
Розклад денної форми  здобуття вищої освіти  

Юридичний факультет  

Освітній ступень : магістра 

I курс  

I семестр 2022/2023 н.р. 

    ЮРД М 11 ЮРД М 12 ЮРД М 13 

П
о
н
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іл

о
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4. 

Європейські стандарти права на справедливий 
суд – практичне  

доц. Стецик Н. В. 

 
 

Адміністративне та судове 
оскарження рішень податкових 

органів – практичне  
доц. Паславська Н.Т. 

Європейські стандарти права на справедливий 
суд – лекція 

доц. Стецик Н. В. 

 Адміністративне та судове 
оскарження рішень податкових 

органів – лекція 
доц. Паславська Н.Т. 

5. 

Європейські стандарти права на приватність 
практичне  

доц. Дудаш Т.І 

 Адміністративно-деліктне право- 
практичне 

проф. Школик А.М. 

Європейські стандарти права на приватність – 

лекція 
доц. Дудаш Т.І 

 Адміністративно-деліктне право- 

лекція 
проф. Школик А.М. 

6. 

Правотворчі , правотлумачні та 
правозастосовні засоби забезпечення прав 

людини в Україні – практичне 

проф. Косович В.М. 

Децентралізація влади в Україні : проблеми 
завершення – практичне  

проф. Гураль П.Ф. 

Особливості провадження в окремих 
категоріях адміністративних справ – 

практичне  

доц. Янюк Н.В. 

Правотворчі , правотлумачні та 
правозастосовні засоби забезпечення прав 

людини в Україні – лекція 
проф. Косович В.М. 

Децентралізація влади в Україні : проблеми 
завершення – лекція 
проф. Гураль П.Ф. 

Особливості провадження в окремих 
категоріях адміністративних справ – 

лекція  
доц. Янюк Н.В. 

7. 

 Громадянське  суспільство в Україні та його 
взаємодія  з державою: конституційно- 

правовий аспект - практичне 
доц. Заяць І.Я 

 

 Громадянське  суспільство в Україні та його 

взаємодія  з державою: конституційно- 
правовий аспект - лекція 

доц. Заяць І.Я 

 

8. 

 
 

Виборчі системи України – практичне  
доц. Чорненький В.І 

 

 Виборчі системи України – лекція 
доц. Чорненький В.І 
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5. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні– лекція 

проф. Різник С.В/ доц. Мочульська М.Є. /доц. 
Заяць І.Я. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні– лекція 

проф. Різник С.В/ доц. Мочульська М.Є. 
/доц. Заяць І.Я. 

Конституційні цінності та їх 
реалізація в Україні– лекція 

проф. Різник С.В/ доц. Мочульська 

М.Є. /доц. Заяць І.Я. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська 
Г. М./доц. Моряк-Протопопова Х. М. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська 
Г. М./доц. Моряк-Протопопова Х. М. 

Правові цінності та етичні стандарти 

в професійній діяльності юриста – 

лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -

Паславська Г. М./доц. Моряк-

Протопопова Х. М. 

6. 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 
адміністрацією  – лекція 

проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ доц. 
Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 

особи у відносинах з публічною 
адміністрацією  – лекція 

проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ 
доц. Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – лекція 

проф. Школик А.М./ проф. Решота 

В.В./ доц. Ільницький О.В. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 

інтересів громадян в умовах глобалізації 
ринку праці – лекція 

проф. Пилипенко П.Д. / проф. Рим О.М./ доц. 
Стрепко В.Л. 

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах глобалізації 
ринку праці – лекція 

проф. Пилипенко П.Д. / проф. Рим О.М./ 
доц. Стрепко В.Л. 

Соціально-правові стандарти 
захисту прав та інтересів громадян в 

умовах глобалізації ринку праці – 

лекція 

проф. Пилипенко П.Д. / проф. Рим 

О.М./ доц. Стрепко В.Л. 



7. 

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. 

  
 

С
ер

ед
а
 

1.  

 
Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – практичне 
проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська 
Г. М./доц. Моряк-Протопопова Х. М/ доц. 

Шевчук Л. Е. доц./ Кольбенко А. В. 
 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 
особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – практичне 
доц. Ільницький О.В. 

2. 

