М51
Правові акти – лекція
проф. Луць Л.А. 247
4.

5.

6.

Правові акти – практичне
проф. Луць Л.А. 247
Європейські стандарти справедливого
судового розгляду –практичне доц.
Стецик Н.В. 218
Європейські стандарти справедливого
судового розгляду – лекція доц.
Стецик Н.В. 218
Ведення справ у Європейському суді
з прав людини – лекція доц. Гудима
Д.А. 410
Ведення справ у Європейському суді
з прав людини – практичне доц.
Гудима Д.А. 410

7.

8.

Вівторок

3.

4.

5.

Середа

6.
7.
8.

М52

Техніка право тлумачення –
практичне доц. Настасяк І.Ю. 256
Техніка право тлумачення – лекція
доц. Настасяк І.Ю. 256

Євро. стандарти свободи вираження
поглядів та їхнє застосування в юр.
практиці України – лекція доц.
Ничка Ю.В. 410
Євро. стандарти свободи вираження
поглядів та їхнє застосування в
юридичній практиці України –
практичне доц. Ничка Ю.В. 410
Принципи права та їхнє застосування
у сфері прав людини – практичне доц.
Ничка Ю.В. 410
Принципи права та їхнє застосування
у сфері прав людини – практичне доц.
Ничка Ю.В. 410

М53
Ос-ння рішень, дій та бездіяльності
контролюючих органів при здій. под.
контролю – пр. доц. Труш М.І. 502
Ос-ння рішень, дій та бездіяльності
конт. органів при здій. под. контр. –
лекція доц. Решота В.В. 502
Історія міського права – практ. проф.
Кобилецький М.М. 210
Історія міського права – лекція проф.
Кобилецький М.М. 210

Роль державного лідера у розвитку
суспільства і держави – лекція
проф. Гураль П.Ф. 214
Роль державного лідера у розвитку
суспільства і держави – практичне
проф. Гураль П.Ф. 214
Удос. виборчого права та виборчих
систем в державах ЄС та в Україні –
практичне доц. Чорненький В.І. 212
Удос. виборчого права та виборчих
систем в державах ЄС та в Україні –
лекція доц. Чорненький В.І. 212
Інститут омбудсмена: український та
зарубіжний досвід – лекція доц.
Чорненький В.І. 212
Інститут омбудсмена: український та
зарубіжний досвід – практичне
доц. Чорненький В.І. 212
Правовий статус представника
держави (префекта) в регіоні – лекція
доц. Заяць І.Я. 614
Правовий статус представника
держави (префекта) в регіоні –
практичне доц. Заяць І.Я. 614
Господарська діяльність органів
місцевого самоврядування –
практичне доц. Бедрій Р.Б. 110

Публічне адміністрування у сфері
господарювання – практичне доц.
Паславська Н.Т. 202
Публічне адміністрування у сфері
господарювання – лекція доц.
Паславська Н.Т. 202

Господарська діяльність органів
місцевого самоврядування – лекція
доц. Бедрій Р.Б. 110

Адміністративна та фінансова
відповідальність – лекція
доц.Школик А.М. 310
Адміністративна та фінансова
відповідальність – практичне
доц.Школик А.М. 310
Адміністративно - правове забезпеч.
запобігання корупції – практичне
доц.Янюк Н.В. 310
.
Адміністративно - правове забезпеч.
запобігання корупції – лекція
доц.Янюк Н.В. 310

Форми діяльності нар. деп. України
та депутатів місцевих рад – пр.
доц. Кобрин В.С. 110
Форми діяльності нар. деп. України
та депутатів місцевих рад – лекція
доц. Кобрин В.С. 110

Правове регулювання бюджетних
видатків – лекція
доц.Ільницький О.В. 415
Правове регулювання бюджетних
видатків – практичне
доц.Ільницький О.В. 415

