
  
Теорія та історія держави і 

права; філософія права 

Конституційне право; 
адміністративне і фінансове 

право 

Конституційне право; 
адміністративне і 
фінансове право 

Понеділок  
24 травня 

4. 
Науковий семінар 

 

5. 

Актуальні проблеми історії 
української державності та 

права –  лекція 
проф. Бойко І. Й. 

 

Міжнародні стандарти прав 
людини у Конституційному 

судочинстві в Україні - лекція 
проф. Рабінович С. П. 

 

Проблеми адміністративної 
юстиції – лекція  

проф. Решота В. В.  
 

6. 

Актуальні проблеми історії 
української державності та 

права –  лекція 
проф. Бойко І. Й. 

 

 Міжнародні стандарти прав 
людини у Конституційному 

судочинстві в Україні - лекція 
проф. Рабінович С. П. 

 

Проблеми адміністративної 
юстиції – лекція  

проф. Решота В. В.  
 

Вівторок 
25 травня 

3. 
Науковий семінар 

 

4. Науковий семінар 

5. 

Актуальні проблеми історії 
української державності та 

права –  лекція 
проф. Бойко І. Й. 

 

Міжнародні стандарти прав 
людини у Конституційному 

судочинстві в Україні - лекція 
проф. Рабінович С. П. 

 

Проблеми адміністративної 
юстиції – лекція  

проф. Решота В. В.  
 

6. 

Актуальні проблеми історії 
української державності та 

права –  практичне 
проф. Бойко І. Й. 

 

Міжнародні стандарти прав 
людини у Конституційному 

судочинстві в Україні - 
практичне 

проф. Рабінович С. П. 
 

Проблеми адміністративної 
юстиції – практичне 
проф. Решота В. В.  

 

Середа  
26 травня 

4. 

Актуальні проблеми історії 
української державності та 

права –  лекція 
проф. Бойко І. Й. 

 

Міжнародні стандарти прав 
людини у Конституційному 

судочинстві в Україні - лекція 
проф. Рабінович С. П. 

 

Проблеми адміністративної 
юстиції – лекція  

проф. Решота В. В.  
 

5. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – лекція 

проф. Яворська О. С. 
 

6. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – лекція 

проф. Яворська О. С. 
 

Четвер 
27 травня  

 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

Актуальні проблеми історії 
української державності та 

права –  лекція 
проф. Бойко І. Й. 

 

Міжнародні стандарти прав 
людини у Конституційному 

судочинстві в Україні - лекція 
проф. Рабінович С. П. 

 

Проблеми адміністративної 
юстиції – лекція  

проф. Решота В. В.  
 

 
5. 

Інтелектуальна власність і трансфер технологій – лекція 
проф. Яворська О. С. 

 

6. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – практичне 

проф. Яворська О. С. 
 

П’ятниця 
28 травня 

4. 

Актуальні проблеми історії 
української державності та 

права –  лекція 
проф. Бойко І. Й. 

 

Міжнародні стандарти прав 
людини у Конституційному 

судочинстві в Україні - лекція 
проф. Рабінович С. П. 

 

Проблеми адміністративної 
юстиції – лекція  

проф. Решота В. В.  
 

5. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – практичне 

проф. Яворська О. С. 
 

6. Інтелектуальна власність і трансфер технологій – практичне 



проф. Яворська О. С. 
 

Понеділок  
31 травня 

4. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – залік 

проф. Яворська О. С. 
257 

5. 

Актуальні проблеми історії 
української державності та 

права –  практичне 
проф. Бойко І. Й. 

 

Міжнародні стандарти прав 
людини у Конституційному 

судочинстві в Україні - 
практичне 

проф. Рабінович С. П. 
 

Проблеми адміністративної 
юстиції – практичне  
проф. Решота В. В.  

 

6. 

Актуальні проблеми історії 
української державності та 

права –  практичне 
проф. Бойко І. Й. 