 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – практичне 
проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська 
Г. М./доц. Моряк-Протопопова Х. М/ доц. 

Шевчук Л. Е. доц./ Кольбенко А. В. 

 
Соціально-правові стандарти захисту прав 
та інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – практичне 
проф. Рим О.М 

 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 
особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – практичне  
доц. Ільницький О.В. 

3. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 
інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – практичне 
проф. Пилипенко П.Д. 

Теоретико-прикладні засади юридичної 
діяльності – практичне 

доц. Ничка Ю.В 

Правові цінності та етичні стандарти 
в професійній діяльності юриста – 

практичне 
проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -

Паславська Г. М./доц. Моряк-
Протопопова Х. М/ доц. Шевчук Л. 

Е. доц./ Кольбенко А. В. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – 

практичне 
доц. Паславська Н.Т. / доц. Джох 

Р.В. 

4. 

 

Теоретико-прикладні засади юридичної 
діяльності – практичне 

доц. Ничка Ю.В 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні– практичне 

доц. Заяць І.Я 

Соціально-правові стандарти 
захисту прав та інтересів громадян в 

умовах глобалізації ринку праці – 

практичне 

доц. Барабаш Н.П.  

5. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні– практичне 

доц. Заяць І.Я.  

Теоретико-прикладні засади 
юридичної діяльності – практичне 

доц. Гончаров В.В. 
  

6.   

Конституційні цінності та їх 
реалізація в Україні– практичне 

доц. Заяць І.Я./ проф. Рабінович 

С.П. 
 

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  

В.о. декана                                                                                      проф. Бурдін В.М.  



 

    ЮРД М 14 ЮРД М 15 ЮРД М 16 
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2. 

Призначення покарання – практичне  
доц. Крикливець Д.Є 

  

Призначення покарання – лекція 
доц. Крикливець Д.Є 

  

3. 

Негласні слідчі (розшукові) дії- практичне 
доц. Багрій М.В. 

  

Негласні слідчі (розшукові) дії- лекція 
доц. Багрій М.В. 

  

4. 

Забезпечення прав учасників досудового 

провадження – практичне 
доц. Бойко В.П. 

Господарські договори – практичне  
доц. Бек Ю.Б. 

Альтернативні способи вирішення 

трудових спорів – практичне  
проф. Бурак В.Я. 

Забезпечення прав учасників досудового 

провадження – лекція 

доц. Бойко В.П. 

Господарські договори – лекція 
доц. Бек Ю.Б. 

Альтернативні способи вирішення 
трудових спорів – лекція 

проф. Бурак В.Я. 

5. 

 
 

Правове регулювання інвестиційної 
діяльності – практичне 

проф. Коссак В.М. 

Розгляд судом справ окремого 
провадження – практичне 

доц. Сеник С.В 

 Правове регулювання інвестиційної 

діяльності – лекція 
проф. Коссак В.М. 

 

Розгляд судом справ окремого 
провадження – лекція 

доц. Сеник С.В 

6. 

 Захист прав учасників господарських 
товариств– практичне  

доц. Цікало В.І. 

Гармонізація договірного права з правом 
ЄС- практичне  

доц. Яримович І.В. 

 Захист прав учасників господарських 
товариств– лекція  
доц. Цікало В.І. 

Гармонізація договірного права з правом 
ЄС- лекція 

доц. Яримович І.В. 

В
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5. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні– лекція 

проф. Різник С.В/ доц. Мочульська М.Є. 
/доц. Заяць І.Я. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні– лекція 

проф. Різник С.В/ доц. Мочульська М.Є. 
/доц. Заяць І.Я. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні– лекція 

проф. Різник С.В/ доц. Мочульська М.Є. 

/доц. Заяць І.Я. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 
проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська 

Г. М./доц. Моряк-Протопопова Х. М. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -
Паславська Г. М./доц. Моряк-Протопопова 

Х. М. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -

Паславська Г. М./доц. Моряк-

Протопопова Х. М. 

6. 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 
особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – лекція 
проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ 

доц. Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – лекція 
проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ 

доц. Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – лекція 

проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ 

доц. Ільницький О.В. 

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах глобалізації 
ринку праці – лекція 

проф. Пилипенко П.Д. / проф. Рим О.М./ 
доц. Стрепко В.Л. 

