
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний аграрний університет

Освітня програма 35199 Право

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 081 Право

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 162

Повна назва ЗВО Львівський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493735

ПІБ керівника ЗВО Снітинський Володимир Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.lnau.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/162

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 35199

Назва ОП Право

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра права

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

відсутня

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вулиця Володимира Великого, 1, Дубляни, Львівська область, 80381

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 272294

ПІБ гаранта ОП Ратушна Богдана Петрівна

Посада гаранта ОП В.о.завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

bogdana.ratyshna@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(063)-317-03-01

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

заочна 4 р. 7 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку фахівців права у Львівському національному аграрному університеті розпочато у 2019 році. Сучасна 
концепція  ґрунтується на компетентнісному підході з акцентом на поглиблення знань та умінь для забезпечення 
здатностей комплексно розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права.
ОП «Право» визначає зміст підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та підготовлена на 
основі Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 
12.12.2018 р. № 1379) із врахуванням вимог законодавчо-нормативних актів (Закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р. № 1556-VII; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій» від 30. 12. 2015 р. № 1187; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.15 р. № 266; 
«Класифікатор професій» ДК 003:2010) та затверджена на засіданні Вченої ради Львівського національного 
аграрного університету (протокол № 11 від 30 червня 2020 р.).
У розробці ОП брали участь: науково-педагогічні працівники кафедри права, представники юридичних осіб різних 
форм власності, органів адвокатури та нотаріату, агробізнесу. Інтереси усіх стейкхолдерів були враховані, адже 
заінтересованість установ державного сектора, суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема представників 
агробізнесу, у підготовці висококваліфікованих фахівців права зростає. Означена теза підтверджена укладеними 
договорами із потенційними роботодавцями та базами для проходження виробничої практики здобувачами вищої 
освіти з можливим подальшим їх працевлаштуванням.
Гарантом ОП є Ратушна Богдана Петрівна, к.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри права Львівського національного 
аграрного університету.
Трансформація ОП «Право» зумовлена подальшим вдосконаленням якості освітнього процесу для формування 
високого фахового рівня здобувачів вищої освіти через набуття ними професійних компетентностей та програмних 
результатів навчання. Розробка першого варіанту була зумовлена ліцензуванням спеціальності 081 "Право" у 
Львівському національному аграрному університеті та здійснена у відповідності до Стандарту вищої освіти України 
за спеціальністю 081 «Право» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1379). Подальші кроки 
стосувалися перегляду та оптимізації переліку і структури освітніх компонент освітньої програми. Загалом зміст 
другого варіанту ОП (протокол № 11 від 30.06.2020 р.) корелює із місією та стратегією випускової кафедри і 
університету. Компонентна наповненість та структура ОП адаптовані до потреб у фахівцях права в різних сферах 
суспільних відносин, зокрема у аграрному секторі України. Надання освітніх послуг відбувається державною мовою. 
Випускники ОП одержують диплом державного зразка та можуть продовжити навчання на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 30 14 16 0 0

2 курс 2019 - 2020 42 16 26 0 0

3 курс 2018 - 2019 0 0 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 0 0 0 0 0

5 курс 2016 - 2017 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 31586 Право
35199 Право
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другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 78467 16906

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

78467 16906

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 5339_ОП 081 Право 2020 - 
2024.pdf

FGZkmnof5ZBTET+4h5kS8Y2KCf2AG+AGH2dYEHq5C6
Y=

Навчальний план за ОП 5170_НП 081 ОП Право 
бакалавр.PDF

fuKES4xZHQyPpVP2rFAeOk6YhjgnDHF5HlEYPtUvCu0
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія 1.pdf 4jal6Bq0OuSxRnt71irS+J85GRYldt9v0Et0I2MuK7A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія центру правової 
допомоги.PDF

hWDpaLXu6oIjfIxP/zSMusvotySVkHsAT9ZdoS2MNQA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія 2.pdf xLH3UYyr1YPWYCZ6BLAaaxHS42QYkcJsga6ps9uYILU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія Агроль.pdf f+Jb3ciW2VxuMwMoyZzokwfuzOZ1ed6bzhPBiq5SFf4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Держгеокадастр.pdf tboju/vWZzSSwBn+3kipooUdv3PLIMV04kYm3E7o4jo=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Визначальною метою ОП «Право» є підготовка фахівців, здатних до розв’язування складних спеціалізованих задач 
у галузі права за рахунок формування сприйняття та розуміння права як важливого регулятора суспільних відносин, 
розуміння правових явищ та процесів, їх причинно-наслідкових зв’язків, формування  компетентностей, необхідних 
для застосовування на практиці здобутих юридичних й загальнонаукових знань, вміння вільно орієнтуватись у 
важливих організаційно-правових механізмах, правових інститутах конкретних галузей права. Особливістю ОП 
«Права» є її прикладна орієнтація. Структура програми передбачає ефективне поєднання теорії та практики 
юриспруденції, теоретико-практичний виклад та раціональне застосування набутих теоретичних знань та 
практичних навичок. Освітня програма реалізується за принципом роботи в малих академічних групах. Програма 
враховує сучасні вимоги до вирішення правових питань в усіх сферах суспільного життя України, водночас  надає 
можливість отримати ґрунтовні юридичні знання щодо запровадження земельної реформи в Україні; новел 
земельного та аграрного законодавства; правових механізмів реалізації права на використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та інших категорій земель; особливостей здійснення агробізнесу в Україні.
Унікальністю ОП «Право» є реалізація особистісного потенціалу здобувача вищої освіти шляхом використання у 
навчальному процесі інтерактивних методів надання освітніх послуг, з орієнтацією на специфіку правового 
регулювання в аграрному секторі України
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Головна місія університету – підготовка висококваліфікованих фахівців та провадження наукової діяльності для 
агропромислового комплексу України та світу шляхом надання освітніх і наукових послуг належної якості, 
дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності. Місія Львівського національного 
аграрного університету визначає його Стратегію на 2020-2025 роки 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/2685_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%9
6%D1%8F_2020-2025.pdf .  ОП «Право» передбачає чітко сформульовані цілі, які корелюють із місією та стратегією 
університету. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання окреслено з урахуванням позицій та потреб 
заінтересованих осіб, рівня затребуваності фахівців права на ринку праці для забезпечення якісного правового 
регулювання різних сфер суспільних відносин в Україні, практики та досвіду реалізації аналогічних вітчизняних 
освітніх програм. Цілі ОП, відповідно до змін у Стратегії університету, що відбулися впродовж останнього циклу 
стратегічного планування, були трансформовані та орієнтовані на інноваційність як методів викладання, так 
програмних результатів навчання

