ звітної наук. практ. 
конференції (3–4 лютого 2022 
р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2022. С. 33-36 
https://law.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/01/chast_
1.doc.pdf ; 
Право на працю: деякі аспекти 
конституційного забезпечення в 
Україні / Н. М. Раданович // 
Основні напрямки захисту прав 
громадян України на працю та 
соціальний захист в умовах 
євроінтеграції : тези доп. і наук. 
повідомл. учасників ХІ Міжнар. 
наук. практ. конф. (м. Харків, 8 
жовт. 2021 р.) . Право. Харків. – 
2021. – C. 150-153; 115. 
Загальнодозвільне юридичне 
регулювання і диспозитивність 
права: деякі аспекти 
співвідношення понять / Н. М. 
Раданович // Проблеми 
державотворення та захисту 
прав людини в Україні : матер. 
ХXІV звітної наук.-практ. конф. 
(м. Львів, 7–8 лютого 2018 р.) : у 
2 ч. Львів : Юридичний 
факультет Львівського 



національного університету 
імені Івана Франка, 2018. Ч. 1. С. 
26–28
10) 
Учасник міжнародного 
наукового проєкту “Roots os 
Responsibility” з 2018 року, 
організованого Європейською 
дослідницькою радою та 
Університетським коледжем 
Лондона (керівник – проф. 
Джон Хайман).
14) 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
з теорії права, держави та прав 
людини;

19)
Членкиня Львівської правничої 
школи

43835 Стецик Назарій 
Володимирович

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 000753, 

виданий 10.11.2011

15 ОК(п) 10. Теорія та 
філософія права

1) 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; 
Прецедентна судова практика: 
до питання про співвідношення 
із суміжними поняттями / Н. В. 
Стецик // Вісник Львівського 
унівіерситету. Серія юридична. 
Львів. – 2020. – C. 24-32; 
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; 
Supervisory Review in Post-Soviet 
Legal Systems: Forward to the 
Rule of Law or Back to Soviet 
Survivals? // Wrocławsko-
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; 
10) 
Брав участь у дослідницькому 
грантовому проекті 
«Реформування верховних судів 
та незалежність судової влади у 
порівняльній перспективі», 
наданому Центрально-
Європейським Університетом 
(Фундація Будапешту), травень-
жовтень 2022 р.; брав участь у 
серії наукових дискусій, 
пов’язаних із правової оцінкою 
російської агресії проти 
України, організованих та 
проведених дистанційно на базі 
Інституту порівняльного 
публічного права та 
міжнародного права імені 
Макса Планка (Гайдельберг, 
Німеччина): «Російське 
вторгнення в Україну, російське 
обґрунтування та заборона 
застосування сили» 
(08.03.2022), «Принцип 
невтручання; Міжнародне 
обґрунтування; Використання 
ядерної зброї» (15 березня 2022 
р.), «Санкції; Міжнародне 
гуманітарне право» (22 березня 
2022 р.), «Міжнародне право 
прав людини»; Морське право; 
Наслідки для міжнародного 
права в цілому» (29 березня 
2022 р.); є академічним 
координатором курсу «Між 
нормами та реаліями: виклики 
європеїзації, демократизації та 
верховенству права у 
транснаціональному контексті» 
у межах Проекту Центрально-
Європейського Університету, 
березень-червень, 2022; 
академічним координатором 
курсу «Україна: імперіальна, 
радянська, незалежна, 
європейська» у межах Проекту 
Центрально-Європейського 
Університету «Невидимий 
Університет для України», 
вересень-грудень, 2022.
12)  
Єдність та розвиток 
прецедентної судової практики: 
європейські стандарти / Н. В. 
Стецик // 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. 32-
До питання про дефініювання 
та абстрактні ознаки гідності 
людини (на матеріалах 
прецедентної судової практики) 
Україні / Н. Стецик // Сучасний 
вимір прав людини: 
конституційний контекст. XI 
Тодиківські читання : матер. 
Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 
26–27 жовтня 2018 р.) / 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого. – Харків : Права 
людини, 2018. – С. 77–78; 
Гідність людини як підстава 
обмеження прав та свобод 
людини (на матеріалах 
європейської прецедентної 
судової практики) / Н. Сецик  // 
Конституційні цінності: правова 
природа та практика реалізації : 
матер. Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Хмельницький, 17 
травня 2019 року) : у 2 ч. – 
Хмельницький : Хмельницький 
університет управління та права 
імені Леоніда Юзькова, 2019. – 
Ч. 2. – C. 198–200; 
Виключна правова проблема як 
наслідок порушень техніко-
юридичних правил (на 
матеріалах практики 
Верховного Суду) / Н. Стецик // 
Проблеми нормотворення, 
реалізації та тлумачення норм 
права у світлі 
загальновизнаного принципу 
верховенства права. матер. ІV 
Міжнар. наук.-прак. конф. (м. 
Івано-Франківськ, 3–4 жовтня 
2019 р.) /за заг. ред. І. Д. 
Шутака. – Харків : Право, 2019. 
– С. 89–92; 
Єдність прецедентної судової 
практики перед викликом її 
динамізму / Н. В. Стецик // 
Проблеми державотворення та 
захисту прав людини в Україні : 
матер. ХXVІ звіт. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 6–7 лютого 
2020 р.) : у 2 ч. – Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. – Ч. 1. – С. 24–25 (0,12 
друк. арк.)
Підвищення кваліфікації : 
Університет 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
20) 
Член Львівської правничої 
школи



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(п) 36. Навчальна 
практика 3 курс 

