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Звіт
про навчально-методичну, наукову та виховну роботу
юридичного факультету
у 2012-2016 р.р.

Історія створення юридичного факультету нерозривно пов’язана з
історією створення та функціонування Львівського національного
університету імені Івана Франка, адже перші юридичні дисципліни
викладали в Університеті вже з 1661 року. Протягом майже 355 років свого
функціонування юридичний факультет спрямовував свою діяльність не
тільки на створення правових шкіл, формування правових доктрин у різних
галузях права, але й на формування правників, які би були європейською
правничою елітою та національними патріотами свої держави. В сучасних
умовах розвитку української державності діяльність факультету зорієнтована
на покращення якості підготовки фахівців в умовах інтеграції української
правової системи, а також національної системи освіти у європейський
простір.
На сьогодні на факультеті функціонує 10 кафедр, які є основним місцем
праці 18 докторів юридичних наук, 91 кандидата юридичних наук та 9 осіб
без наукового ступеня, які готують свої дослідження до захисту. У розрізі
останніх 5-ти навчальних років потужність кадрового потенціалу виглядає
так:
Навчальний
рік

Докторів наук

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

15
15
14
15
18

Осіб
Кандидатів наук наукового
ступеня
84
22
92
11
98
9
98
9
91
9

без

Факультет сьогодні готує фахівців у галузі знань 08 Право за
спеціальністю 081 «Право» всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та освітньонаукових рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії та доктор
наук. Всі навчальні дисципліни, які забезпечуються кафедрами факультету,
мають належний навчальний контент.
На факультеті повною мірою сформовані та функціонують 14
спеціалізацій освітньо-професійної магістратури:
- Корпоративне право;
- Юридичне забезпечення євроінтеграції України;
- Інтелектуальна власність;
- Нотаріат;
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- Адвокатура;
- Прокуратура;
- Правосуддя і судове адміністрування;
- Юридична служба у сфері соціального захисту та охорони довкілля;
- Відновне правосуддя;
- Юридична служба у сфері господарської діяльності;
- Досудове слідство;
- Юридична служба у сфері публічного адміністрування;
- Організаційно-правове забезпечення органів публічної влади;
- Нормопроектування.
Студенти, які виявили бажання займатися науковою діяльністю,
вступили до освітньо-наукової магістратури за спеціальністю «Право»
спеціалізацій:
- Публічно-правова; Приватно-правова.
У 2016 році на факультеті було ліцензовано підготовку докторів
філософії за спеціальністю 081 «Право» за п’ятьма спеціалізаціями:
- Теорія та історія держави і права; філософія права;
- Конституційне право, адміністративне і фінансове право;
- Цивільне право і цивільний процес;
- Соціальне право;
- Кримінальне право та кримінальний процес.
Станом на 15 вересня 2016 року всього на юридичному факультеті
здобувають вищу освіту всіх освітніх рівнів понад 1800 студентів та
аспірантів денної форми навчання. У розрізі курсів та освітніх рівнів
контингент студентів та аспірантів виглядає так:
Освітній
рівень
(денна
форма)
Бакалаврів
Спеціалістів
Магістрів
Аспірантів
Докторантів
Заочна
форма
Бакалаврів
Спеціалістів
Магістрів

1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

Всього

384
21
189
39
2

346

358

259

1347
21
405
39
2
1814

216

1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

Всього

20
40
78

32

65

111

228

346
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Динаміка зарахування абітурієнтів:
Зарахування на денну форму навчання:
2012 р. – Бакалавр -207, спеціаліст – 91, магістр – 173;
2013 р. - Бакалавр -231, спеціаліст – 128, магістр – 126;
2014 р. - Бакалавр -303, спеціаліст – 70, магістр – 230;
2015 р. - Бакалавр -359, спеціаліст – 33, магістр – 218;
2016 р. - Бакалавр -367, спеціаліст – 21, магістр – 188.

Зарахування на заочну форму навчання:
2012 р. – Бакалавр -30, спеціаліст – 130, магістр – 144;
2013 р. - Бакалавр -44, спеціаліст – 207, магістр – 182;
2014 р. - Бакалавр -23, спеціаліст – 120, магістр – 169;
2015 р. - Бакалавр -32, спеціаліст – 57, магістр – 91;
2016 р. - Бакалавр -20, спеціаліст – 40, магістр – 78.

