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СЛУЖБОВЕ ПОДАННЯ 

Для захисту дипломних робіт та проведення державних іспитів на 

юридичному факультеті зі спеціальності «правознавство» 6.030401 та «право» 

081 прошу затвердити екзаменаційні комісії у складі: 

 

Екзаменаційна комісія №1    6.030401 

 

Голова комісії: 

Бурдін Володимир Миколайович – декан, д.ю.н., професор кафедри 

кримінального права та кримінології 

 

Члени комісії: 

Раданович Наталія Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії 

права 

Липитчук Ольга Василівна – к.ю.н., доцент кафедри історії держави, права та 

політико-правових учень 

Бек Юліан Богуславович – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

Бедрій Руслан Богданович – к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 

 

Секретар комісії: 

Гуменна Марія Володимирівна – лаборант кафедри кримінального права та 

кримінології 

 

 

 

 

Екзаменатори: 

Бурдін Володимир Миколайович – декан, д.ю.н., професор кафедри 

кримінального права та кримінології 

Бедрій Руслан Богданович – к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 

Бек Юліан Богуславович – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

Оприско Микола Васильович – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

 

  



 

Екзаменаційна комісія №2    6.030401 

 

Голова комісії: 

Марін Олександр Костянтинович – заступник декана, к.ю.н., доцент кафедри 

кримінального права та кримінології 

 

Члени комісії: 

Настасяк Ірина Юріївна – к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії права 

Федущак-Паславська Ганна Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри історії 

держави, права та політико-правових учень 

Квіт Наталія Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

Ільницький Олег Володимирович – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного 

та фінансового права 

 

Секретар комісії: 

Фецюх Анастасія Богданівна – лаборант кафедри адміністративного та 

фінансового права 

 

 

 

 

Екзаменатори: 

Марін Олександр Костянтинович – заступник декана, к.ю.н., доцент кафедри 

кримінального права та кримінології 

Мочульська Марта Євгенівна – к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 

Верес Ірина Ярославівна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

Оприско Микола Васильович – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

 

  



 

Екзаменаційна комісія №3    6.030401 

 

Голова комісії: 

Павлишин Андрій Андрійович – заступник декана, к.ю.н., доцент кафедри 

кримінального процесу та криміналістики 

 

Члени комісії: 

Кольбенко Андрій Володимирович – к.ю.н., доцент кафедри історії держави, 

права та політико-правових учень 

Заяць Ігор Ярославович – к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 

Чопко Христина Ігорівна – к.ю.н., доцент кафедри соціального права 

Довгань Галина Віталіївна – к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права 

 

Секретар комісії: 

Дальовська Христина Володимирівна – лаборант кафедри історії держави, 

права та політико-правових учень 

 

 

 

 

Екзаменатори: 

Маркін Віктор Ігорович – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та 

кримінології 

Заяць Ігор Ярославович – к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 

Юркевич Юрій Миколайович – д.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

Оприско Микола Васильович – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

 

  



 

Екзаменаційна комісія №4    6.030401 

 

Голова комісії: 

Косович Віталій Мирославович – д.ю.н., завідувач кафедри теорії та філософії 

права 

 

Члени комісії: 

Герц Алла Анатоліївна – д.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

Федорович Володимир Іванович – к.ю.н., доцент кафедри соціального права 

Палюх Лідія Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та 

кримінології 

Полянський Тарас Тарасович – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та 

фінансового права 

 

Секретар комісії: 

Проценко Надія Василівна – лаборант кафедри теорії та філософії права 

 

 

 

 

Екзаменатори: 

Палюх Лідія Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та 

кримінології 

Бориславський Любомир Володимирович – к.ю.н., доцент кафедри 

конституційного права 

Герц Алла Анатоліївна – д.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

Лепех Світлана Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

 

  



 

Екзаменаційна комісія №5    6.030401 

 

Голова комісії: 

Панчак Оксана Григорівна – заступник декана, к.ю.н., доцент кафедри 

кримінального права та кримінології 

 

Члени комісії: 

Рабінович Петро Мойсейович – д.ю.н., професор кафедри теорії та філософії 

права 

Барабаш Наталія Петрівна – к.ю.н., доцент кафедри соціального права 

Мартин Володимир Михайлович – к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права 