1) 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; 
Особливості правотворчої, 
правозастосовної та 
правоінтерпретаційної 
діяльності в сучасних правових 
системах світу / Ірина Юріївна 
Настасяк // Правові системи. – 
2018. – № 3. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
http://legalsystems.net.ua/?
page_id=447
Правові засоби як основа 
нормативної частини правової 
системи / Ірина Юріївна 
Настасяк // Право і 
суспільство.– 2019. – Вип. 1. – С. 
22–29. 
Prospects for the development of 
modern interstate legal systems in 
the context of globalization 
challenges. Amazonia Investiga ,  
10 (40), 233–243. 
https://doi.org/10.34069/AI/2021
.40.04.23. 5. 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/10.18371/fcaptp.v
4i39.241419. 
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/10.37635/jnalsu.2
8(4).2021.223-231.
12)  
Місце джерел права  в 
нормативній частині 
міждержавних правових систем 
/ І. Ю. Настасяк // Актуальні 
питання реформування 
правової системи : матер. ХVІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
Луцьк, 14–15 червня 2019 р.) / 
уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. – С. 89−91 
(0,15 друк. арк.); 
Джерела права в сучасних 
правових системах світу / І. Ю. 
Настасяк  // Проблеми 
нормотворення, реалізації та 
тлумачення норм права у світлі 
загальновизнаного принципу 
верховенства права. матер. ІV 
Міжнар. наук.-прак. конф. (м. 
Івано-Франківськ, 3–4 жовтня 
2019 р.). – м. Івано-Франківськ : 
Університет Данила 
Галицького, 2019.  – С. 177–180 
Деякі питання теорії правових 
засобів / І. Настасяк // 
Проблеми державотворення та 
захисту прав людини в Україні : 
матер. ХXV звіт. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 7–8 лютого 
2019 р.) : у 2 ч. – Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019. – Ч. 1. – С. 20−23 
Джерела права в сучасних 
правових системах світу / І. Ю. 
Настасяк // Ювілейний збірник 
наукових праць на пошану 
професора Володимира 
Семеновича Кульчицького з 
нагоди 100-річчя від дня 
народження; за ред. д-ра юрид. 
наук, проф. І. Й. Бойка. Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2019. –
С. 260–271 
Дискусійні аспекти 
ідентифікації сучасної правової 
системи України / І. Настасяк // 
Проблеми державотворення та 
захисту прав людини в Україні : 
матер. ХXVІ звіт. наук.-практ. 
конф. (м. Львів, 6–7 лютого 
2020 р.) : у 2 ч. – Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2020. – Ч. 1. – С. 17−19 (0,18 
друк. арк.);
Підвищення кваліфікації : 6.03-
5.05.2017р. ЛДУВС 3-14.12.2018 
Гуманітарно-природничий 
університет в Сандомирі 
(Республіка Польща)

14)



керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
з теорії права, держави та прав 
людини;

20)
Членкиня Львівської правничої 
школи

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

13 ОК(з) 1. Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

3)  
Правниче ЗНО 2022 / І. Я. 
Верес, І. В. Жолнович, В. М. 
Лисик, А. С. Мостовий, Ю. В. 
Ничка, В. І. Чорненький, Р. С. 
Шандра. Київ : Конві Прінт, 
2022.  536 с.

12)  
Правова система і правова 
політика / Ю. В. Ничка // 
Теорія права в Польщі та в 
Україні: сучасні тренди : матер. 
міжнар. круглого столу. (м. 
Львів, 1 грудня 2018 р.). Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2018. С. 24–27 (0,04 друк. арк.); 
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

20)  
Адвокат. Свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською 
діяльністю № 1216, видане на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
27.09.2006. 
Підвищення кваліфікації: 
Програма “Нове правосуддя” 
(USAID), семінар “Розбудова 
спроможності та сталості через 
оцінювання та самооцінку” 
(Київ, 6 грудня 2018 року)

19)
Член Львівської правничої 
школи

405956 Піх Юрій 
Тарасович

Асистент, 
Основне місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 
6.030401 

правознавство, 
Диплом магістра, 

Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2018, 
спеціальність: 081 

Право

2 ОК(п) 12. Судові та 
провоохоронні 
органи 

1) Піх Ю. Т. Реалізація засади 
встановлення об’єктивної 
(матеріальної) істини у 
кримінальному провадженні в 
практиці Касаційного 
кримінального суду Верховного 
Суду. Кримінальний 
процесуальний кодекс України: 
десятиліття реалізації і 
проблеми сьогодення: збірник 
статей за матеріалами 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції з 
нагоди 10-річчя вступу в дію 
Кримінального процесуального 
кодексу України (18 листопада 
2022 року, м. Львів) / орг. ком. 
В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. 
Когутич [та ін.]. Львів: 
Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2022. С. 185–198;
Pikh, Y. The Concepts of Truth 
and Their Implementation in the 
Criminal Proceedings of the 
Common Law and Continental 
Law Systems. Visnyk of the Lviv 
University. Series Law. 2021. 
Issue 73. P. 161–176;
Піх Ю. Т., Шуневич К. А. Судова 
експертиза у кримінальному 
провадженні Франції як один зі 
способів досягнення 
матеріальної (об’єктивної) 
істини. Wroclawsko-Lwowskie 
zeszyty Prawnicze. № 12. 2021. C. 
211–226;
Піх Ю. Т. Засада встановлення 
матеріальної правди (істини) у 
світлі реформ кримінального 
процесуального законодавства 
Республіки Польщі. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2020. Вип. 71. С. 
132–146;
Піх Ю. Т. Істина як «камінь 
спотикання» змагальності у 
кримінальному процесі 
Сполучених Штатів Америки. 
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. 99–111:
Піх Ю. Т. Матеріальна істина як 
мета та засада кримінального 
провадження Федеративної 
Республіки Німеччини. Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. 2019. Вип. 69. С. 161–
172;
4) розробка електронного курсу 
навчальної дисципліни 
«Цифрова криміналістика» для 
студентів за галуззю знань 12 
«Інформаційні технології», 
спеціальністю 125 
«Кібербезпека» у межах 
освітньо-професійної програми 
ОС «Бакалавр» на платформі 
Moodle: https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.
php?id=5187;
10) участь у міжнародному 
науково-освітньому проекті 
«Netzwerk Ost-West» (Україна – 
Німеччина);
14) робота у складі 
організаційного комітету  
Міжнародної студентсько-
аспірантської наукової 
конференції «Актуальні 
проблеми прав людини, 
держави та правової системи»;
19) участь у Всеукраїнській 
громадській організації 
«Львівська правнича школа».