Одним із головних завдань, яке ми поставили перед собою в
навчально-методичній роботі, було методичне забезпечення навчального
процесу. На сьогоднішній день завдяки публікації підручників та посібників
викладачами факультету знято проблему відсутності та недостатньої
кількості підручників з нормативних дисциплін та більшості спецкурсів. Всі
навчальні курси забезпечені навчально-методичними комплексами
навчальних дисциплін.
Сформована електронна база тестових завдань для проведення
контрольних замірів знань з дисциплін, які завершуються іспитами. Зараз ця
робота продовжується шляхом оновлення матеріалів Навчально-методичних
комплексів та вдосконалення тестових завдань.
Наукова робота
За звітний період серед здобутків викладачів, кафедр та студентів
юридичного факультету у науковій сфері можна відзначити наступне:
- на факультеті працюють відомі в Україні та світі наукові школи:
Загальна теорія прав людини; Історія держави і права; Захист прав і законних
інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу;
- працівники факультету є членами редакційних колегій понад 20-ти
всеукраїнських та міжнародних наукових видань;
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- працівники факультету були авторами проектів законів, постанов
Пленуму ВССУ, та розробниками пропозицій до таких;
- працівники факультету періодично готують наукові та експертні
висновки за запитами державних органів, зокрема Конституційного Суду
України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної фінансової інспекції
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також є
членами науково-консультативних рад при низці державних органів;
- на факультеті діє Лабораторія прав людини і громадянина Науководослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
НАН України.
Захисти дисертацій:
- На факультеті впродовж усього звітного періоду діє спеціалізована
вчена рада із захисту докторських дисертацій Д.35.051.03 з двох
спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних та правових учень та 12.00.09 – кримінальний процес і
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Її
головою є академік, проф. Нор В.Т. За звітний період у раді ній відбулося 46
захистів кандидатських дисертацій та 2 захисти докторських дисертацій.
Працівники факультету також є членами інших спеціалізованих вчених рад.
- Протягом звітного періоду відбулися захисти дисертацій:
- випускниками аспірантури: кандидатські: 2015 – 24; 2014 –
10; 2013 – 11; 2012 – 9.
- співробітниками: докторські: 2016 – 1; 2015 – 1;
кандидатські: 2015 – 6; 2014 – 7; 2013 – 9; 2012 – 9.
Юридичний факультет співпрацює в межах багаторічної співпраці з
факультетом права, адміністрації та економії Вроцлавського університету (м.
Вроцлав, Республіка Польща), юридичним факультетом Ягеллонського
університету (м. Краків, Республіка Польща), Люблінським католицьким
університетом ім. Папи Римського Івана-Павла ІІ та Люблінським державним
університетом імені Марії Кюрі-Склодовсьвої (Республіка Польща), вищою
школою адміністрації і управління в Перемишлі (Республіка Польща),
вищою школою Права та Адміністрації у Жешові (Республіка Польща),
Вільнюським університетом (Литва), Вюрцбурзьким університетом (ФРН),
Віденським університетом (Австрія), юридичним факультетом Університету
у Зальцбурзі (Австрія), Коледжем права Чикаго-Кент Іллінойського
технологічного університету (м.Чикаго, Сполучені Штати Америки), Левітт
інститутом міжнародного розвитку (Сполучені Штати Америки), Німецьким
фондом міжнародного правового співробітництва.
В межах цієї співпраці на кафедрах факультету періодично проводять
спільні наукові семінари, круглі столи із викладачами та студентами
вказаних зарубіжних установ.
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- Юридичний факультет спільно з ОБСЄ щорічно проводить
Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини, у якому
беруть участь судді ЄСПЛ, судді Конституційних, Верховних та Вищих
спеціалізованих судів як України, так і зарубіжних держав.
- Викладачі факультету проходять стажування в зарубіжних
університетах, серед яких: Університет Потсдама, Гродненський державний
університет імені Янки Купали, Університет штату Мічіган, Мюнхенський