 

Міжнародні стандарти прав 
людини у Конституційному 

судочинстві в Україні - 
практичне 

проф. Рабінович С. П. 
 

Проблеми адміністративної 
юстиції – практичне  
проф. Решота В. В.  

 

 
 

  
Цивільне право і 
цивільний процес 

Цивільне право і цивільний 
процес 

Соціальне право 

Понеділок  
24 травня 

4. 
Науковий семінар 

 

5. 

Правовий статус суб’єктів 
господарської діяльності – 

лекція 
проф.Юркевич Ю. М. 

 

Проблеми правової охорони 
прав інтелектуальної власності 

в мережі Інтернет – лекція 
доц.Тарасенко Л. Л.  

Теоретико-прикладні 
проблеми права зайнятості -

лекція     
проф. Пилипенко П. Д.  

  
 

6. 

Правовий статус суб’єктів 
господарської діяльності – 

лекція 
проф.Юркевич Ю. М. 

 

Проблеми правової охорони 
прав інтелектуальної власності 

в мережі Інтернет – лекція 
доц.Тарасенко Л. Л.  

Теоретико-прикладні 
проблеми права зайнятості -

лекція     
проф. Пилипенко П. Д.  

  
 

Вівторок 
25 травня 

3. 
Науковий семінар 

 

4. Науковий семінар 

5. 

Правовий статус суб’єктів 
господарської діяльності – 

лекція 
проф.Юркевич Ю. М. 

 

Проблеми правової охорони 
прав інтелектуальної власності 

в мережі Інтернет – лекція 
доц.Тарасенко Л. Л.  

Теоретико-прикладні 
проблеми права зайнятості -

лекція     
проф. Пилипенко П. Д.  

  
 

6. 

Правовий статус суб’єктів 
господарської діяльності – 

практичне 
проф.Юркевич Ю. М. 

 

Проблеми правової охорони 
прав інтелектуальної власності 
в мережі Інтернет – практичне 

доц.Тарасенко Л. Л.  

Теоретико-прикладні 
проблеми права зайнятості -

практичне 
проф. Пилипенко П. Д.  

 

Середа  
26 травня 

4. 

Правовий статус суб’єктів 
господарської діяльності – 

лекція 
проф.Юркевич Ю. М. 

 

Проблеми правової охорони 
прав інтелектуальної власності 

в мережі Інтернет – лекція 
доц.Тарасенко Л. Л.  

Теоретико-прикладні 
проблеми права зайнятості -

лекція     
проф. Пилипенко П. Д.  

 

5. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – лекція 

проф. Яворська О. С. 
 

6. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – лекція 

проф. Яворська О. С. 
 

Четвер 
27 травня  

 

4. 
 
 

Правовий статус суб’єктів 
господарської діяльності – 

лекція 

Проблеми правової охорони 
прав інтелектуальної власності 

в мережі Інтернет – лекція 

Теоретико-прикладні 
проблеми права зайнятості -

лекція     



 
 
 
 
 

проф.Юркевич Ю. М. 
 

д.ю.н.Тарасенко Л. Л.  проф. Пилипенко П. Д.  
 

 
5. 

Інтелектуальна власність і трансфер технологій – лекція 
проф. Яворська О. С. 

 

6. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – практичне 

проф. Яворська О. С. 
 

П’ятниця 
28 травня 

4. 

Правовий статус суб’єктів 
господарської діяльності – 

лекція 
проф.Юркевич Ю. М. 

 

Проблеми правової охорони 
прав інтелектуальної власності 

в мережі Інтернет – лекція 
д.ю.н.Тарасенко Л. Л.  

Теоретико-прикладні 
проблеми права зайнятості -

лекція     
проф. Пилипенко П. Д.  

 

5. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – практичне 

проф. Яворська О. С. 
 

6. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – практичне 

проф. Яворська О. С. 
 

Понеділок  
31 травня 

4. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – залік 

проф. Яворська О. С. 
 

