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1. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 

інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – практичне доц. Бурак В.Я. 502 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності – практичне доц. Семків В.О 

609 

 

2. 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності – практичне доц. Ничка Ю.В.  
502 

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – практичне доц. Бурак В.Я 302 

 

3. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – практичне доц. Мочульська М.Є  

402 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 

адміністрацією – практичне доц. Кахнич 
В.С.609 

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – практичне 

доц. Бурак В.Я  611 
Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 

адміністрацією – практичне доц. Янюк Н.В 402 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – практичне  проф. Різник С.В  609 

4. 

 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – практичне  

доц. Шевчук Л.Е., доц. Кольбенко А.В., доц. 

Коваль А.Ф. 615 

 Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності – практичне  

проф. Косович В.М. 
 611 

 

 Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – практичне 

проф. Бойко І.Й. , доц. Кольбенко А.В , доц. 

Коваль А.Ф. 615 

5. 

 

 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста 

– практичне доц. Федущак – 

Паславська Г.М. , доц. Кольбенко 

А.В., доц. Коваль А.Ф.   611 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією – практичне 

611 доц. О.В. Ільницький  

6. 

 

 

Конституційні цінності та їх реалізація 

в Україні – практичне 

доц. Бедрій Р.Б. 611 
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5. 

Загальна теорія прав людини – лекція 
проф. Рабінович С.П. 

 

Конституційно-правова 

відповідальність глави держави, члена 

парламенту та уряду - лекція доц. 

Бориславський Л.В. 

Публічне адміністрування у сфері 

підприємництва  - лекція  доц. 

Хлібороб Н.Є. 

Загальна теорія прав людини – 

практичне проф. Рабінович С.П. 

 

Конституційно-правова 

відповідальність глави держави, члена 

парламенту та уряду - практичне доц. 

Бориславський Л.В. 

Публічне адміністрування у сфері 

підприємництва  - практичне доц. 
Хлібороб Н.Є. 

6. 

Європейські стандарти права на 

справедливий суд – лекція доц. Ничка 

Ю.В. 

РНБО і захист конституційного ладу - 
лекція  

доц. Кобрин В.С 

Митне право України та ЄС- лекція 

доц. Мостовий А. С 

Європейські стандарти права на 

справедливий суд – практичне доц. 

Ничка Ю.В. 

РНБО і захист конституційного ладу - 
практичне  

доц. Кобрин В.С 

Митне право України та ЄС- 

практичне доц. Мостовий А. С 

7. 

Європейські стандарти права на 

приватність – лекція доц. Дудаш Т.І. 

Виборчі системи України - лекція  

доц. Чорненький В.І. 

 

Правове регулювання та 

функціонування державної служби – 

лекція доц. Янюк Н.В. 

Європейські стандарти права на 

приватність – практичне доц. Дудаш Т.І. 

Виборчі системи України - практичне   

доц. Чорненький В.І. 

 

Правове регулювання та 

функціонування державної служби  - 

практичне  доц. Янюк Н.В. 
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2. 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності – лекція проф. Косович В.М. 

 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності – лекція проф. Косович В.М. 
 

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності – лекція проф. 

Косович В.М. 

 

   

3. 

 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – 



проф. Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  доц. 

Коваль А.Ф. 
проф. Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  доц. 

Коваль А.Ф. 

лекція проф. Бойко І.Й., доц. 

Паславська Г.М.,  доц. Коваль А.Ф. 

   

4. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – лекція проф. Бориславська О.М., 

проф. Різник С.В, доц. Заяць І.Я. 

 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – лекція проф. Бориславська 

О.М., проф. Різник С.В, доц. Заяць І.Я. 
 

Конституційні цінності та їх реалізація 

в Україні – лекція 

проф. Бориславська О.М., 

проф. Різник С.В, доц. Заяць І.Я. 

 

   

5. 

 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 

адміністрацією – лекція 
проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., доц. 

Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 

адміністрацією – лекція 
проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., доц. 

Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією – лекція 
проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., 

доц. Ільницький О.В. 

   

6. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 

інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – лекція проф. Пилипенко П.Д. 

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – лекція проф. Пилипенко П.Д. 

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – лекція проф. 

Пилипенко П.Д. 

   

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. 
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3. 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності – практичне  доц. Настасяк 

І.Ю. 612 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – практичне 

доц. Бориславський Л.В.  208 СП 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією – 

практичне  доц. О.В. Ільницький  

208, Коперника,3 

  

4. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – практичне  проф. Гураль П.Ф. 
612 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – практичне 

доц.  Янюк Н.В.  614 

Правові цінності та етичні стандарти 

в професійній діяльності юриста – 

практичне  проф. Бойко І.Й. ,доц. 