Університет, Лінк Кемпус університет, а також беруть участь у міжнародних
конференціях, семінарах, що проводяться за кордоном.
- На базі юридичного факультету функціонують міжнародні школи:
Центр німецького права, Школа польського права та Школа американського
права.
- Кафедри факультету разом із зарубіжними університетами,
найвищими
державними
органами
періодично
виступають
співорганізаторами міжнародних конференцій, форумів та круглих столів.
- Викладачі факультету здійснюють координацію проекту Темпус
«Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring of human
rights»
Публікації:
- монографії: 2015 – 10; 2014 – 13; 2013 – 11; 2012 – 4;
- підручники: 2015 – 3; 2014 – 6; 2013 – 1; 2012 – 2;
- навчальні посібники: 2015 – 15; 2014 – 12; 2013 – 15; 2012 – 12;
- статті: - статті у виданнях, які мають імпакт-фактор: 2014 – 1.
Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних
наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших: 2015 – 46;
2014 – 12 (у попередні роки такі не обліковувалися, а вказувалися як
статті в інших закордонних виданнях чи у фахових виданнях України);
Статті в інших закордонних виданнях: 2015 – 47; 2014 – 74;
2013 – 64; 2012 – 25.
Статті у фахових виданнях України: 2015 – 162; 2014 – 171;
2013 – 253; 2012 – 175.
Статті в інших виданнях України: 2015 – 40; 2014 – 47; 2013 –
55; 2012 – 37.
Тези
доповідей: Тези доповідей
на
міжнародних
конференціях: 2015 – 97; 2014 – 107; 2013 – 183; 2012 -139.
Тези доповідей на вітчизняних конференціях: 2015 – 186;
2014 – 134; 2013 – 151; 2012 – 172.
Науково-практичні конференції, наукові семінари, круглі столи тощо
- кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій,
симпозіумів): 2016 – 10; 2015 – 5; 2014 – 6; 2013 – 13; 2012 – 5
- окрім того, на факультеті для викладачів та студентів проводяться
школи, тренінги за участю іноземних та українських експертів з питань
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методики та методології викладання, тестології, актуальних проблем права
тощо
- щомісячно на факультеті проводяться методологічні семінари для
викладачів та аспірантів факультету з актуальних методологічних проблем
правознавства.
Студентська наукова робота
- студенти факультету у 2016 році взяли участь у змаганнях з
міжнародного комерційного арбітражу “The Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot” (Відень, Австрія), у якому взяло участь 311
команд з такої ж кількості університетів світу, а також у міжнародних
дебатах з практики ЄСПЛ, організованих за сприяння Ради Європи.
- за звітний період було проведено 26 студентських конференцій,
круглих столів, наукових семінарів, шкіл.
- на юридичному факультеті протягом навчального року діяло 10
студентських наукових гуртків, в роботі яких брали участь за звітні роки
кожного року від 183 до 233 студенти.
- на факультеті діє Студентське наукове товариство юридичного
факультету (склад близько 20 осіб); Науково-методична рада СНТ; ELSA
(The European Law Students' Association);
- одна студентка юридичного факультету за результатами науководослідної роботи отримала стипендію Президента України, двоє – премію
Львівської обласної державної адміністрації;
- наукові публікації студентів: 2015 – 86; 2014 – 88; 2013 – 65; 2012 –
68.
- на другому етапі всеукраїнської олімпіади студенти факультету
кожного року займають призові місця.
- кількість студентів – переможців другого (всеукраїнського) етапу
конкурсу студентських наукових робіт: 2016 – 5; 2015 – 2; 2014 – 1; 2013 – 4;
2012 – 3.
Видавнича діяльність
- відповідно до договору з Вроцлавським університетом щорічно
видається збірник наукових праць “Вроцлавсько-Львівський юридичний
збірник” (всього 6 томів, готується до друку 7 том) з працями львівських та
польських вчених. Вказаний збірник є зарубіжним виданням, яке включено
до міжнародної науко-метричної бази Index Copernicus.
- відповідно до договору з Бидгошським університетом видається
збірник наукових праць “Бидгосько-Львівські студії: Право-Місцеве
самоврядування-Економіка”.
- факультет видає «Вісник Львівського університету. Серія
юридична». У 2015 році видання було перереєстроване як фахове видання
України, а в 2016 році – подана заявка на включення цього видання до