Соціально-правові стандарти захисту прав 

та інтересів громадян в умовах 
глобалізації ринку праці – лекція 

проф. Пилипенко П.Д. / проф. Рим О.М./ 
доц. Стрепко В.Л. 

Соціально-правові стандарти захисту 
прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – лекція 

проф. Пилипенко П.Д. / проф. Рим О.М./ 

доц. Стрепко В.Л. 

7. 

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. 
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3.  

 
Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні– практичне 
проф. Різник С.В. 

 

 



4. 

 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська 
Г. М./доц. Моряк-Протопопова Х. М/ доц. 

Шевчук Л. Е. доц./ Кольбенко А. В. 
Теоретико-прикладні засади юридичної 

діяльності – практичне 

проф. Косович В.М 

 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 
особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – практичне 
доц. Паславська Н.Т. / доц. Джох Р.В. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні– практичне 
доц. Чорненький В.І 

5. 

Соціально-правові стандарти захисту прав 
та інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – практичне 
проф. Ващишин М. Я. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -
Паславська Г. М./доц. Моряк-Протопопова 
Х. М/ доц. Шевчук Л. Е. доц./ Кольбенко 

А. В. 

Теоретико-прикладні засади юридичної 
діяльності – практичне 

проф. Косович В.М 
Реалізація і захист прав , свобод та 

інтересів особи у відносинах з публічною 
адміністрацією  – практичне 

доц.  Джох Р.В. 

6. 

 

Теоретико-прикладні засади юридичної 
діяльності – практичне  

доц. Гончаров В.В. 
 

Соціально-правові стандарти захисту прав 
та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – практичне 
проф. Ващишин М. Я. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -

Паславська Г. М./доц. Моряк-
Протопопова Х. М/ доц. Шевчук Л. Е. 

доц./ Кольбенко А. В. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – практичне 

доц. Мостовий А.С. 

7. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні– практичне 

доц. Заяць І.Я./ проф. Рабінович С.П. 
 

Соціально-правові стандарти захисту 
прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці –практичне 
доц. Барабаш Н.П. 

 

 

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  

В.о. декана                                                                                      проф. Бурдін В.М. 

  ЮРД М 17 ЮРД М 18 ЮРД М 19 
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3. 

Судова практика захисту пенсійних прав 
громадян- практичне  

проф. Синчук С.М 

 Кримінально-правова охорона особи – 
практичне  

доц. Шуп’яна М. Ю. 

Судова практика захисту пенсійних прав 
громадян- лекція 

проф. Синчук С.М 

 Кримінально-правова охорона особи – 
лекція 

проф. Бурдін В. М. 

4. 

Форми та способи захисту права особи на 
соціальний захист в Україні - практичне  

проф. Синчук С.М 
 

Кримінально-правова охорона 
громадської  безпеки – практичне 

к.ю.н. Ждиняк Н. П. 

Форми та способи захисту права особи на 
соціальний захист в Україні - лекція 

проф. Синчук С.М 
 

Кримінально-правова охорона 
громадської  безпеки – лекція 

к.ю.н. Ждиняк Н. П. 

5. 

Право зайнятості та його роль у забезпеченні 

реалізації права на працю – практичне  
проф. Пилипенко П.Д. 

Судовий захист земельних прав громадян 
– практичне  

доц. Федорович  В.І. 

Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх - 
практичне 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

Право зайнятості та його роль у забезпеченні 
реалізації права на працю – лекція 

проф. Пилипенко П.Д. 

Судовий захист земельних прав громадян 
– лекція 

доц. Федорович  В.І. 

Особливості кримінальної 
відповідальності неповнолітніх - 

лекція 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

6. 
 Апеляційне та касаційне оскарження 

судових рішень в адміністративному 
 



судочинстві – практичне  
доц. Труш М.І. 

 Апеляційне та касаційне оскарження 
судових рішень в адміністративному 

судочинстві – лекція 
доц. Труш М.І. 

 

7. 

 Позовне провадження – практичне 
доц. Угриновська О.І 

 

 Позовне провадження – лекція 
доц. Угриновська О.І 
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5. 

