
Розклад екзаменів та заліків 

для аспірантів 2 року денної форми навчання у 2019-2020 навчальному році 
Аспіранти кафедри 

теорії та філософії 

права 

Сучасна теорія права: 

пізнавальні та прикладні 

аспекти 

проф. Луць Л. А. 04 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

 

Аспіранти кафедри 

теорії та філософії 

права 

Методологія наукових 

досліджень 
проф. Луць Л. А. 09 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

теорії та філософії 

права 

Техніко-технологічні 

аспекти юридичного 

нормопроектування в 
Україні 

проф. Косович В. М. 12 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

 

Аспіранти кафедри 

конституційного 

права 

Актуальні проблеми 

децентралізації влади в 

Україні 

проф. Гураль П. Ф. 09 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

конституційного 

права 

Міжнародні стандарти 

прав людини у 

Конституційному 

судочинстві в Україні 

проф. Рабінович С. 

П. 

12 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

інтелектуальної 

власності, 

корпоративного та 

інформаційного права 

Охорона та захист 

авторських прав 

 

проф. Яворська О. С.  

 

09 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

інтелектуальної 

власності, 

корпоративного та 

інформаційного права 

Проблеми правової 

охорони прав 

інтелектуальної 

власності в мережі 

Інтернет  

доц. Тарасенко Л. Л.  

 

12 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

соціального права 
Теоретико-правові 

проблеми організаційно-

правових форм 

соціального захисту  

проф. Синчук С.М. 

 

09 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

соціального права 
Проблеми 

правозастосування у 

сфері соціального 

забезпечення громадян в 

Україні 

проф. Синчук С.М. 

 

12 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

кримінального права 

та кримінології 

Теоретико-прикладні 

проблеми кримінальної 

відповідальності за 

злочини проти власності  

доц. Марін О. К. 

 

09 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

кримінального права 

та кримінології 

Актуальні проблеми 

кримінальної 

відповідальності 

неповнолітніх в Україні  

доц. Палюх Л.М. 

 

 

12 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

кримінального 

процесу та 

криміналістики 

Апеляційне та касаційне 

провадження у 

кримінальному 

судочинстві України  

проф. Бобечко Н.Р. 

 

09 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Аспіранти кафедри 

кримінального 

процесу та 

криміналістики 

Методологічні проблеми 

криміналістики  

проф. Когутич І. І. 

 

12 червня 

2020, 

14.00 

екзамен 

Для всіх спеціалізацій Інтелектуальна власність 

і трансфер технологій 

проф. Яворська О. С. 11 червня 

2020, 

14.00 

залік 

Декана юридичного факультету                                                                    проф. Бурдін В.М. 