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(п) 19. Трудове 
право України 

Пункт 12:
1. Лещух Д.Р. Зловживання 
правом як одна із підстав 
конституційно-процесуальної 
відповідальності: поняття та 
види. Актуальні проблеми 
соціального права. Випуск 7. 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Проблеми 
реалізації і захисту соціальних 
прав в Україні» 27 квітня 2018 
року. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 
2018;
2. Лещух Д.Р. FLEXICURITY – 
сучасна концепція регулювання 
соціально-трудових відноси. 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в Україні : 
матеріали ХXV звітної науково-
практичної конференції (7–8 
лютого 2019 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів : Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2019;
3. Лещух Д.Р. Поняття ринку 
праці в науці трудового права. 
Актуальні проблеми 
соціального права. Випуск 9. 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції “Українська 
правнича наука та її вплив на 
сучасні реформи” (до 95-річчя 
Цигилика Теодора Івановича) 6 
грудня 2019. – Львів, «ГАЛИЧ-
ПРЕС», 2020.
4. Лещух Д.Р. Економічний та 
юридичний аспекти поняття 
ринку праці . 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;
5. Лещух Д.Р. Перспективи 
цифрової трансформації 
трудових відносин в Україні: 
окремі аспекти. Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні: матеріали 
ХXVІІ звітної науково-
практичної конференції (5–6 
лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. 
Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021. 218 с.



Пункт 19: 
1. Член громадської організації 
«Львівська правнича школа».
Пункт 20:
1. Адвокатська діяльність № 
свідоцтва – 909 від 12.04.2001р.
 Підвищення кваліфікації : 
Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ(Вдосконалення 
професійної підготовки шляхом 
поглиблення професійних 
знань(від 25.04.2019)
Пункт 4: 
Програма навчального курсу 
"Основи охорони праці"; 
Програма навчального курсу 
"Трудове право України"; 
Силабус навчального курсу 
"Основи охорони праці"; 
Силабус навчального курсу 
"Трудове право України";

155753 Максимишин 
Наталія 
Миронівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 040693, 

виданий 28.02.2017

5 ОК(п) 12. Судові та 
провоохоронні 
органи 

1) Особливості тактики допиту 
свідка, потерпілого на стадії 
досудового розслідування у 
судовому засіданні/ Н.М. 
Максимишин // Кримінальний 
процес і криміналістика: 
виклики часу. ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2020р. – С. 255-265; 
Інтернет у пошуковій діяльності 
слідчого / І.І.Когутич, Н.М. 
Максимишин // Вісник 
Львівського університету. Серія 
юридична. -  2021 р. -  Випуск 
73. С. 150-160; 
Maksymyshyn N. Termination of 
pre-trial investigation due to a 
serious illness of the suspect 
(accused) in the criminal 
procedure of Ukraine and some 
European states / N. Bobechko, N. 
Maksymyshyn // Amazonia 
Investiga. 2022. No. 11 (55). P. 95-
104. – DOI: 
https://doi.org/10.34069/AI/202
2.55.07.10.
5) Судовий допит: процесуальне 
і криміналістичне дослідження: 
монографія / І.І. Когутич, Н.М. 
Максимишин // Львівський 
національний університет імені 
Івана Франка. Юридичний 
факультет. – Львів. Колір ПРО, 
2019. – 238 с.
19) Член Всеукраїнської 
громадської організації 
"Львівська правнича школа".
20). Досвід практичної роботи: 
адвокатська діяльність – 
Адвокатське об’єднання 
«Самопоміч».

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(п) 20. Фінансове 
право України

1)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.
Andrii Mostovyj, Normatywne 
standardy prowadzenia 
ukraińskiej kontroli podatkowej, 
Procedury Administracyjne i 
Podatkowe, - № 2(17)2020, С. 29-
36 
(https://taxpress.pl/#!/czasopism
a/procedury-administracyjne-i-
podatkowe-2(17)2020/231)
Andrii Mostovyj, Problemy 
stosowania zasad prawa 
podatkowego Ukrainy, Kwartalnik 
Prawno-Finansowy - № 3/2019, 
С. 25-42 
(https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/wp
-
content/uploads/2020/05/Kwart
alnik_prawno_finansowy_3.2019
_www.pdf)
АндрійМостовий, Перспективи 
кодифікації українського 
законодавствапрозагальнообов’
язкові платежі 
/МостовийАндрій// Збірникс 
татей, доповідей та тез 
учасників міжнародної науково-
практичної конференції м. 
Львів, - 5-6 жовтня 2018 р.,  С 
.409 – 423. 
(http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitst
ream/doc/3546/1/3760_IR.pdf). 
 3). Правниче ЗНО 2022.: 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.

19)член профспілки ЛНУ 
іменіІвана Франка; член 



«Львівської правничої школи».
Підвищення кваліфікації : 
Сертифікат
№GDTfE-03-Б-07146 від 16 
жовтня 2022 року
Удосконаленопрофесійнукомпет
ентність (цифровий компонент) 
в обсязі 30 академічних годин
(1 КРЕДИТ ECTS)
14) Керівництво науковим 
студентським гуртком з 
адміністративного права  
України на юридичному 
факультеті ЛНУ ім. Івана 
Франка; керівництво Школою 
польського та європейського 
права на юридичному 
факультеті ЛНУ імені Івана 
Франка;  керівництво школою 
українського права на 
Факультеті права та 
адміністрації Ягеллонського 
університету у Кракові;

415837 Борейко Галина 
Дмитрівна

асистент, 
Сумісництво

Юридичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 040686, 

виданий 01.12.2016

8 ОК(п) 12. Судові та 
провоохоронні 
органи 

1) Борейко Г.Д. Відмова від 
підтримання обвинувачення як 
форма зловживання 
прокурором своїм правом. 
Вісник Львівського 
університету. Серія Юридична. 
2020.  № 71. С. 122-131; 
Борейко Г.Д. Зловживання 
правом сторонами 
кримінального провадження на 
етапі завершення досудового 
розслідування. Соціально-
правові студії. 2021. Випуск 1 
(11). С. 61-68; 
Борейко Г.Д. Неприпустимість 
зловживання правом як засада 
кримінального провадження. 
Право і суспільство. 2021. № 4. 
С. 196-204; 
Борейко Г.Д. Кримінально-
правові наслідки обмеження 
права прокурора на оскарження 
вироку на підставі угоди про 
визнання винуватості. Вісник 
Львівського університету. Серія 
Юридична. 2022. № 74. С. 188-
199; 
Rohalska V. V. Taking of 
biological samples for expertise 
under the legislation of Ukraine 
and its conformity with EU 
standards / Viktoriia V. Rohalska, 
Oksana M. Bronevytska, Halyna 
D. Boreiko, Iryna S. Shapovalova, 
Iryna R. Serkevych // Journal of 
the National Academy of Legal 
Sciences of Ukraine. 2021. Vol. 28. 
№3. С. 290-300 (SCOPUS)     
3) Прокурорське право: навч. 
посібник / Г. Д. Борейко, О. М. 
Броневицька, Ю. О. Лісіцина,   
В. В. Луцик, В. В. Навроцька,І. Р. 
Серкевич,            Б. М. 
Телефанко; за заг. ред. В. В. 
Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 
640 с. (С. 131-205, 551-579). 
20) Прокурор. В органах 
прокуратури Львівської області 
на рядових та керівних посадах 
з 2005 року.
Підвищення кваліфікації : 
Протокол засідання вченої ради 
Інституту права ЛьвДУВС №20 
від 16.06.2022 Звіт
«Міжнародний інноваційний 
науково-педагогічний  досвід 
підготовки здобувачів на 
наукового ступеня доктора 
філософії (PhD)»
19). Членкиня Всеукраїнської 
громадської організації 
«Львівська правнича школа».

