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СЛУЖБОВЕ ПОДАННЯ 

Для проведення випускових кваліфікаційних іспитів на юридичному 

факультеті зі спеціальності 081 «Право» на першому (бакалаврському) рівні освіти 

прошу затвердити Екзаменаційні комісії у складі: 

 

 

Екзаменаційну комісію №1    

 

Голова комісії: 

Чорненький Віталій Ігорович – заступник декана, к.ю.н., доцент кафедри 

конституційного права; 

Члени комісії: 

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

кримінології; 

Яновицька Галина Богданівна – д.ю.н., професор кафедри цивільного права та 

процесу. 

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

криміналістики; 

Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна – к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права; 

Секретар комісії: 

Селельнікова Ірина – лаборант кафедри конституційного права. 

 

 Екзаменаційну комісію №2    

 

Голова комісії: 

Бурдін Володимир Миколайович – в. о. декана юридичного факультету, д.ю.н., 

професор кафедри кримінального права та кримінології; 

Члени комісії: 

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

Мурадов Валентин Валентинович – к.ю.н, доцент кафедри кримінального процесу 

та криміналістики 

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

власності, інформаційного та корпоративного права; 

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



Секретар комісії: 

Валько Мар’яна – лаборант кафедри кримінального права та кримінології. 

  

 

Екзаменаційну комісію №3    

 

Голова комісії: 

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

кримінального процесу та криміналістики; 

Члени комісії: 

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

Семків Віталій Остапович – к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії права; 

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

кримінології. 

Кметик-Подубінська Христина Ігорівна – к.ю.н., асистент кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права; 

Секретар комісії: 

Гармаш Олена – лаборант кафедри соціального права. 

 

 

 Екзаменаційну комісію №4    

 

Голова комісії: 

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

права; 

Члени комісії: 

Мочульська Марта Євгенівна – заступниця декана, к.ю.н., доцент кафедри 

конституційного права; 

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

процесу; 

Палюх Лідія Михайлівна – д.ю.н., професор кафедри кримінального права та 

кримінології; 

Фурик Ігор Ярославович – к.ю.н., доцент кафедри соціального права; 

Секретар комісії: 

Наконечна Анна – лаборант кафедри теорії та філософії права. 

 

 Екзаменаційну комісію №5    

 

Голова комісії: 

Шандра Роман Станіславович –заступник декана,  к.ю.н., доцент кафедри 

адміністративного та фінансового права; 



Члени комісії: 

Кобилецький Микола Мар’янович - д.ю.н., завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового права; 

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

політико-правових учень; 

Максимишин Наталія Миронівна – к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу 

та криміналістики; 

Крикливець Дмитро Євгенович – к. ю. н., доцент кафедри кримінального права та 

кримінології; 

Секретар комісії: 

Суворова Людмила – лаборант кафедри історії держави, права та політико-

правових учень. 

 

 Екзаменаційну комісію №6    

 

Голова комісії: 

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

криміналістики; 

Члени комісії:  

Школик Андрій Михайлович – д.ю.н., професор кафедри адміністративного та 

фінансового права; 

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

Шуп’яна Мар’яна Юріївна – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та 

кримінології; 

Стецик Назарій Володимирович – к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії права; 

Секретар комісії: 

Жук Марія – лаборант кафедри соціального права. 

 

  

В.о. декана        проф. Бурдін В.М. 

 