 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні– лекція 

проф. Різник С.В/ доц. Мочульська М.Є. /доц. 
Заяць І.Я. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

доц. Шевчук Л.Е. /доц. Моряк-
Протопопова Х. М./ доц. Кольбенко А.В. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – 

лекція 

доц. Шевчук Л.Е. /доц. Моряк-

Протопопова Х. М./ доц. Кольбенко 

А.В. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська 

Г. М./доц. Моряк-Протопопова Х. М. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні – лекція 

доц. Мочульська М.Є. /проф. 

Бориславська О.М./проф. Гураль П.Ф. 

Конституційні цінності та їх реалізація 
в Україні – лекція 

доц. Мочульська М.Є. /проф. 

Бориславська О.М./проф. Гураль П.Ф. 

6. 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 
особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – лекція 
проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ доц. 

Ільницький О.В. 

Соціально-правові стандарти захисту прав 
та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – лекція 
проф. Бурак В.Я./ доц. Ласько І.М / проф. 

Синчук С.М. 

Соціально-правові стандарти захисту 
прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – лекція 
проф. Бурак В.Я./ доц. Ласько І.М / 

проф. Синчук С.М. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 
інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – лекція 
проф. Пилипенко П.Д. / проф. Рим О.М./ доц. 

Стрепко В.Л. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – лекція 
проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ 

доц. Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – лекція 
проф. Школик А.М./ проф. Решота 

В.В./ доц. Ільницький О.В. 

7. 

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. 

С
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1. 

 
  

 
Реалізація і захист прав , свобод та 

інтересів особи у відносинах з 
публічною адміністрацією  – 

практичне  
доц. Ільницький О.В. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – 

лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -
Паславська Г. М./доц. Моряк-

Протопопова Х. М/ доц. Шевчук Л. Е. 
доц./ Кольбенко А. В. 

2.  

Реалізація і захист прав , свобод та 

інтересів особи у відносинах з публічною 
адміністрацією  – практичне  

доц. Ільницький О.В. Соціально-правові стандарти захисту 

прав та інтересів громадян в умовах 
глобалізації ринку праці –практичне  

доц. Федорович В.І 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -

Паславська Г. М./доц. Моряк-
Протопопова Х. М/ доц. Шевчук Л. Е. 

доц./ Кольбенко А. В. 

 

3. 
 

Соціально-правові стандарти захисту прав 
та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці –практичне 
доц. Федорович В.І. 

Теоретико-прикладні засади 
юридичної діяльності–  практичне 

доц. Добрянський С.П.   

4.  
Теоретико-прикладні засади юридичної 

діяльності– практичне. 
 
 



доц. Семків В.О. 

Конституційні цінності та їх реалізація 
в Україні – практичне 

проф. Бориславська О.М 
Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – практичне 
доц. Бориславський Л.В. 

5. 

 

Теоретико-прикладні засади юридичної 
діяльності–  практичне 

доц. Настасяк І.Ю. 

 
 

 Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні – практичне 

доц. Бедрій Р.Б. 

6. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 

інтересів громадян в умовах глобалізації 
ринку праці –практичне 

доц. Лещух Д.Р. 

 
 

 

7. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська 

Г. М./доц. Моряк-Протопопова Х. М/ доц. 
Шевчук Л. Е. доц./ Кольбенко А. В.   

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 
особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – практичне 
доц. Мостовий А.С. 

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  

В.о. декана                                                                                      проф. Бурдін В.М. 

  



  ЮРД М 1А ЮРД М 1Б ЮРД М 1В 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

2. 

  Рекламне право – практичне  
к.ю.н. Кметик-Подубінська Х.І. 

Рекламне право – лекція 

к.ю.н. Кметик-Подубінська Х.І. 

3. 

  Договірні зобов`язання в сфері 
інтелектуальної власності – практичне  

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

  Договірні зобов`язання в сфері 
інтелектуальної власності – лекція 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

4. 

 
 

Авторське право – практичне  
проф. Яворська О.С. 

 
 

Авторське право – лекція 
проф. Яворська О.С. 

5. 

 

 

Діяльність адвоката- захисника у 
кримінальному провадженні – практичне  

доц. Войнарович А.Б. 

Правове регулювання надання 
репродуктивних послуг з використанням 

біобанків – практичне  
доц. Тур О.Т. 