Шевчук Л.Е , доц. Моряк - Протопова 

Х.М 613 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з публічною 

адміністрацією – практичне   доц. Кахнич 
В.С. 612 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – 

практичне  проф. Бойко І.Й. ,доц. 

Шевчук Л.Е , доц. Моряк - Протопова 

Х.М.   614 

Конституційні цінності та їх 

реалізація в Україні – практичне  
доц. Кобрин В.С 613 

5. 

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – практичне 

проф. Синчук С.М. 612 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності – практичне   проф. Косович 

В.М. 614 

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах  

глобалізації ринку праці – практичне  

доц. . Стрепко В.Л  613 

6. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – 

практичне доц. Федущак – Паславська 

Г.М. , доц. Кольбенко А.В., доц. Коваль 

А.Ф.    612 

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах  

глобалізації ринку праці – практичне 

доц. Лещух Д.Р. 614 

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності – практичне  .  

доц. Раданович Н.М. 613 
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1.   
 

Міжнародний комерційний арбітраж 

- лекція Проф.Коссак В.М 

Міжнародний комерційний арбітраж 

– практичне  Доц. Михайлів М.О 

2.  
 

Теорія і практика медіації у 

трудових правовідносинах -  

лекція  

доц. Бурак В. Я. 

Теорія і практика медіації у 

трудових правовідносинах -  

лекція  

доц. Бурак В. Я. 

3.  

Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  – 

лекція  доц. Михайлів М.О. 

 

Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  – 

лекція  доц. Михайлів М.О. 

 

4.  

Цивільно-правовий статус 

засновників (учасників) 

господарських товариств – лекція  

доц.  Цікало В.І 

Гармонізація договірного права з 

правом ЄС – лекція  

доц. Кравчик М.Б 

Цивільно-правовий статус 

засновників (учасників) 

господарських товариств – практичне  

доц.  Цікало В.І 

Гармонізація договірного права з 

правом ЄС – практичне  

доц. Кравчик М.Б 



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. 

 

  

5 

Альтернативне вирішення 

кримінальних правопорушень у 

кримінальному провадженні – лекція   

проф. Нор В.Т. 

Захист прав учасників 

господарських товариств – лекція  

доц.  Цікало В.І 

. 

Альтернативне вирішення 

кримінальних правопорушень у 

кримінальному провадженні – 

практичне   проф. Нор В.Т. 

Захист прав учасників 

господарських товариств – 

практичне  доц.  Цікало В.І 

6. 

 

Теорія кримінально-правової кваліфікації 

– лекція доц. Маркін В.І. 

 

 

Теорія кримінально-правової кваліфікації 

– практичне доц. Маркін В.І. 

7. 

Негласні слідчі (розшукові) дії -  лекція 

доц. Багрій М.В. 

 

 

Негласні слідчі (розшукові) дії – 

практичне    

доц. Багрій М.В.  
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2. 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності –  лекція  проф. Косович В.М. 
 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності –  лекція  проф. Косович 

В.М. 
 

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності –  лекція  
проф. Косович В.М. 

 

   

3. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста –  лекція  

проф. Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  

доц. Коваль А.Ф. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста –  лекція  

проф. Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  

доц. Коваль А.Ф. 

Правові цінності та етичні стандарти 

в професійній діяльності юриста –  

лекція  проф. Бойко І.Й., доц. 

Паславська Г.М.,  доц. Коваль А.Ф. 

   

4. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні –  лекція  проф. Бориславська 

О.М., проф. Різник С.В, доц. Заяць І.Я. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні –  лекція  проф. Бориславська 

О.М., проф. Різник С.В, 

доц. Заяць І.Я. 

Конституційні цінності та їх 

реалізація в Україні –  лекція  
проф. Бориславська О.М., 

проф. Різник С.В, доц. Заяць І.Я. 

   

5. 

 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з публічною 

адміністрацією –  лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., доц. 

Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією –  лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., доц. 

Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією –  лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., 

доц. Ільницький О.В. 

   

6. 

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці –  лекція  проф. 

Пилипенко П.Д. 

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці –  лекція  проф. 

Пилипенко П.Д. 

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці –  лекція  

проф. Пилипенко П.Д. 
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5. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – 

практичне  проф. Бойко І.Й. , доц. 

Федущак – Паславська Г.М. , доц. 