Охорона прав та свобод людини у публічному праві (1 потік) – лекція 202
Захист прав та інтересів у приватному праві (1 потік) – лекція 202
Охорона прав та свобод людини у публічному праві – практичне
Захист прав та інтересів у приватному
247
праві – пр. 312
Захист прав та інтересів у приватному праві – практичне
Охорона прав та свобод людини у
247
публічному праві – пр. 312

Розклад занять: 1 пара – 8:30-9:50; 2 пара – 10:10-11:30; 3 пара – 11:50-13:10; 4 пара – 13:30-14:50; 5 пара – 15:05-16:25; 6 пара – 16:4018:00; 7 пара – 18:10-19:30

Декана юридичного факультету

проф. Бурдін В.М.

М54
1.

М55
Ох. прав та свобод людини у
публічному праві – пр. 309 вул.

2.

Захист прав та інтересів у
приватному праві – пр. 309 вул.

М56

Коперника,3
Коперника,3
Договір найму (оренди) об'єктів
нерухомості – пр. доц. Романів В.Я.

308 вул. Коперника,3

Понеділок

3.

4.

5.

6.

Договір найму (оренди) об'єктів
нерухомості – лекція доц. Романів
В.Я. 308 вул. Коперника,3
Криміналістична техніка в діяльності
слідчого – лекція
доц. Береський Я.О. 302
Криміналістична техніка в діяльності
слідчого – практичне
доц. Береський Я.О. 302
Крим.-правова охорона здоров'я нас.
– лекція доц. Сенько М.М. 302
Крим.-правова охорона здоров'я нас.
– пр. доц. Сенько М.М. 302
Забезпечення прав учасників
досудового провадження – пр. доц.
Бойко В.П. 302
Забезпечення прав учасників
досудового провадження – лекція
доц. Бойко В.П. 302
Суб'єкти господарської діяльності –
пр. доц. Юркевич Ю.М. 308 вул.

Коперника,3

1.

Суб'єкти господарської діяльності –
лекція доц. Юркевич Ю.М. 308 вул.

Коперника,3
Історія розвитку кримінальних
покарань – практичне проф. Бойко
І.Й. 110

Вівторок

2.

3.

Історія розвитку кримінальних
покарань – лекція проф. Бойко І.Й.
110
Особливості крим. в-сті неповн. –
практичне доц. Палюх Л.М. 208 СП

Вексельне право – пр. доц.
Якубівський І.Є. 308 вул.Коперн.,3
Вексельне право – лекція доц.
Якубівський І.Є. 308 вул.Коперн.,3

Захист прав та інтересів у
приватному праві – практичне
302

Міжнародний комерційний арбітраж
– лекція доц. Михайлів М.О. 308

Охорона прав та свобод людини у
публічному праві – практичне
207 СП

вул. Коперника,3
Особливості крим. в-сті неповн. –
лекція доц. Палюх Л.М. 208 СП

Міжнародний комерційний арбітраж
– практичне проф. Коссак В.М. 308

вул. Коперника,3

4.

Методика розслідування окремих
видів злочинів – лекція проф.
Когутич І.І. 602
Методика розслідування окремих
видів злочинів – практичне
проф. Когутич І.І. 602

Охорона прав та свобод людини у
публ. праві (2 потік) – лекція 214
Захист прав та інтересів у прив. праві
(2 потік) – лекція 214

Розклад занять: 1 пара – 8:30-9:50; 2 пара – 10:10-11:30; 3 пара – 11:50-13:10; 4 пара – 13:30-14:50; 5 пара – 15:05-16:25; 6 пара – 16:4018:00; 7 пара – 18:10-19:30

Декана юридичного факультету

проф. Бурдін В.М.

М54

5.

Середа

6.

Захист прав та інтересів у приватному праві (1 потік) – лекція 202

Захист прав та інтересів у приватному
праві – практичне 312
7.
Охорона прав та свобод людини у
публічному праві – практичне 312
8.

5.