 

Діяльність адвоката- захисника у 
кримінальному провадженні – лекція 

доц. Войнарович А.Б. 

Правове регулювання надання 
репродуктивних послуг з використанням 

біобанків – лекція 
доц. Тур О.Т. 

 

6. 

Житлове право – практичне  
доц. Михайлів М.О. 

Проблеми застосування Сімейного 
кодексу України – практичне  

проф. Ромовська З.В. 

 
 

Житлове право – лекція 

доц. Михайлів М.О. 

Проблеми застосування Сімейного 

кодексу України – лекція  
проф. Ромовська З.В. 

 

7. 

Правове регулювання співробітництва 
України з ЄС з питань надання міжнародної 

технічної допомоги – практичне  
доц. Михайлів М.О. 

Комерційне представництво – практичне 
доц. Грущинська Н.І  

 
 

Правове регулювання співробітництва 
України з ЄС з питань надання міжнародної 

технічної допомоги – лекція 
доц. Михайлів М.О. 

Комерційне представництво – лекція  
доц. Грущинська Н.І 
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5. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 
доц. Шевчук Л.Е. /доц. Моряк-Протопопова 

Х. М./ доц. Кольбенко А.В. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

доц. Шевчук Л.Е. /доц. Моряк-
Протопопова Х. М./ доц. Кольбенко 

А.В. 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 

доц. Шевчук Л.Е. /доц. Моряк-

Протопопова Х. М./ доц. Кольбенко А.В. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні – лекція 

доц. Мочульська М.Є. /проф. Бориславська 

О.М./проф. Гураль П.Ф. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні – лекція 

доц. Мочульська М.Є. /проф. 

Бориславська О.М./проф. Гураль П.Ф. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні – лекція 

доц. Мочульська М.Є. /проф. 

Бориславська О.М./проф. Гураль П.Ф. 

6. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 
інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – лекція 
проф. Бурак В.Я./ доц. Ласько І.М / проф. 

Синчук С.М. 

Соціально-правові стандарти захисту 
прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – лекція 
проф. Бурак В.Я./ доц. Ласько І.М / 

проф. Синчук С.М. 

Соціально-правові стандарти захисту 
прав та інтересів громадян в умовах 

глобалізації ринку праці – лекція 

проф. Бурак В.Я./ доц. Ласько І.М / 

проф. Синчук С.М. 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 
особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – лекція 
проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ доц. 

Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – лекція 
проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ 

доц. Ільницький О.В. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – лекція 

проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ 

доц. Ільницький О.В. 

7. 

   

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. 
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3. 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів 
особи у відносинах з публічною 

адміністрацією  – практичне 

доц. Паславська Н.Т. / доц. Джох Р.В. 

  



Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська 

Г. М./доц. Моряк-Протопопова Х. М/ доц. 
Шевчук Л. Е. доц./ Кольбенко А. В. 

 

4. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 
інтересів громадян в умовах глобалізації 

ринку праці – практичне 
проф. Синчук С.М. 

  

  

5. 

 

Теоретико-прикладні засади юридичної 
діяльності–  практичне 

доц. Дудаш Т.І. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні – практичне 
проф. Гураль П.Ф. 

 

 

Правові цінності та етичні стандарти в 

професійній діяльності юриста – лекція 
проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -

Паславська Г. М./доц. Моряк-
Протопопова Х. М/ доц. Шевчук Л. Е. 

доц./ Кольбенко А. В. 

6. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 

Україні – практичне 
проф. Бориславська О.М 

Соціально-правові стандарти захисту 
прав та інтересів громадян в умовах 
глобалізації ринку праці –практичне 

доц. Ласько І.М. 

Соціально-правові стандарти захисту 
прав та інтересів громадян в умовах 
глобалізації ринку праці –практичне 

доц. Барабаш Н.П. 
 

7. 

 

 

 

Теоретико-прикладні засади юридичної 

діяльності - практичне 
проф. Раданович Н.М. 

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – практичне 

доц.  Джох Р.В. 

Конституційні цінності та їх реалізація в 
Україні – практичне 

доц. Манюк П.Т. 

8.  

Реалізація і захист прав , свобод та 
інтересів особи у відносинах з 

публічною адміністрацією  – практичне 
доц. Паславська Н.Т. / доц. Джох Р.В. 