Моряк - Протопопова Х.М. 615 

  

 

6. 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – практичне 

доц. Янюк Н.В   615   

Конституційні цінності та їх реалізація 

в Україні – практичне  
доц. Бедрій Р.Б. 615 

7. 

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності – практичне  доц. 

Ничка Ю.В. 615 

  

8. 

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – практичне 

доц. Парпан Т.В. 615 
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5. 

Юридичні гарантії захисту прав та 

інтересів безробітних в Україні –

лекція проф. Пилипенко П.Д. 

Апеляційне та касаційне оскарження 

судових рішень за правилами 

адміністративного судочинства  – 

лекція  к.ю.н. Труш М.І 

Сучасний механізм протидії 

корупції – лекція к.ю.н. Денис 

С.Р 

Юридичні гарантії захисту прав та 

інтересів безробітних в Україні – 

практичне проф. Пилипенко П.Д. 

Апеляційне та касаційне оскарження 

судових рішень за правилами в 

адміністративному судочинстві – 

практичне к.ю.н. Труш М.І 

Сучасний механізм протидії 

корупції - практичне  к.ю.н. 

Денис С.Р 

6. 

Правові механізми запобігання 

змінам клімату доц. Ващишин М.Я 

Судовий захист земельних прав 

громадян – лекція доц. Федорович В. І. 

Реалізація форм кримінальної 

відповідальності - лекція  к.ю.н. 

Крикливець Д.Є. 

Правові механізми запобігання 

змінам клімату доц. Ващишин М.Я 

Судовий захист земельних прав 

громадян – практичне  доц. Федорович 

В. І. 

Реалізація форм кримінальної 

відповідальності – практичне  
к.ю.н. Крикливець Д.Є. 

7. 

Юридична відповідальність за 

порушення екологічного 

законодавства доц. Ващишин М.Я 

Позовне провадження  - лекція доц. 

Угриновська О.І. 

Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх 

– лекція доц. Палюх Л.М. 

Юридична відповідальність за 

порушення екологічного 

законодавства доц.  Ващишин М.Я 

Позовне провадження – практичне 

доц. Угриновська О.І. 

Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх 

– практичне  доц. Палюх Л.М. 

Ч
ет

в
ер

 

2. 

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності – лекція проф. 

Косович В.М 

  

 
Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності – лекція доц. Ничка Ю.В. 

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності – лекція 
доц. Ничка Ю.В. 

3. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  

доц. Коваль А.Ф. 

  

 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  

доц. Коваль А.Ф. 

Правові цінності та етичні 

стандарти в професійній 

діяльності юриста – лекція проф. 

Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  

доц. Коваль А.Ф. 

4. 

Конституційні цінності та їх реалізація 

в Україні – лекція 
проф. Бориславська О.М., 

проф. Різник С.В, доц. Заяць І.Я. 

  

 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – лекція проф. Рабінович С.П., 

доц. Мочульська М.Є.,проф. Гураль 

П.Ф. 

Конституційні цінності та їх 

реалізація в Україні – лекція  
проф. Рабінович С.П., 

доц. Мочульська М.Є.,проф. 

Гураль П.Ф. 

5. Реалізація і захист прав ,свобод та   



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. 

  

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., 

доц. Ільницький О.В. 

 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., доц. 

Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – 

лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик 

А.М., доц. Ільницький О.В. 

6. 

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – лекція  проф. 

Пилипенко П.Д. 

  

 

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – лекція   доц. Стрепко В.Л 

Соціально-правові стандарти 

захисту прав та інтересів громадян 

в умовах глобалізації ринку праці 

– лекція    доц. Стрепко В.Л 

П
’я
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н
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ц
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1.  

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – практичне 

доц. Шевчук Л.Е., доц. Кольбенко А.В.,  

доц. Моряк - Протопова Х.М  212 

Конституційні цінності та їх 

реалізація в Україні – практичне   
доц. Чорненький В.І 

 206СП 

  

2.  

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні –  практичне доц. Заяць І.Я. 
 302 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – 

практичне  доц. Хлібороб Н.Є. 
502 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  –  практичне  доц. 
Хлібороб Н.Є. 302 

Правові цінності та етичні 

стандарти в професійній 

діяльності юриста – практичне  

проф.Бойко І.Й. ,доц. Шевчук Л.Е. 

, доц. Коваль А.Ф. 502 

3.  

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності –  практичне доц. 

Добрянський С.П   206СП 

Соціально-правові стандарти 

захисту прав та інтересів громадян 

в умовах глобалізації ринку праці 

– практичне доц. Барабаш Н.П. 