5. 

Правовий статус суб’єктів 
господарської діяльності – 

практичне 
проф.Юркевич Ю. М. 

 

Проблеми правової охорони 
прав інтелектуальної власності 
в мережі Інтернет – практичне 

д.ю.н.Тарасенко Л. Л.  

Теоретико-прикладні 
проблеми права зайнятості -

практичне    
проф. Пилипенко П. Д.  

 

6. 

Правовий статус суб’єктів 
господарської діяльності – 

практичне 
проф.Юркевич Ю. М. 

 

Проблеми правової охорони 
прав інтелектуальної власності 
в мережі Інтернет – практичне 

д.ю.н.Тарасенко Л. Л.  

Теоретико-прикладні 
проблеми права зайнятості -

практичне    
проф. Пилипенко П. Д.  

 

 
 

  Кримінальне право та кримінальний процес 

Понеділок  
24 травня 

4. 
Науковий семінар 

 

5. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної 
відповідальності за злочини проти власності 

– лекція 
доц. Марін О. К. 

 

Проблеми апеляційного та касаційного 
провадження в кримінальному судочинстві – 

лекція 
проф. Бобечко Н.Р.  

6. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної 
відповідальності за злочини проти власності 

– лекція 
доц. Марін О. К. 

 

Проблеми апеляційного та касаційного 
провадження в кримінальному судочинстві – 

лекція 
проф. Бобечко Н.Р.  

Вівторок 
25 травня 

3. 
Науковий семінар 

 

4. Науковий семінар 

5. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної 
відповідальності за злочини проти власності 

– лекція 
доц. Марін О. К. 

 

Проблеми апеляційного та касаційного 
провадження в кримінальному судочинстві – 

лекція 
проф. Бобечко Н.Р.  

6. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної 
відповідальності за злочини проти власності 

– практичне 
доц. Марін О. К. 

Проблеми апеляційного та касаційного 
провадження в кримінальному судочинстві – 

практичне 
проф. Бобечко Н.Р.  



 

Середа  
26 травня 

4. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної 
відповідальності за злочини проти власності 

– лекція 
доц. Марін О. К. 

 

Проблеми апеляційного та касаційного 
провадження в кримінальному судочинстві – 

лекція 
проф. Бобечко Н.Р.  

5. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – лекція 

проф. Яворська О. С. 
 

6. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – лекція 

проф. Яворська О. С. 
 

Четвер 
27 травня  

 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної 
відповідальності за злочини проти власності 

– лекція 
доц. Марін О. К. 

 

Проблеми апеляційного та касаційного 
провадження в кримінальному судочинстві – 

лекція 
проф. Бобечко Н.Р. 

 
5. 

Інтелектуальна власність і трансфер технологій – лекція 
проф. Яворська О. С. 

 

6. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – практичне 

проф. Яворська О. С. 
 

П’ятниця 
28 травня 

4. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної 
відповідальності за злочини проти власності 

– лекція 
доц. Марін О. К. 

 

Проблеми апеляційного та касаційного 
провадження в кримінальному судочинстві – 

лекція 
проф. Бобечко Н.Р. 

5. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – практичне 

проф. Яворська О. С. 
 

6. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – практичне 

проф. Яворська О. С. 
 

Понеділок  
31 травня 

4. 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій – залік 

проф. Яворська О. С. 
 

5. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної 
відповідальності за злочини проти власності 

– практичне 
доц. Марін О. К. 

 

Проблеми апеляційного та касаційного 
провадження в кримінальному судочинстві – 

практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

6. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної 
відповідальності за злочини проти власності 

– практичне 
доц. Марін О. К. 

 

Проблеми апеляційного та касаційного 
провадження в кримінальному судочинстві – 

практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

 
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 – 16:40-18:00; 7 пара – 18:10-19:30 
 

Декан юридичного факультету                                                                    проф. Бурдін В.М. 
 