Четвер

М55

Правове регулювання ЗЕД – лекція
доц. Михайлів М.О. 302
Правове регулювання ЗЕД – пр.
доц. Михайлів М.О. 302
Охорона прав та свобод людини у публічному праві (1 потік) – лекція 202

6.

Правовий захист екон. конкуренції
– практичне доц. Юркевич Ю.М.
612
Правовий захист екон. конкуренції
– лекція доц. Юркевич Ю.М. 612

М56

Альтернативне вирішення спорів у
кримінальному процесі – практичне
проф. Нор В.Т. 402
Альтернативне вирішення спорів у
кримінальному процесі – лекція
проф. Нор В.Т. 402
Теорія і практика посередництва і
медіації – лекція доц. Верес І.Я. 402
Теорія і практика посередництва і
медіації – пр. доц. Верес І.Я. 402
Міжнародні комерційні угоди:
торгові та економічні відносини –
практичне доц. Бек Ю.Б. 218
Міжнародні комерційні угоди:
торгові та економічні відносини –
лекція доц. Бек Ю.Б. 218
Міжнародний комерційний
арбітраж – лекція
проф. Коссак В.М. 604
Міжнародний комерційний
арбітраж – практичне
доц Михайлів М.О. 604
Цивільно-правовий режим
результатів творчої діяльності –
практ. доц. Якубівський І.Є.

308 вул. Коперника,3
Цивільно-правовий режим
результатів творчої діяльності –
лекція доц. Якубівський І.Є.

308 вул. Коперника,3
Гармонізація договірного права з
правом ЄС – лекція
доц. Яримович У.В.
7.

308 вул. Коперника,3
Гармонізація договірного права з
правом ЄС – практичне
доц. Яримович У.В.

308 вул. Коперника,3
Розклад занять: 1 пара – 8:30-9:50; 2 пара – 10:10-11:30; 3 пара – 11:50-13:10; 4 пара – 13:30-14:50; 5 пара – 15:05-16:25; 6 пара – 16:4018:00; 7 пара – 18:10-19:30

Декана юридичного факультету

проф. Бурдін В.М.

М57

М58
Використання інфо.технологій в цив.
процесі – лекція доц. Угриновська
О.І. 309 вул. Коперника,3
Використання інфо.технологій в цив.
процесі – пр. доц. Угриновська О.І.

Проблеми юр. відп. за трудовим
правом України – лекція доц.
Стрепко В.Л. 209 вул. Коперника,3
Проблеми юр. відп. за трудовим
правом України – практичне доц.
Стрепко В.Л. 209 вул. Коперника,3
Правове регулювання трудових
відносин державних службовців –
практичне доц. Парпан Т.В.

Позовне провадження – практичне
доц. Угриновська О.І. 309 вул.

4.

М59

309 вул. Коперника,3

Понеділок

5.

6.

209 вул. Коперника,3
Правове регулювання трудових
відносин держ. службовців –
практичне доц. Парпан Т.В.

209 вул. Коперника,3
7.

Вівторок

2.
3.
4.

Середа

4.

5.

Коперника,3
Проблеми застосування адмін.
судами практики Європейського
суду з прав людини – пр. доц.
Решота В.В. 309 вул. Коперника,3
Проблеми застосування адмін.
судами практики Європейського
суду з прав людини – лекція доц.
Решота В.В. 309 вул. Коперника,3

Правове становище с/г товаровироб.
– лекція доц. Ващишин М.Я. 311
Правове становище с/г товаровироб.
– пр. доц. Ващишин М.Я. 311
Захист прав та інтересів у
приватному праві – пр. 302
Охорона прав та свобод людини у
Захист прав та інтересів у приватному праві – практичне
публічному праві – пр. 207 СП
402
Охорона прав та свобод людини у публ. праві (2 потік) – лекція 214
Захист прав та інтересів у прив. праві (2 потік) – лекція 214
Охорона прав та свобод людини у публ. праві – пр. 309 вул. Коперника,3

5.

3.

Коперника,3
Позовне провадження – лекція
доц. Угриновська О.І. 309 вул.