Теоретико-прикладні засади юридичної 
діяльності- практичне 

проф. Раданович Н.М. 

Правові цінності та етичні стандарти в 
професійній діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -
Паславська Г. М./доц. Моряк-

Протопопова Х. М/ доц. Шевчук Л. Е. 

доц./ Кольбенко А. В. 

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  

В.о. декана                                                                                      проф. Бурдін В.М. 
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2. 

 Судовий захист корпоративних прав – практичне 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

 Судовий захист корпоративних прав – лекція  

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

3. 

Міжнародне договірне право – практичне  
доц. Шандра Р.С. 

 

 Правове регулювання рекламної діяльності – 
практичне  

доц. Самагальська Ю.Я. 

Міжнародне договірне право – лекція 
доц. Шандра Р.С. 

Правове регулювання рекламної діяльності – лекція 
доц. Самагальська Ю.Я. 

4. 

 

 

Правові стандарти ЄС – практичне  
доц. Ничка Ю. В. 

Промислова власність – практичне  
доц. Мартин В.М. 

Правові стандарти ЄС – лекція 
доц. Ничка Ю. В. 

Промислова власність – лекція 
доц. Мартин В.М. 

 

5. 

Розвиток демократії в Україні в контексті європейської 
інтеграції – практичне  
доц. Мочульська М.Є. 

 
 

Розвиток демократії в Україні в контексті європейської 
інтеграції – лекція 

доц. Мочульська М.Є. 
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5. 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній 
діяльності юриста – лекція 

доц. Шевчук Л.Е. /доц. Моряк-Протопопова Х. М./ доц. 
Кольбенко А.В. 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній 
діяльності юриста – лекція 

доц. Шевчук Л.Е. /доц. Моряк-Протопопова Х. М./ 
доц. Кольбенко А.В. 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні – лекція 

доц. Мочульська М.Є. /проф. Бориславська О.М./проф. 

Гураль П.Ф. 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні – 

лекція 

доц. Мочульська М.Є. /проф. Бориславська 

О.М./проф. Гураль П.Ф. 

6. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів 
громадян в умовах глобалізації ринку праці – лекція 

проф. Бурак В.Я./ доц. Ласько І.М / проф. Синчук С.М. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 
інтересів громадян в умовах глобалізації ринку 

праці – лекція 
проф. Бурак В.Я./ доц. Ласько І.М / проф. Синчук 

С.М. 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів особи у 

відносинах з публічною адміністрацією  – лекція 
проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ доц. Ільницький 

О.В. 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів особи 

у відносинах з публічною адміністрацією  – лекція 
проф. Школик А.М./ проф. Решота В.В./ доц. 

Ільницький О.В. 

7. 

  

Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності– лекція 
проф. Косович В.М. 

Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності– 

лекція 
проф. Косович В.М. 

С
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3. 

 

 Конституційні цінності та їх реалізація в Україні – 

практичне 
доц. Мочульська М.Є. 

4. 

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів 
громадян в умовах глобалізації ринку праці – практичне  

проф. Бурак В.Я 

 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні – 

практичне 

доц. Кобрин В.С. 

5. 

Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності –
практичне 

доц. Семків В.О 

Соціально-правові стандарти захисту прав та 

інтересів громадян в умовах глобалізації ринку 

праці – практичне 

проф. Бурак В.Я 

6. 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів особи у 
відносинах з публічною адміністрацією  – практичне 

доц. Мостовий А.С. 
Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності –

практичне 
доц. Настасяк І.Ю 

 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній 
діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська Г. М./доц. 

Моряк-Протопопова Х. М/ доц. Шевчук Л. Е. доц./ 
Кольбенко А. В. 



7.  

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів особи 

у відносинах з публічною адміністрацією  – 

практичне 

доц. Мостовий А.С. 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній 

діяльності юриста – лекція 

проф. Бойко І.Й.,/доц. Федущак -Паславська Г. 

М./доц. Моряк-Протопопова Х. М/ доц. Шевчук Л. 

Е. доц./ Кольбенко А. В. 

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  

В.о. декана                                                                                      проф. Бурдін В.М 