Бойко Володимир Петрович – к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

 

Секретар комісії: 

Харьковська Оксана Василівна – лаборант кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

 

 

 

 

Екзаменатори: 

Панчак Оксана Григорівна – заступник декана, к.ю.н., доцент кафедри 

кримінального права та кримінології  

Бориславська Олена Марківна – к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 

Коссак Володимир Михайлович – д.ю.н., завідувач кафедри цивільного права та 

процесу 

Лепех Світлана Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

 

  



 

Екзаменаційна комісія №6    6.030401 

Голова комісії: 

Різник Сергій Васильович – заступник декана, к.ю.н., доцент кафедри 

конституційного права 

 

Члени комісії: 

Якубівський Ігор Євгенович – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

Ласько Ірина Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри соціального права 

Береський Ярослав Осипович – к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу 

та криміналістики 

Кобилецький Микола Мар'янович – д.ю.н., завідувач кафедри 

адміністративного та фінансового права 

 

Секретар комісії: 

Цюбченко Анастасія Олегівна – лаборант кафедри адміністративного та 

фінансового права 

 

 

 

 

Екзаменатори: 

Денькович Ольга Іванівна – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та 

кримінології 

Різник Сергій Васильович – заступник декана, к.ю.н., доцент кафедри 

конституційного права 

Якубівський Ігор Євгенович – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

Лепех Світлана Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу  

 

  



 

Екзаменаційна комісія №7    081 (магістри) 

 

Голова комісії: 

Нор Василь Тимофійович – д.ю.н., завідувач кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

 

Члени комісії: 

Коссак Володимир Михайлович – д.ю.н., завідувач кафедри цивільного права та 

процесу 

Луць Людмила Андріївна – д.ю.н., професор кафедри теорії та філософії права 

Тищик Борис Йосипович – к.ю.н., професор кафедри історії держави, права та 

політико-правових учень 

Школик Андрій Михайлович – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та 

фінансового права  

 

Секретар комісії: 

Миколюк Юлія Олександрівна – лаборант кафедри конституційного права 

 

 

 

 

Екзаменатори: 

Спеціалізація Публічно-правова 

Теорія кримінально-правової кваліфікації 

Панчак Оксана Григорівна – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та 

кримінології 

 

Спеціалізація Приватно-правова 

Зобов’язальне право 

Коссак Володимир Михайлович – д.ю.н., завідувач кафедри цивільного права та 

процесу 

 

Спеціалізація Прокуратура 

Методика підтримання державного обвинувачення 

Когутич Іван Іванович – д.ю.н., професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

 

Спеціалізація Юридична служба у сфері господарської діяльності 

Господарські договори 

Бек Юліан Богуславович – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

 

  



 

Екзаменаційна комісія №8    081 (магістри) 

 

Голова комісії: 

Яворська Олександра Степанівна – д.ю.н., завідувач кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права 

 

Члени комісії: 

Гураль Павло Федорович – д.ю.н., завідувач кафедри конституційного права 

Синчук Світлана Миколаївна – д.ю.н., професор кафедри соціального права 

Бойко Ігор Йосипович – д.ю.н., завідувач кафедри історії держави, права та 

політико-правових учень 

Михайлів Марія Омелянівна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

 

Секретар комісії: 

Копалівська Вікторія Романівна – лаборант кафедри конституційного права 

 

 

 

Екзаменатори: 

Спеціалізація Юридична служба у сфері соціального захисту та охорони 

довкілля 

Право на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки 

Бурак Володимир Ярославович – к.ю.н., доцент кафедри соціального права 

 

Спеціалізація Правосуддя і судове адміністрування 

Докази і доказування у кримінальному провадженні 

Павлишин Андрій Андрійович – к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу 

та криміналістики 

 

Спеціалізація Досудове слідство 

Докази і доказування у кримінальному провадженні 

Павлишин Андрій Андрійович – к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу 

та криміналістики  

 

Спеціалізація Організаційно-правове забезпечення органів публічної влади 

Конституція і конституціоналізм: питання теорії та практики 

Бориславська Олена Марківна – к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 

 

 

 

Декан        проф. Бурдін В.М. 

 