міжнародної науко-метричної бази Index Copernicus. У 2016 було видано 1
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видання, і ще одне готується до опублікування. У 2015 році – 1; 2014 – 2;
2013 – 2; 2012 – 2.
- збірники наукових праць: 2016 – 1; 2015 – 2; 2014 – 1; 2013 – 2;
2012 – 1.
Усі вказані види робіт здійснюються в межах робочого часу
викладачів. За госпрозрахунковою тематикою на юридичному факультеті
наукові дослідження не проводилися.
Теми науково-дослідницької роботи кафедр
ТЕМА «Техніка та технологія юридичної практики» - Кафедра теорії та
філософії права;
ТЕМА «Актуальні проблеми історії державності і права України та
зарубіжних країн, правових вчень і української правової думки» - Кафедра
історії держави, права та політико-правових вчень;
ТЕМА «Реалізація свободи творчості і науки в Україні: історикоправовий та порівняльно-правовий аспекти» - Кафедра основ права України;
ТЕМА «Удосконалення конституційного процесу, парламентаризму,
конституційної юстиції та децентралізації публічної влади в Україні» Кафедра конституційного права;
ТЕМА «Проблеми уніфікації цивільного законодавства України з
правом ЄС» - Кафедра цивільного права та процесу;
ТЕМА «Проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності» Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного
права;
ТЕМА «Проблеми гармонізації законодавства України та ЄС у сфері
регулювання соціально-трудових та екологічних відносин» - Кафедра
соціального права;
ТЕМА «Правове забезпечення реформування публічної адміністрації» Кафедра адміністративного та фінансового права;
ТЕМА «Проблеми кримінально-правової охорони особи, суспільства та
держави» - Кафедра кримінального права і кримінології;
ТЕМА «Проблеми реалізації нового кримінального процесуального
законодавства України (КПК 2012 р.) щодо захисту прав, свобод та законних
інтересів учасників кримінального провадження»; ТЕМА «Практичне
використання положень криміналістичних знань у кримінальному
провадженні і у судовому розгляді кримінальних справ» - Кафедра
кримінального процесу і криміналістики.
Міжнародні зв’язки факультету
Активна міжнародна співпраця на факультеті відбувається на підставі
договорів укладених з Університетами в Жешові, Вроцлаві та Ягелонським
університетом у Кракові (Республіка Польща); Вільнюським університетом
(Литва); Зальцбурським та Віденським університетами (Австрія);
Університетом м. Плзень (Чехія); Інститутом міжнародного розвитку
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м. Левітт
та
Іллінойським
технологічним
інститутом
(США);
Вестбаденським університетом (Німеччина) та Німецьким фондом
міжнародного правового співробітництва.
На підставі цих договорів, викладачі та студенти проходять
стажування, проводять спільні наукові семінари, а також регулярно
видається Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник наукових публікацій.
На факультеті працюють чотири школи іноземного права:
1. Школа польського та європейського права на підставі Договору про
співробітництво між Львівським національним університетом імені Івана
Франка та Ягелонським університетом.
Крім обов’язкового переліку дисциплін, слухачам курсу надається
можливість спілкуватися з юристами-практиками, які працюють на керівних
посадах у правоохоронних органах Польщі. Як приклад, нещодавно (10
вересня 2016 р.) гостем Школи був голова Конституційного трибуналу
Республіки Польща, професор Анджей Жеплінський.
Курс «Польського та європейського права» викладається польською
мовою. Позитивні результати випускного іспиту у Школі забезпечують
студентам факультету додаткові бали при складанні внутрішніх іспитів на
факультеті, а також можливості проходження практики у Польщі та
отримання стипендії на навчання в магістратурі у Ягеллонському
Університеті.
2. Школа німецького права функціонує на підставі Договору про
співробітництво між Львівським національним університетом імені Івана
Франка та Німецьким міжнародним фондом міжнародного правового
співробітництва
Обов’язковий перелік дисциплін доповнюється можливістю зустрітися з
з юристами-практиками та відомими політичними діячами Німеччини. За
останні кілька років гостями Школи були пан Крістоф Флюгге – державний
секретар у відставці, Суддя Міжнародного кримінального суду по колишній