205СП 

4.  

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці –  практичне  доц. Барабаш 

Н.П.  210 

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності –  практичне  
доц. Добрянський С.П  205СП 



  М1А М1Б М1В 

С
ер
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5. 

 

Правове регулювання діяльності 

нотаріату – лекція проф. Дякович М.М. 

Договірні зобов’язання в сфері 

ІВ – лекція доц. Дюкарєва-

Бержаніна К.Ю. 

Правове регулювання діяльності 

нотаріату - практичне  проф. Дякович 

М.М. 

Договірні зобов’язання в сфері 

ІВ – практичне доц. Дюкарєва-

Бержаніна К.Ю. 

6. 

Криміналістичне забезпечення 

діяльності адвоката – лекція доц. 

Фігурський В.М. 

Проблеми застосування Сімейного 

кодексу України - лекція  проф. 

Ромовська З.В 

Патентне право - лекція доц. 

Тарасенко Л.Л. 

Криміналістичне забезпечення 

діяльності адвоката – практичне 

доц. Фігурський В.М. 

Проблеми застосування Сімейного 

кодексу України - практичне  проф. 

Ромовська З.В 

Патентне право – практичне 

доц. Тарасенко Л.Л. 

7. 

Житлове право -лекція доц. 

Михайлів М.О. 

Іпотечні відносини в нотаріальній 

практиці - лекція  проф.  Коссак В.М. 

Рекламне право – лекція 

к.ю.н. Кметик-Подубінська Х.І. 

Житлове право - практичне доц. 

Михайлів М.О. 

Іпотечні відносини в нотаріальній 

практиці - практичне  Д.ю.н. Квіт Н.М 

Рекламне право – практичне  

к.ю.н. Кметик-Подубінська Х.І. 

8. 

Правове регулювання 

співробітництва України з ЄС з 

питань надання міжнародної 

технічної допомоги – лекція доц. 

Михайлів М.О. 
  

Правове регулювання 

співробітництва України з ЄС з 

питань надання міжнародної 

технічної допомоги – практичне 

доц. Михайлів М.О. 

Ч
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2. 

   

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності –  лекція  доц. 

Ничка Ю.В. 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності –  лекція  доц. Ничка Ю.В. 

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності –  лекція  
доц. Ничка Ю.В. 

3. 

   

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  

доц. Коваль А.Ф. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  

доц. Коваль А.Ф. 

Правові цінності та етичні 

стандарти в професійній 

діяльності юриста – лекція проф. 

Бойко І.Й., доц. Паславська Г.М.,  

доц. Коваль А.Ф. 

4. 

   

Конституційні цінності та їх реалізація 

в Україні – лекція  
проф. Рабінович С.П., 

доц. Мочульська М.Є.,проф. Гураль 

П.Ф. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – лекція  проф. Рабінович С.П., 

доц. Мочульська М.Є.,проф. Гураль 

П.Ф. 

Конституційні цінності та їх 

реалізація в Україні – лекція  
проф. Рабінович С.П., 

доц. Мочульська М.Є.,проф. 

Гураль П.Ф. 

5. 

   

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., 

доц. Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., доц. 

Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – 

лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик 

А.М., доц. Ільницький О.В. 

6. 

   

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – лекція    доц. 

. Стрепко В.Л 

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – лекція   доц. . Стрепко В.Л 

Соціально-правові стандарти 

захисту прав та інтересів громадян 

в умовах глобалізації ринку праці 

– лекція    доц. Стрепко В.Л 

П
’я
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н
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1.  

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці –  практичне доц. Стасів О.В. 

205СП 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  –  

практичне  доц. Ільницький О.В. 

208СП 

 



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. 

 

  

2. 

Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці –  практичне  

доц. Стасів О.В.  415 

Теоретико - прикладні засади юридичної 

діяльності –  практичне  доц. Дудаш Т.І.  
513 

Правові цінності та етичні 

стандарти в професійній 

діяльності юриста –  практичне  

проф. Бойко І.Й.,доц. Федущак-

Паславська Г.М. , доц. Коваль 

А.Ф. 201 

Конституційні цінності та їх 

реалізація в Україні –  практичне  
доц. Бориславський Л.В. 

 201 

3. 

Конституційні цінності та їх реалізація 

в Україні –  практичне 
проф. Рабінович С.П. 