Правове регулювання організаційноуправлінських відносин у сфері праці
– практичне доц. Лещух Д.Р. 310
Правове регулювання організаційноуправлінських відносин у сфері праці
– лекція доц. Лещух Д.Р. 310
Юридичні гарантії захисту прав та
інтересів безробітних в Україні –
лекція проф. Пилипенко П.Д. 310
Юр. гарантії захисту прав та
інтересів безробітних в Україні – пр.
проф. Пилипенко П.Д. 310
Правові форми використання земель
в Україні – лекція доц. Федорович
В.І. 602
Правові форми використання земель
в Україні – лекція доц. Федорович
В.І. 602

6.

7.

8.

Теорія крим.-правової кваліфікації –
лекція доц. Панчак О.Г. 615
Теорія кримінально-правової каліф. –
практичне доц. Панчак О.Г. 615
Провадження в контрольних судових
стадіях кримінального судочинства –
лекція доц. Бобечко Н.Р. 615
Пров. в контр. суд. стадіях крим.
судоч. – пр. доц. Бобечко Н.Р. 615
Судовий захист труд. прав прац. –
практичне доц. Бурак В.Я. 615
Судовий захист трудових прав прац.
– лекція доц. Бурак В.Я. 615

Міжнар. співроб. прок. у крим. пров.
– лекція доц. Маланюк А.Г. 212
Міжнар. співроб. прокур. у крим.
пров. – пр. доц. Маланюк А.Г. 212
Особливості кримінальної відповід.
неповн. – пр. доц. Палюх Л.М. 256
Особливості кримінальної
відповідальності неповнолітніх –
лекція доц. Палюх Л.М. 256
Прок. нагляд за оперативнорозшуковою діяльністю і досуд.
розслід. – пр. доц. Луцик В.В. 256
Прок. нагляд за оперативнорозшуковою д-стю і досуд. розслід. –
лекція доц. Луцик В.В. 256

Розклад занять: 1 пара – 8:30-9:50; 2 пара – 10:10-11:30; 3 пара – 11:50-13:10; 4 пара – 13:30-14:50; 5 пара – 15:05-16:25; 6 пара – 16:4018:00; 7 пара – 18:10-19:30

Декана юридичного факультету

проф. Бурдін В.М.

М57

Четвер

1.

2.

3.

М58

М59
Теорія кримінально-правової
кваліфікації – практичне доц. Маркін
В.І. 503
Теорія кримінально-правової
кваліфікації – лекція
доц. Маркін В.І. 503
Відповідальність за злочини у сфері
службової діяльності – лекція
доц. Марін О.К. 503
Відповідальність за злочини у сфері
службової діяльності – пр.
доц. Марін О.К. 503
Процесуальне керівництво
розслідуванням корупційних діянь –
практичне доц. Жолнович І.В. 503
Процесуальне керівництво
розслідуванням корупційних діянь –
лекція доц. Жолнович І.В. 503

Розклад занять: 1 пара – 8:30-9:50; 2 пара – 10:10-11:30; 3 пара – 11:50-13:10; 4 пара – 13:30-14:50; 5 пара – 15:05-16:25; 6 пара – 16:4018:00; 7 пара – 18:10-19:30

Декана юридичного факультету

проф. Бурдін В.М.

Вівторок

3.

4.

5.

М5А
Юр. в-сть у сфері ох. і вик. довкілля –
пр. доц. Ващишин М.Я. 615
Юр. в-сть у сфері ох. і вик. довкілля –
лекція доц. Ващишин М.Я. 615
Охорона прав та свобод людини у
публ. праві (2 потік) – лекція 214
Захист прав та інтересів у прив. праві
(2 потік) – лекція 214
Правове рег. співроб. України та ЄС з
питань надання міжнар. тех. допомоги
– лекція доц. Михайлів М.О.