188310 Труш Марта 
Ігорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Юридичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський 

національний 
університет імені 
Івана Франка, рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 060101 
Правознавство, 

Диплом кандидата 
наук ДK 046187, 

виданий 20.03.2018

4 ОК(п) 16. 
Адміністративне 
право України

1.)Труш М. І. Етапи виконання 
судового рішення в 
адміністративному судочинстві 
/ М. І. Труш// Проблеми 
державотворення і захисту прав 
людини в Україні : ХXV звітна 
науково-практична 
конференція.. Юридичний 
факультет Львівського 
національного університету 
ім.Івана Франка. Львів. – 2021. – 
Ч.2. – C. 95-99;
Труш М. І. Адміністративний 
суд як активний учасник на 
стадії виконання судового 
рішення в адміністративному 
судочинстві / М. І. Труш// 
Проблеми державотворення і 
захисту прав людини в України 
. Юридичний факультет 
ім.Івана Франка. Львів. – 2021. –
Ч.2. – C. 109-113.
Труш М. І. Законність як одна з 
основних вимог до судового 
рішення в адміністративній 



справі / М. І. Труш// ІНСТИТУТ 
ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В. М. 
КОРЕЦЬКОГО. ІНСТИТУТ 
ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В. М. 
КОРЕЦЬКОГО. Київ . – 2019. – 
– C. 171-174.
Trush M. I. Comparative analysis 
of the essence of abuse of power 
in international legal sciences and
Ukraine / M. I. Trush //Труш М. 
І.Законна сила судового 
рішення касаційної 
інстанції/Проблеми сучасних 
трансформацій, серія 
Право,2022р.;
Труш М. І. Право на захист в 
адміністративному 
судочинстві/Наукові іновації та 
передові технології,2022;
4)наявність конспектів та 
методичних вказівок/робочої 
програми з курсу: «Перегляд 
судових рішень в 
адміністративному 
судочинстві»;
14) Керівництво науковим 
студентським гуртком з 
адміністративного права  
України на юридичному 
факультеті ЛНУ ім. Івана 
Франка; 
19)Член профспілки ЛНУ 
іменіІвана Франка; член 
«Львівської правничої школи»;
20)досвід практичної роботи: 
помічник судді понад 8 років в 
Львівському апеляційному 
адміністративному суді

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

13 ОК(п) 10. Теорія та 
філософія права

3)  Правниче ЗНО 2022 / І. Я. 
Верес, І. В. Жолнович, В. М. 
Лисик, А. С. Мостовий, Ю. В. 
Ничка, В. І. Чорненький, Р. С. 
Шандра. Київ : Конві Прінт, 
2022.  536 с.

12)  Правова система і правова 
політика / Ю. В. Ничка // 
Теорія права в Польщі та в 
Україні: сучасні тренди : матер. 
міжнар. круглого столу. (м. 
Львів, 1 грудня 2018 р.). Львів : 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2018. С. 24–27 (0,04 друк. арк.); 
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

20) Адвокат. Свідоцтво про 
право на зайняття адвокатською 
діяльністю № 1216, видане на 
підставі рішення атестаційної 
палати Львівської 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури від 
27.09.2006. 
Підвищення кваліфікації : 
Програма “Нове правосуддя” 
(USAID), семінар “Розбудова 
спроможності та сталості через 
оцінювання та самооцінку” 
(Київ, 6 грудня 2018 року)
19)
Член Львівської правничої 
школи

 
 

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

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН відповідає 

результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН.15. Вільно 
використовувати для 
професійної діяльності 
доступні інформаційні 
технології і бази даних. 
Вміти знаходити за їхньою 
допомогою національні та 

ОК(п) 30. Криміналістика З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



зарубіжні нормативно-
правові акти, зразки 
документів, іншу 
інформацію та матеріали

використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 



шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 38. Атестаційні екзамени Індивідуальні та групові консультації 
викладачів, що викладають спеціальні 
дисципліни, самостійна робота 
здобувача ВО

Оцінювання здійснюється комісією, за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 13. Міжнародні стандарти 
захисту прав людини

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
контрольні завдання, залік. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за вербальною 
шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 5. Аналітична економіка З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (вправи, 
доповіді, реферати). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання вправ та презентація 
рефератів, врахування відвідування, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 



розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, медіація, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 12. Судові та 
провоохоронні органи 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, схеми, 
таблиці та інші роздаткові матеріали). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 



інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.22. Надавати 
консультації щодо 
можливих способів захисту 
прав та інтересів клієнтів 
у різних правових 
ситуаціях, попередження 
ймовірних випадків їхнього 
порушення, з дотриманням 
вимог професійної етики, 
належним дотриманням 
норм щодо нерозголошення 
персональних даних та 
захисту конфіденційної 
інформації.

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 23. Професійна етика 
юриста 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: усне опитування, 
перевірка письмових завдань, перевірка 
тестових завдань, виконання кейсів, 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 25. Міжнародне приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 26. Охорона праці З метою засвоєння наукових та Методи оцінювання: опитування, тести, 



практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
групові проєкти, спільні розробки. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

виконання практичних завдань/задач, 
модуль, екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 30. Криміналістика З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 



результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 1. Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення) та 
практичні методи (підготовка 
юридичних документів). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.14. Самостійно 
збирати, належно 
аналізувати та 
використовувати 
статистичну інформацію, 
отриману з першоджерел 
та вторинних джерел для 
своєї професійної 
діяльності. Аналізувати 
достовірність джерел 
походження інформації під 
час її вибірки та аналізу

ОК(п) 15. Соціологія З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). Значна 
увага приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 



методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 



права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 13. Міжнародні стандарти 
захисту прав людини

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
контрольні завдання, залік. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за вербальною 
шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 30. Криміналістика З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(з) 5. Аналітична економіка З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання вправ та презентація 
рефератів, врахування відвідування, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).



методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (вправи, 
доповіді, реферати). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ПРН.13. Знати та розуміти 
особливості реалізації та 
застосування норм 
матеріального і 
процесуального права.

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 12. Судові та 
провоохоронні органи 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, схеми, 
таблиці та інші роздаткові матеріали). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 25. Міжнародне приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 



права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ПРН.12. Доносити до 
респондента матеріал з 
певної проблематики 
доступно і зрозуміло, 
уникати неточностей та 
двозначностей, не 
ускладнювати матеріал 
канцеляризмом та 
недоцільним вживанням 
юридичної термінології.

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 Індивідуальні консультації керівника Оцінювання звіту про проходження 



курс практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 2. Безпека 
життєдіяльності

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (мультимедійні 
презентації) та практичні методи 
(розрахункові вправи з аналізом 
моделей реальних ситуацій; 
використання манекенів-тренажерів та 
муляжів). В тому числі дебати, групові 
дискусії, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: усне опитування, 
тести, виконання практичних 
завдань/задач, контрольне опитування у 
формі тестування з використанням 
технологій дистанційного навчання 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 33. Міжнародне публічне 
право 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 26. Охорона праці З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
групові проєкти, спільні розробки. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
модуль, екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 23. Професійна етика 
юриста 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, вирішення правових проблем 

Методи оцінювання: усне опитування, 
перевірка письмових завдань, перевірка 
тестових завдань, виконання кейсів, 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).



(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

ПРН.10. Вільно 
спілкуватися державною 
мовою та іноземними 
мовами, як усно, так і 
письмово, правильно 
вживаючи правничу 
термінологію, сприймаючи 
автентичні правничі 
тексти, володіти фаховою 
лексикою та фразеологією.

ОК(п) 13. Міжнародні стандарти 
захисту прав людини

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
контрольні завдання, залік. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за вербальною 
шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 1. Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення) та 
практичні методи (підготовка 
юридичних документів). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(з) 2. Безпека 
життєдіяльності

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (мультимедійні 
презентації) та практичні методи 
(розрахункові вправи з аналізом 
моделей реальних ситуацій; 
використання манекенів-тренажерів та 
муляжів). В тому числі дебати, групові 
дискусії, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: усне опитування, 
тести, виконання практичних 
завдань/задач, контрольне опитування у 
формі тестування з використанням 
технологій дистанційного навчання 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(англійська мова 1-2 курс)

Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, 
обговорення, дослідницькі проекти, 
підготовка та презентація есе.

Усне опитування; перевірка письмових 
завдань;  тестування;  модульний 
контроль;  залік; екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(німецька)

Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, 
обговорення, дослідницькі проекти, 
підготовка та презентація есе.

Усне опитування; перевірка письмових 
завдань;  тестування;  модульний 
контроль;  залік; екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(французька)

Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, 
обговорення, дослідницькі проекти, 
підготовка та презентація есе.

Усне опитування; перевірка письмових 
завдань;  тестування;  модульний 
контроль;  залік; екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 33. Міжнародне публічне 
право 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.18. Виявляти знання і 
розуміння щодо визначення 
та основних сучасних 
правових доктрин, 
цінностей та принципів 
функціонування 
національної правової 
системи, застосовувати ці 
знання в професійній 
діяльності.

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 38. Атестаційні екзамени Індивідуальні та групові консультації 
викладачів, що викладають спеціальні 
дисципліни, самостійна робота 
здобувача ВО

Оцінювання здійснюється комісією, за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 27. Політичні і правові 
вчення: Історія та сучасність 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
есе, залік. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 26. Охорона праці З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
групові проєкти, спільні розробки. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
модуль, екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 14. Римське приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(з) 6. Філософія З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 

Методи оцінювання: опитування, 
написання есе, контрольна робота, 
екзамен
. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (есе, 
доповіді). В тому числі 
використовуються такі прийоми як: 
діалог, монолог, порівняння ідей та 
концепцій, абстрагування при 
формуванні понять, теоретичне 
моделювання, «мозгова атака».

ОК(п) 10. Теорія та філософія 
права

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі термінологічні завдання, 
практичні завдання, творчо-аналітичні 
завдання, групове обговорення, міні-
дискуся, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
контрольних робіт, модуль, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, медіація, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ПРН.19. Логічно, ґрунтовно, 
системно та послідовно 
пояснювати природу за 
зміст, правову природу та 
значення основних правових 
явищ і процесів.

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 33. Міжнародне публічне 
право 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 38. Атестаційні екзамени Індивідуальні та групові консультації 
викладачів, що викладають спеціальні 
дисципліни, самостійна робота 
здобувача ВО

Оцінювання здійснюється комісією, за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 



«незадовільно»).
ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 14. Римське приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 9. Історія держави і права 
зарубіжних країн

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 10. Теорія та філософія 
права

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
контрольних робіт, модуль, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 



права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі термінологічні завдання, 
практичні завдання, творчо-аналітичні 
завдання, групове обговорення, міні-
дискуся, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, медіація, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 27. Політичні і правові 
вчення: Історія та сучасність 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
есе, залік. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 



наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 8. Історія держави і права 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

 Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.17. Працювати в групі 
як учасник, формуючи 
власний внесок у виконання 
завдань групи. 
Демонструвати здібності 
до роботи у команді та 
лідерські здібності, 
володіти сучасними 
методами командної 
роботи.

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 23. Професійна етика 
юриста 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 

Методи оцінювання: усне опитування, 
перевірка письмових завдань, перевірка 
тестових завдань, виконання кейсів, 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).



наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

ОК(п) 26. Охорона праці З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
групові проєкти, спільні розробки. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
модуль, екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 27. Політичні і правові 
вчення: Історія та сучасність 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
есе, залік. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 15. Соціологія З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). Значна 
увага приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(з) 4. Логіка Словесні (лекція, бесіда, семінар, 
дискусія, дебати), наочно-образні 
(презентація, відеолекція), інтерактивні 
(тьюторство, робота у малих групах, 
брейнстормінг), навчально-пізнавальні 
(самостійна робота, творчо-пошукові 
завдання, кейс-метод), онлайн-навчання 
(на платформі Moodle)

Методи оцінювання: усне опитування, 
контрольний замір, тести, виконання 
практичних завдань/задач, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(з) 5. Аналітична економіка З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (вправи, 
доповіді, реферати). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання вправ та презентація 
рефератів, врахування відвідування, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 8. Історія держави і права 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 



бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 38. Атестаційні екзамени Індивідуальні та групові консультації 
викладачів, що викладають спеціальні 
дисципліни, самостійна робота 
здобувача ВО

Оцінювання здійснюється комісією, за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 30. Криміналістика З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 9. Історія держави і права 
зарубіжних країн

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, медіація, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 12. Судові та 
провоохоронні органи 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, схеми, 
таблиці та інші роздаткові матеріали). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 14. Римське приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 



права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

(«зараховано», «не зараховано»).

ПРН.8. Застосовувати 
інститути міжнародного 
публічного права, а також 
міжнародного приватного 
права в професійній 
юридичній діяльності.

ОК(з) 1. Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення) та 
практичні методи (підготовка 
юридичних документів). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 24. Основи права 
Європейського Союзу 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 



результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 25. Міжнародне приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.4. Знати та розуміти 
основи права Європейського 
Союзу.

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(французька)

Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, 
обговорення, дослідницькі проекти, 
підготовка та презентація есе.

Усне опитування; перевірка письмових 
завдань;  тестування;  модульний 
контроль;  залік; екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 24. Основи права 
Європейського Союзу 

 З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 33. Міжнародне публічне 
право 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(німецька)

Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, 
обговорення, дослідницькі проекти, 
підготовка та презентація есе.

Усне опитування; перевірка письмових 
завдань;  тестування;  модульний 
контроль;  залік; екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(англійська мова 1-2 курс)

Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, 
обговорення, дослідницькі проекти, 
підготовка та презентація есе.

Усне опитування; перевірка письмових 
завдань;  тестування;  модульний 
контроль;  залік; екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 13. Міжнародні стандарти 
захисту прав людини

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
контрольні завдання, залік. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за вербальною 



права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 25. Міжнародне приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.1.Визначати 
переконливість аргументів 
під час підготовки 
юридичних документів, 
вирішення
правових ситуацій, оцінки 
та аналізу заздалегідь 
невідомих умов та 
обставин. Підбирати 
переконливі і вагомі 
контраргументи.

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



ОК(п) 38. Атестаційні екзамени Індивідуальні та групові консультації 
викладачів, що викладають спеціальні 
дисципліни, самостійна робота 
здобувача ВО

Оцінювання здійснюється комісією, за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 30. Криміналістика З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 1. Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення) та 
практичні методи (підготовка 
юридичних документів). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(з) 4. Логіка Словесні (лекція, бесіда, семінар, 
дискусія, дебати), наочно-образні 
(презентація, відеолекція), інтерактивні 
(тьюторство, робота у малих групах, 
брейнстормінг), навчально-пізнавальні 
(самостійна робота, творчо-пошукові 
завдання, кейс-метод), онлайн-навчання 
(на платформі Moodle)

Методи оцінювання: усне опитування, 
контрольний замір, тести, виконання 
практичних завдань/задач, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(з) 6. Філософія З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (есе, 
доповіді). В тому числі 
використовуються такі прийоми як: 
діалог, монолог, порівняння ідей та 
концепцій, абстрагування при 
формуванні понять, теоретичне 
моделювання, «мозгова атака».

Методи оцінювання: опитування, 
написання есе, контрольна робота, 
екзамен
. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 



права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, медіація, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.20. Виокремлювати і 
аналізувати юридично 
значущі факти і робити 
обґрунтовані правові 
висновки.

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 



практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 23. Професійна етика 
юриста 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: усне опитування, 
перевірка письмових завдань, перевірка 
тестових завдань, виконання кейсів, 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 25. Міжнародне приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 26. Охорона праці З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
групові проєкти, спільні розробки. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
модуль, екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 29. Адміністративне З метою засвоєння наукових та Методи оцінювання: опитування, тести, 



процесуальне право практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ПРН.21. Готувати проекти 
постанов, розпоряджень, 
рішень, наказів, ухвал, 
вироків, висновків та інших  
актів застосування права 
відповідно до правового 
висновку зробленого у 
різних правових ситуаціях, 
дотримуючись при цьому 
стандартів діловодства та 
професійної етики.

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 10. Теорія та філософія 
права

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
контрольних робіт, модуль, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 



наочні методи (презентації). В тому 
числі термінологічні завдання, 
практичні завдання, творчо-аналітичні 
завдання, групове обговорення, міні-
дискуся, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, медіація, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 



виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 26. Охорона праці З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
групові проєкти, спільні розробки. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
модуль, екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 



розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ПРН.2. Знати та розуміти 
міжнародні стандарти 
прав людини, положення 
Конвенції про захист прав 
людини та основоположних 
свобод, а також практику 
Європейського суду з прав 
людини та особливості їх 
застосування.

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(англійська мова 1-2 курс)

Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, 
обговорення, дослідницькі проекти, 
підготовка та презентація есе.

Усне опитування; перевірка письмових 
завдань;  тестування;  модульний 
контроль;  залік; екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(німецька)

Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, 
обговорення, дослідницькі проекти, 
підготовка та презентація есе.

Усне опитування; перевірка письмових 
завдань;  тестування;  модульний 
контроль;  залік; екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано

ОК(з) 7. Іноземна мова 
(французька)

Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження, 
обговорення, дослідницькі проекти, 
підготовка та презентація есе.

Усне опитування; перевірка письмових 
завдань;  тестування;  модульний 
контроль;  залік; екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано

ОК(п) 25. Міжнародне приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 



опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 24. Основи права 
Європейського Союзу 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 13. Міжнародні стандарти 
захисту прав людини

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
контрольні завдання, залік. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за вербальною 
шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 33. Міжнародне публічне 
право 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.16. Користуватися 
комп’ютерними 
програмами, необхідними у 
професійній діяльності, 
демонструвати їх 
застосування під час 
підготовки юридичних 
документів – заяв, скарг, 
клопотань, позовних заяв 
та ін

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 30. Криміналістика З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 12. Судові та 
провоохоронні органи 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, схеми, 
таблиці та інші роздаткові матеріали). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ПРН.5. Давати короткий, 
але змістовний висновок 
щодо окремих фактичних 
обставин (даних) з 
достатньою 
обґрунтованістю та 
аргументацією.