  602 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – практичне  доц. Труш 
М.І. 208 СП Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності –  практичне  
доц. Семків В.О  611 

Реалізація і захист прав ,свобод та 

інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  –  

практичне   доц. Труш М.І. 602 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста –  

практичне проф. Бойко І.Й.,доц. Шевчук 

Л.Е., доц. Моряк – Протопопова Х.М. 
208 СП 

4. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста –  

практичне доц. Федущак – Паславська 

Г.М. , Кольбенко А.В., доц. Моряк-

Протопопова Х.М. 602 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні –  практичне  
проф. Рабінович С.П. 

 613 

Соціально-правові стандарти 

захисту прав та інтересів громадян 

в умовах глобалізації ринку праці 

–  доц. Ласько І.М.  практичне 614 Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності –  практичне  
к.ю.н. Гунько Н.Ю.214 

 

5. 

Теоретико - прикладні засади 

юридичної діяльності –  практичне  
к.ю.н. Гунько Н.Ю. 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 – 16:40-

18:00; 7 пара – 18:10-19:30  

Декан юридичного факультету                                                                                                     проф. Бурдін В.М. 
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5. 

 

Міжнародне договірне право – лекція  доц. 

Шандра Р. С. 

Акціонерне право – лекція доц. Шпуганич І.І 

 

Міжнародне договірне право - практичне  доц. 

Шандра Р. С. 
Акціонерне право – практичне  доц. Шпуганич І.І 

6. 

Розвиток демократії в Україні в контексті 

європейської інтеграції – лекція доц. Мочульська 

М. Є. 

Судовий захист корпоративних прав – лекція  доц. 

Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

Розвиток демократії в Україні в контексті 

європейської інтеграції - практичне доц. 

Мочульська М. Є. 

Судовий захист корпоративних прав- практичне  доц. 

Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

7. 

Правові стандарти ЄС – лекція доц. Добрянський 

С. П 

Право власності юридичних осіб   – лекція  проф. 

Яворська О.С 

Правові стандарти ЄС  - практичне доц. 

Добрянський С. П 

 Право власності юридичних осіб - практичне  проф. 

Яворська О.С 

Ч
ет

в
ер

 

2. 

  

Теоретико - прикладні засади юридичної діяльності –  

лекція  доц. Ничка Ю.В. 

Теоретико - прикладні засади юридичної діяльності –  

лекція доц. Ничка Ю.В. 

3. 

  

Правові цінності та етичні стандарти в професійній 

діяльності юриста – лекція проф. Бойко І.Й., доц. 

Паславська Г.М.,  доц. Коваль А.Ф. 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній 

діяльності юриста – лекція проф. Бойко І.Й., доц. 

Паславська Г.М.,  доц. Коваль А.Ф. 

4. 

  

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні – 

лекція  проф. Рабінович С.П., 

доц. Мочульська М.Є.,проф. Гураль П.Ф. 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні – лекція  
проф. Рабінович С.П., доц. Мочульська М.Є.,проф. 

Гураль П.Ф. 

5. 

  

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів особи у 

відносинах з публічною адміністрацією  – лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., доц. Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів особи у 

відносинах з публічною адміністрацією  – лекція 
 проф. Решота В.В., д.ю.н. Школик А.М., доц. Ільницький О.В. 

6. 

 

  

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів 

громадян в умовах глобалізації ринку праці – лекція    

доц. Стрепко В.Л 

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів 

громадян в умовах глобалізації ринку праці – лекція    доц. 

. Стрепко В.Л 

П
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4. 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні –  

практичне  проф. Бориславська О.М.  615 
 

 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній 

діяльності юриста –  практичне  доц. Федущак-Паславська 
Г.М., доц. Кольбенко А.В.  , доц. Коваль А.Ф. 615 

5. 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів особи у 

відносинах з публічною адміністрацією  –  практичне   
доц. Мостовий А.С.  615 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні –  

практичне доц. Манюк П.Т. 614 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній 

діяльності юриста –  практичне доц. Федущак-

Паславська Г.М., доц. Кольбенко А.В. , доц. Моряк – 

Протопопова Х.М.  615 

Реалізація і захист прав ,свобод та інтересів особи у 

відносинах з публічною адміністрацією  –  практичне  доц. 
Мостовий А.С.  614 

6. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів 

громадян в умовах глобалізації ринку праці –  

практичне  проф. Пилипенко П.Д. 615 

Теоретико - прикладні засади юридичної діяльності –   

практичне    доц. Дудаш Т.І. 614 

7. 
Теоретико - прикладні засади юридичної діяльності –   

практичне     доц. Раданович Н.М.  615  

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів 

громадян в умовах глобалізації ринку праці – практичне 

доц. Рим О.М. 614 