М5Б

М5В

Заставні відносини в нот. практиці
– пр. доц. Квіт Н.М. 304 Ю
Заставні відносини в нот. практиці
– лекція доц. Квіт Н.М. 206 СП
Охорона прав та ітересів осіб в
нотар. д-ті – пр. д.ю.н Дякович

Право інтел. в-сті на комер. познач. –
лекція доц. Мартин В.М. 415
Право інтел. власності на комерційні
познач. – пр. доц. Мартин В.М. 415
Правове регулювання інноваційної
діяльності - лекція доц. Довгань Г.В.

208 вул. Коперника,3
Правове рег. співроб. України та ЄС з
пит. над. міжнар. тех. доп.– пр. доц.
Михайлів М.О. 208 вул.Коперника,3

2.
Перегляд судових рішень у цив. та
госп. судоч. – практ. доц. Сеник С.В.
3.

209 вул. Коперника,3
Перегляд судових рішень у цив. та
госп. судоч. – практ. доц. Сеник С.В.

Середа

209 вул. Коперника,3
Адміністративне судочинство – лекція
доц. Янюк Н.В.
4.

209 вул. Коперника,3
Адміністративне судочинство – лекція
доц. Янюк Н.В.

209 вул. Коперника,3

М.М. 218

309 вул. Коперника,3

Охорона прав та ітересів осіб в
нотар. д-ті – лекція д.ю.н Дякович

Правове регулювання інноваційної
діяльності - практичне доц. Довгань
Г.В. 309 вул. Коперника,3
Правове регулювання інтел.
власності в країнах ЄС - пр. доц.
Довгань Г.В. 308 вул. Коперника,3
Правове регулювання інтел.
власності в країнах ЄС - лекція доц.
Довгань Г.В. 308 вул. Коперника,3

М.М. 218
Обмеження речових прав – лекція

доц. Грущинська Н.І. 309 вул.
Коперника,3
Обмеження речових прав – пр.

доц. Грущинська Н.І. 309 вул.
Коперника,3

Крим. забезпечення д-сті адвоката –
пр. доц. Фігурський В.М.
5.

209 вул. Коперника,3
Крим. забезпечення д-сті адвоката –
лекція доц. Фігурський В.М.

209 вул. Коперника,3

1.

Четвер

Охорона прав та свобод людини у
публічному праві – практичне 602

2.
Захист прав та інтересів у приватному
праві – практичне 613

3.

Проблеми теорії та практики
застосування цив. процес. кодексу
України – пр. доц. Сеник С.В. 513
614
Проблеми теорії та практики
Рекламне право – практичне
застосування цив. процес. кодексу
к.ю.н. Самагальська Ю.Р.
України – пр. доц. Сеник С.В. 513
614
Проблеми застосув. СК України –
лекція доц. Лепех С.М. 110
Проблеми застосування СК
України – пр. доц. Лепех С.М. 110
Охорона прав та свобод людини у публічному праві (3 потік) – лекція 415
Захист прав та інтересів у приватному праві (3 потік) – лекція 415

4.
5.

Охорона прав та свобод людини у публічному праві – практичне 402
Захист прав та інтересів у приватному праві – практичне 604

3

4.

П’ятниця

Спадкові процедури в нотар. д-ті –
лекція к.ю.н. Кравчик М.Б. 513
Спадкові процедури в нотар. д-ті –
практичне к.ю.н. Кравчик М.Б. 513

Охорона прав інтелект. в-сті у сфері
будівництва - лекція доц. Тарасенко
Л.Л. 308 вул. Коперника,3
Охорона прав інтелект. в-сті у сфері
будівництва – пр. доц. Тарасенко
Л.Л. 308 вул. Коперника,3
Право інтел. в-сті на ком. прог. та
бази даних – пр. к.ю.н. Самагальська
Ю.Р. 308 вул. Коперника,3
Право інтел. в-сті на ком. прог. та
бази даних – л. к.ю.н. Самагальська
Ю.Р. 308 вул. Коперника,3
Рекламне право – лекція
к.ю.н. Самагальська Ю.Р.