Югославії, Гаазі; доктор Гендрік Гоппенштедт – депутат Німецького
Бундестагу, фракція ХДС/ХСС, член Комітету Німецького Бундестагу з
питань правової політики та захисту споживачів; Ренате Кюнаст – депутат
Німецького Бундестагу, голова Комітету з питань права та захисту
споживачів та інші.
Курс «Паралельне вивчення німецького права» викладають німецькою
мовою, у зв’язку з чим Університет надає додаткові можливості вивчення
професійної німецької мови майбутнім учасникам та слухачам курсу.
3. Школа фінансового права діє на підставі Договору про
співробітництво між Львівським національним університетом імені Івана
Франка та Вестбаденським університетом.
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4. Школа американського права діє у межах співпраці з Chicago-Kent
College of Law (Illinois Institute of Technology). Студенти мають можливість
здобути кваліфікацію «магістр права» – LL.M. Program in U.S., International &
Transnational Law – у Чикаго (Сполучені Штати Америки) за один семестр
(п‘ять місяців).
Співпраця юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка з Координатором проектів ОБСЄ в Україні в
межах проектів «Удосконалення юридичної освіти та розвиток освіти з прав
людини в Україні» та «Допомога правничим школам з просування прав
людини» дала змогу удосконалити якість юридичної освіти та сприяла
впровадженню необхідних передумов для удосконалення методик та
використання сучасних підходів до викладання правничих дисциплін, а
також надання можливостей майбутнім юристам покращити їхні фахові
знання й навички ефективнішого захисту прав людини.
Співпраця з агентством США з міжнародного розвитку (USAID),
зокрема проектом «Справедливе правосуддя» дала змогу провести незалежне
оцінювання якості навчального процесу на факультеті та залучити правничі
школи в Україні до формування рівня вимог до кваліфікації правничої
професії та провести аналіз обсягу знань, навичок і вмінь, якими має
володіти випускник юридичного факультету вищого навчального закладу,
щоб відповідати тенденціям сучасного ринку праці.
Виховна робота та діяльність студентських організацій
Юридичний факультет долучається до участі в Університетських
заходах, а також проводить навчально-виховні заходи як локального, так і
міжнародного рівня.
Позиція адміністрації факультету полягає у підтримуванні ініціатив
студентів щодо проведення таких заходів, відповідно сприяючи
зацікавленості в їх участі саме студентів. Тому питома вага в ініціативі з
проведення заходів належить студентським організаціям, яких на факультеті
є шість.
Студентське самоврядування юридичного факультету представлене
роботою Студентської ради. Основні напрями цієї організації:
1. Офіційне представництво студентів на Вченій Раді факультету;
2. Благодійність – у межах благодійної діяльності за останні 5 років
було зібрано понад 50 тис. грн. на різні потреби. Вже традиційною стала
акція «Св. Миколай – дітям сиротам». За останні два років неодноразово
проводили акції зі збору коштів для потреб військових, такі як «Серце до
серця»; «Подаруй бійцю тепле Різдво», «Ярмарок солодощів» тощо.
3. Наукова сфера – студенти мали можливість прослухати курс лекцій
професора Університету імені Вашингтона та Лі (США, Вірджинія) Томаса
Спіді Райса (Thomas H. Speedy Rice) з міжнародного антикорупційного
законодавства.
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Проект “З юристом на каву”, дає можливість студентам поспілкуватися з
юристами-практиками і довідатися у неформальній розмові про деталі
юридичної практики адвокатів.
4. Організація студентського дозвілля – це щорічний футбольний турнір
між студентами та викладачами «Кубок феміди».
Об’єднання студентів-правників – студентська організація, метою
створення та діяльності якої є реалізація та захист прав та законних інтересів
студентів юридичного факультету, згуртування студентів для участі у
відродженні кращих традицій українських студентів-юристів та сприяння у
формуванні сучасного покоління українських правників.
Серед найбільш популярних заходів цієї організації є:
 проведення книжкового ярмарку для студентів
 проведення дебатів у формі ЄСПЛ
 проведення Дня Юриста
 проведення відбіркового
ім. С. Дністрянського