ОК(п) 13. Міжнародні стандарти 
захисту прав людини

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
контрольні завдання, залік. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за вербальною 
шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 



опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 30. Криміналістика З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, медіація, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 23. Професійна етика 
юриста 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: усне опитування, 
перевірка письмових завдань, перевірка 
тестових завдань, виконання кейсів, 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 26. Охорона праці З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
групові проєкти, спільні розробки. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
модуль, екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право З метою засвоєння наукових та Методи оцінювання: опитування, тести, 



України практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 10. Теорія та філософія 
права

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі термінологічні завдання, 
практичні завдання, творчо-аналітичні 
завдання, групове обговорення, міні-
дискуся, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
контрольних робіт, модуль, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 5. Аналітична економіка З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (вправи, 
доповіді, реферати). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання вправ та презентація 
рефератів, врахування відвідування, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(з) 4. Логіка Словесні (лекція, бесіда, семінар, 
дискусія, дебати), наочно-образні 
(презентація, відеолекція), інтерактивні 
(тьюторство, робота у малих групах, 
брейнстормінг), навчально-пізнавальні 
(самостійна робота, творчо-пошукові 
завдання, кейс-метод), онлайн-навчання 
(на платформі Moodle)

Методи оцінювання: усне опитування, 
контрольний замір, тести, виконання 
практичних завдань/задач, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 



практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 38. Атестаційні екзамени Індивідуальні та групові консультації 
викладачів, що викладають спеціальні 
дисципліни, самостійна робота 
здобувача ВО

Оцінювання здійснюється комісією, за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

ПРН.6. Оцінювати недоліки 
і переваги аргументів та 
контраргументів, 
аналізуючи відому 
проблему. Прогнозувати 
можливі шляхи її розвитку 
та підшуковувати способи 
вирішення

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 



практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 38. Атестаційні екзамени Індивідуальні та групові консультації 
викладачів, що викладають спеціальні 
дисципліни, самостійна робота 
здобувача ВО

Оцінювання здійснюється комісією, за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 25. Міжнародне приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 24. Основи права 
Європейського Союзу 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



ОК(п) 34. Екологічне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
робота в малих групах, мозковий штурм. 
Коопероване навчання, дискусія, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль,екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(з) 2. Безпека 
життєдіяльності

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (мультимедійні 
презентації) та практичні методи 
(розрахункові вправи з аналізом 
моделей реальних ситуацій; 
використання манекенів-тренажерів та 
муляжів). В тому числі дебати, групові 
дискусії, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: усне опитування, 
тести, виконання практичних 
завдань/задач, контрольне опитування у 
формі тестування з використанням 
технологій дистанційного навчання 
залік. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(з) 3. Історія української 
культури

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (есе, 
доповіді). В тому числі дебати, групові 
дискусії. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: усне опитування, 
презентація проєктів, індивідуальна 
робота, залік. Оцінювання здійснюється 
за 100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, 
E, FX) та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(з) 6. Філософія З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (есе, 
доповіді). В тому числі 
використовуються такі прийоми як: 
діалог, монолог, порівняння ідей та 
концепцій, абстрагування при 
формуванні понять, теоретичне 
моделювання, «мозгова атака».

Методи оцінювання: опитування, 
написання есе, контрольна робота, 
екзамен
. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 8. Історія держави і права 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 9. Історія держави і права 
зарубіжних країн

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).



дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 10. Теорія та філософія 
права

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі термінологічні завдання, 
практичні завдання, творчо-аналітичні 
завдання, групове обговорення, міні-
дискуся, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
контрольних робіт, модуль, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, медіація, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(з) 4. Логіка Словесні (лекція, бесіда, семінар, 
дискусія, дебати), наочно-образні 
(презентація, відеолекція), інтерактивні 
(тьюторство, робота у малих групах, 
брейнстормінг), навчально-пізнавальні 
(самостійна робота, творчо-пошукові 
завдання, кейс-метод), онлайн-навчання 
(на платформі Moodle)

Методи оцінювання: усне опитування, 
контрольний замір, тести, виконання 
практичних завдань/задач, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.3. Проводити збір, 
оцінку та інтегрований 
аналіз належних та 
прийнятних матеріалів, 
фактичних даних та 
документів з різних джерел.

ОК(п) 26. Охорона праці З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
групові проєкти, спільні розробки. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
модуль, екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 27. Політичні і правові 
вчення: Історія та сучасність 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
есе, залік. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 28. Муніципальне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дискусія, дебати, медіація, 
континуум, діалог Сократа, метод 
«мозкового штурму», кейс-метод, метод 
зайняття позиції. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 30. Криміналістика З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 38. Атестаційні екзамени Індивідуальні та групові консультації 
викладачів, що викладають спеціальні 
дисципліни, самостійна робота 
здобувача ВО

Оцінювання здійснюється комісією, за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 11. Конституційне право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, медіація, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 10. Теорія та філософія 
права

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі термінологічні завдання, 
практичні завдання, творчо-аналітичні 
завдання, групове обговорення, міні-
дискуся, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
контрольних робіт, модуль, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 9. Історія держави і права 
зарубіжних країн

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 8. Історія держави і права 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 



наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

зараховано»).

ОК(з) 5. Аналітична економіка З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (вправи, 
доповіді, реферати). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання вправ та презентація 
рефератів, врахування відвідування, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(з) 6. Філософія З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (есе, 
доповіді). В тому числі 
використовуються такі прийоми як: 
діалог, монолог, порівняння ідей та 
концепцій, абстрагування при 
формуванні понять, теоретичне 
моделювання, «мозгова атака».

Методи оцінювання: опитування, 
написання есе, контрольна робота, 
екзамен
. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ПРН.7. Сформулювати 
тему власного прикладного 
дослідження, скласти та 
узгодити його план, 
самостійно оцінювати, 
збирати та аналізувати 
матеріали за визначеними 
джерелами, самостійно 
відбирати додаткові 
джерела.