Міжнар. с-ти з-ту прав люд. у крим.
провад. – лек. к.ю.н. Шевчук М.Р. 602
Міжнар. с-ти з-ту прав люд. у крим.
провад. – пр. к.ю.н. Шевчук М.Р. 602

Розклад занять: 1 пара – 8:30-9:50; 2 пара – 10:10-11:30; 3 пара – 11:50-13:10; 4 пара – 13:30-14:50; 5 пара – 15:05-16:25; 6 пара – 16:4018:00; 7 пара – 18:10-19:30

Декана юридичного факультету

проф. Бурдін В.М.

Середа

3.

4.

5.

М5Г
Європейська конституційна спадщина:
доктринальний та практичний аспекти –
практичне доц. Бориславська О.М. 212
Європейська конституційна спадщина:
доктринальний та практичний аспекти –
лекція доц. Бориславська О.М. 212
Система юстиції та внутрішніх справ ЄС –
лекція проф. Нор В.Т. 212
Система юстиції та внутрішніх справ ЄС –
практичне проф. Нор В.Т. 212
Міжнародне договірне право – практичне
415
Міжнародне договірне право – лекція
415

1.

Четвер

2.

3.

П’ятниця

4.

3.
4.

Правові аспекти господарських договорів між
підприємствами ЄС та не-ЄС – лекція
доц. Яримович У.В. 309 вул. Коперника,3
Правові аспекти господарських договорів між
підприємствами ЄС та не-ЄС – практичне
доц. Яримович У.В. 309 вул. Коперника,3
Адаптація законодавства України до
праволюдинних стандартів ЄС – лекція доц.
Добрянський С.П. 309 вул. Коперника,3
Адаптація законодавства України до
праволюдинних стандартів ЄС – практичне
доц. Добрянський С.П. 309 вул. Коперника,3
Правові стандарти ЄС – практичне
доц. Ничка Ю.В. 214
Правові стандарти ЄС – лекція
доц. Ничка Ю.В. 214

М5Д
Правове регулювання обігу цінних паперів – практичне
проф. Яворська О.С. 210
Правове регулювання обігу цінних паперів – лекція
проф. Яворська О.С. 210
Право власності юридичних осіб – лекція
проф. Яворська О.С. 210
Право власності юридичних осіб – практичне
проф. Яворська О.С. 210
Право інтелектуальної власності на комерційні
позначення – практитчне доц. Мартин В.М. 214/249
Право інтелектуальної власності на комерційні
позначення – практитчне доц. Мартин В.М. 214/249
Застосування конкурентного законодавства у сфері
корпоративного управління – лекція
к.ю.н. Самагальська Ю.Я. 209 вул. Коперника,3
Застосування конкурентного законодавства у сфері
корпоративного управління – практичне
к.ю.н. Самагальська Ю.Я. 209 вул. Коперника,3
Припинення господарських товариств – практичне
к.ю.н. Гладьо Ю.О. 209 вул. Коперника,3
Припинення господарських товариств – лекція
к.ю.н. Гладьо Ю.О. 209 вул. Коперника,3
Страхове право – лекція
к.ю.н. Гладьо Ю.О.

209 вул. Коперника,3
Страхове право – практичне
к.ю.н. Гладьо Ю.О.

209 вул. Коперника,3

Охорона прав та свобод людини у публічному праві (3 потік) – лекція 415
Захист прав та інтересів у приватному праві (3 потік) – лекція 415
Охорона прав та свобод людини у публічному праві – практичне

5.

208 вул. Коперника,3
Захист прав та інтересів у приватному праві – практичне

208 вул. Коперника,3

Розклад занять: 1 пара – 8:30-9:50; 2 пара – 10:10-11:30; 3 пара – 11:50-13:10; 4 пара – 13:30-14:50; 5 пара – 15:05-16:25; 6 пара – 16:4018:00; 7 пара – 18:10-19:30

Декана юридичного факультету

проф. Бурдін В.М.