туру

дебатів

з

цивільного

права

 проведення благодійних ярмарків зі збору коштів та поїздки у
дитячі притулки у містах Букові та Новий Розділ.
Львівський осередок Ліги Студентів «Асоціації Правників
України» – структурний підрозділ, молодіжне крило Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація Правників України». Мета: об’єднання
студентів-правників України задля сприяння їхньому професійному
зростанню.
Львівським осередком Ліги Студентів АПУ за останні 5 років було
організовано та проведено:
 38 всеукраїнських заходів та шкіл зі середньою кількістю
учасників 500 студентів-правників;
 123 локальні заходи – семінари, майстер-класи, відкриті лекції та
юридичні змагання;
 27 заходів у напряму «Міжнародна освіта та міжнародні
відносини».
У лютому 2015 року з ініціативи студентів цієї організації та
«Об’єднання Студентів-Правників» юридичний факультет уперше був
представлений командою у змаганнях з міжнародного комерційного
арбітражу Willem C. Vis International Arbitration Moot Court, що з 1994 року
відбувається у Відні (Австрія). Це наймасштабніші змагання з міжнародного
комерційного арбітражу, у яких бере участь понад 300 юридичних шкіл
Європейська Асоціація Студентів Права ELSA – це незалежна і
неполітична, неурядова міжнародна організація. Її членами є студенти права і

11

молоді правники. Мета: ініціювати контакти між молодими людьми, які
представляють різні народи і культури; поповнювати теоретичні знання
практикою і досвідом; виховувати свідомість і відповідальність у студентів
за розвиток їхнього середовища і суспільства.
Основні напрями діяльності:
1. Академічно-наукова (розвиток практичних професійних навичок
студентів-правників):
 Тренінги для офіційних спостерігачів на виборах з метою
підвищити рівень знань та навичок виявлення і попередження
порушень виборчого законодавства під час виборчого процесу;
 Зустрічі із практикуючими юристами;
 Національні судові змагання з медіа права.
2. Семінари та конференції (підвищення рівня теоретичних знань
студентів-правників):
 Міжнародний семінар по медіації (International Seminar on
Mediation) – традиційний міжнародний проект ELSA Львів, який
проводять з метою навчання студентів-правників та молодих
юристів базовим знанням із медіації.
 Семінар з гендерної рівності – проводять у межах міжнародного
тематичного дня ELSA у Європі, який має на меті підвищити
рівень знань про запобігання та протидію дискримінації за
ознакою статі.
Студентське наукове товариство – це об’єднання зацікавлених у
розвитку наукової роботи студентів. Основною метою Студентського
наукового товариства є організація студентської науково-дослідної роботи,
сприяння підвищенню якості науково-практичної підготовки студентів,
розширенню їх загального і професійного світогляду.
Також Студентське наукове товариство є координатором наукових
гуртків, що працюють при кафедрах на факультеті. Робота студентівгуртківців під керівництвом досвідчених викладачів є дуже різноплановою –
від літературно-пошукової до прикладної та практичної, тому реалізувати
себе в науковому пошуку може кожен студент.
Популярними є зустрічі за круглим столом для обговорення актуальних
юридичних проблем, до участі у яких студенти запрошують не лише
викладачів, але й практиків.
Студенти, які працюють у наукових гуртках при кафедрах, брали участь
у конференціях і науково-практичних семінарах, що відбувалися в різних
містах України та за її межами. Наукові роботи молодих науковців
неодноразово отримували призові місця на різного роду олімпіадах та
конкурсах.
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Щорічно у квітні Студентське наукове товариство проводить
студентську наукову конференцію. Матеріали цієї конференції публікують у
збірнику тез доповідей.
Для оприлюднення досягнень та здобутків у наукових дослідженнях з
періодичністю один раз на рік видається збірник статей «Vivat justitia».
Матеріально-технічна база
Матеріальною базою освітньої діяльності на факультеті є 29 аудиторій.
З них 7 лекційних аудиторій і 22 аудиторії для проведення практичних
занять. Дві лекційні й одна аудиторія для проведення практичних занять
повністю обладнані сучасною мультимедійної технікою. Студенти мають
вільний доступ до мережі Інтернет.