ОК(п) 29. Адміністративне 
процесуальне право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 32. Корпоративне право З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 
тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 8. Історія держави і права 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 9. Історія держави і права 
зарубіжних країн

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 10. Теорія та філософія 
права

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі термінологічні завдання, 
практичні завдання, творчо-аналітичні 
завдання, групове обговорення, міні-
дискуся, вирішення правових проблем 
(часто з використанням реальних 
життєвих ситуацій), правова оцінка 
діяльності суб’єктів правовідносин. 
Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, 
контрольних робіт, модуль, залік, 
екзамен. Оцінювання здійснюється за 
100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 
FX) та національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»); для 
недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 13. Міжнародні стандарти 
захисту прав людини

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
контрольні завдання, залік. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за вербальною 
шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 14. Римське приватне 
право

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації). В тому 
числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ПРН.9. Самостійно 
визначати ті обставини, 
для з’ясування, оцінки чи 
аналізу яких потрібна 
допомога, і діяти відповідно 
до отриманих 
рекомендацій.

ОК(п) 22. Кримінально-
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами есе, доповіді). В 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).



тому числі ділові/рольові ігри; кейс-
стаді, дебати. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

ОК(з) 3. Історія української 
культури

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач, 
оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи (есе, 
доповіді). В тому числі дебати, групові 
дискусії. Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

Методи оцінювання: усне опитування, 
презентація проєктів, індивідуальна 
робота, залік. Оцінювання здійснюється 
за 100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, 
E, FX) та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

ОК(п) 13. Міжнародні стандарти 
захисту прав людини

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
контрольні завдання, залік. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за вербальною 
шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 16. Адміністративне 
право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 1)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 17. Цивільне право 
України (частина 2)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді, есе). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, 
розв’язання кейсів, залік, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Загальна частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 



відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 21. Інтелектуальна 
власність

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 19. Трудове право 
України 

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 20. Фінансове право 
України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації, роздаткові 
матеріали) та практичні методи 
(підготовка здобувачами доповіді). В 
тому числі дебати, групові дискусії, 
вирішення правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 26. Охорона праці З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
групові проєкти, спільні розробки. 

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
модуль, екзамен. Оцінювання 
здійснюється за 100-бальною шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX) та національною 
шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»).



Значна увага приділяється 
збалансованому застосуванню 
репродуктивного та проблемно-
пошукового методів навчання.

ОК(п) 31. Цивільне 
процесуальне право України

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення), 
наочні методи (презентації) та 
практичні методи (підготовка 
здобувачами доповіді). В тому числі 
дебати, групові дискусії, вирішення 
правових проблем (часто з 
використанням реальних життєвих 
ситуацій), правова оцінка діяльності 
суб’єктів правовідносин. Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, тести, 
виконання практичних завдань/задач, 
розв’язання кейсів, модуль, екзамен. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 18. Кримінальне право 
України. Особлива частина

Навчальна лекція, що передбачає усне 
викладання матеріалу, який 
відрізняється великим обсягом, 
складністю логічних побудов, образів, 
доказів і узагальнень; 2. Практичні 
методи навчання здійснюються з 
застосуванням таких прийомів: - 
постановка завдання, планування його 
виконання, оперативного 
стимулювання, регулювання і контролю, 
аналізу підсумків практичної роботи, 
виявлення причин недоліків, 
корегування навчання для повного 
досягнення мети. Під час практичних 
занять забезпечується постановка 
проблем, що виникають в процесі 
призначення покарання, а також їхнє 
обговорення з метою пошуку 
оптимальних шляхів вирішення цих 
проблем. На практичних заняттях 
викладач виконує роль модератора 
дискусії, тобто визначає її напрями, 
забезпечує необхідну динаміку та 
загострює увагу на проблемних 
аспектах. Після завершення 
обговорення проблеми викладач 
підсумовує найважливіші моменти, 
аналізує сильні та слабкі сторони 
висловлених аргументів. - індуктивні і 
дедуктивні методи навчання 
передбачають вибір певної логіки 
розкриття змісту теми, яка вивчається: 
від конкретного до загального і від 
загального до конкретного

Оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів, усної 
відповіді, контрольних робіт на 
практичних заняттях, модульний 
контроль, залік, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); 
для недиференційованих заліків – за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).



ПРН.11. Володіти базовими 
навичками риторики та 
юридичної аргументації, 
точно і змістовно 
формулювати свою 
позицію, коректно і уважно 
підбирати аргументи та 
контраргументи.

ОК(п) 35. Навчальна практика 2 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 36. Навчальна практика 3 
курс 

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(п) 37. Навчальна практика 4 
курс (суди, адвокатура, система 
прокуратури)

Індивідуальні консультації керівника 
практики від кафедри та керівника від 
бази практики, проведення здобувачем 
практичної роботи в частині набуття 
знань та умінь передбачених РП 
практики.

Оцінювання звіту про проходження 
практики з додатками до нього 
(процесуальні, службові та інші 
документи самостійно складено 
здобувачем ВО за результатами 
практики), врахування оцінювання 
результатів практики у щоденнику 
практики та відгуку керівника від бази 
практики, захист практики здобувачем. 
Оцінювання здійснюється комісією у 
складі керівника практики від кафедри 
та викладачів кафедри, що викладають 
спеціальні дисципліни за 100-бальною 
шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) та за 
вербальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано»).

ОК(з) 4. Логіка Словесні (лекція, бесіда, семінар, 
дискусія, дебати), наочно-образні 
(презентація, відеолекція), інтерактивні 
(тьюторство, робота у малих групах, 
брейнстормінг), навчально-пізнавальні 
(самостійна робота, творчо-пошукові 
завдання, кейс-метод), онлайн-навчання 
(на платформі Moodle)

Методи оцінювання: усне опитування, 
контрольний замір, тести, виконання 
практичних завдань/задач, екзамен.
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та національною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»).

ОК(з) 1. Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

З метою засвоєння наукових та 
практичних знань передбачених РП, 
розвитку критичного мислення, 
опанування навичками для розв’язання 
складних спеціалізованих задач у сфері 
права, оволодіння методикою збору та 
інтерпретації інформації тощо, 
використовують комплекс словесних 
методів (лекції, бесіди, пояснення) та 
практичні методи (підготовка 
юридичних документів). Значна увага 
приділяється збалансованому 
застосуванню репродуктивного та 
проблемно-пошукового методів 
навчання.

Методи оцінювання: опитування, 
виконання практичних завдань, залік. 
Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX) 
та за вербальною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»).

 