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Формуючи ОП «Право», робоча група врахувала побажання і очікування здобувачів вищої освіти, висловлені ними 
під час обговорень щодо можливості досягнення належного рівня конкурентоспроможності їх як фахівців права на 
ринку праці. Відтак, їх інтереси першочергово були враховані під час формулювання цілей ОП та окреслення 
програмних результатів навчання через дотримання принципу системності у формуванні переліку вибіркових 
дисциплін. До усних індивідуальних розмов та обговорень запрошувались здобувачі вищої освіти. (протокол 
засідання кафедри № 3 від 15 жовтня 2019 р.). Перший випуск бакалаврів за ОП відбудеться у 2021 р

- роботодавці

Аргументованими були пропозиції Головного управління Держгеокадастру у Львівській області про доповнення 
переліку освітніх компонент ОП курсовою роботою з Земельного права України.
 ТОВ «Агроль» запропонувало додати до переліку галузей права, які зазначені у спеціальній (фаховій) 
компетентності № 7, таку галузь як земельне право (протокол засідання кафедри № 6 від 16.01.2019 р.). 
 Приватний нотаріус Страшевська Х. Г. запропонувала додати «Право природокористування в Україні» до 
вибіркових дисциплін ОП «Право». (протокол засідання кафедри № 7 від 13.01.2020 р.). Позитивну рецензію надав 
Львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, вказавши, що перевагами фахівців 
права є володіння глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння застосовувати матеріальні та 
процесуальні норми і механізми захисту суб’єктів у сфері аграрного сектора. З огляду на відкриття в Україні ринку 
землі, цей фактор свідчить на користь рецензованої програми та підвищує конкурентоздатність студентів за цією 
освітньою програмою на ринку праці (протокол засідання кафедри № 7 від 13.01.2020 р.).
Керуючий адвокатським об’єднанням «Возний та партнери» Возний О. Й. відзначив, що серед принципів освітньої 
діяльності важливу роль відіграє імплементація теоретичних знань в практичне застосування. Тому професійно-
цілісна мотивація, що покладена в основу ОП, спрямована на формування прагнення у студентів отримати фахову 
підготовку для реалізації себе у сучасному суспільстві (протокол засідання кафедри № 8 від 17.02.2020 р.).

- академічна спільнота

Доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського торговельно-економічного університету Чабан О. М. 
відзначила, що ОП складена відповідно до Стандарту вищої освіти, її зміст і структура гармонізовані та відповідають 
вимогам сьогодення щодо підготовки кваліфікованих фахівців у галузі права. Як представник академічної 
спільноти, запропонувала подальшу співпрацю в рамках реалізації ОП першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 081 «Право» шляхом спільної організації та участі у заходах науково-практичного та методичного 
характеру.

- інші стейкхолдери

Адвокат Антонів Н. С. висловив слушну пропозицію додати до переліку вибіркових навчальних дисциплін 
«Земельно-правове документознавство». 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Підготовка бакалаврів зі спеціальності «Право» є важливою умовою самореалізації та кар’єрного зростання 
здобувачів вищої освіти. У співпраці із Департаментом агропромислового розвитку Львівської ОДА було виявлено 
тенденції сталого розвитку сільських територій, що викликає неабиякий інтерес з огляду на відкриття в Україні 
ринку землі.
Одночасно розвиток національної економіки відбувається під впливом глобалізаційних процесів та цифрових 
технологій, що вимагає адаптації до нових вимог. Тому наповнення ОП обов’язковими та вибірковими 
компонентами націлене на підготовку конкурентоспроможних фахівців права, які зможуть за допомогою 
ініціативності, перспективного мислення та засвоєного методичного інструментарію реалізувати свій фаховий 
потенціал у будь-яких галузях права. Спостерігаємо загальні позитивні тенденції щодо затребуваності фахівців у 
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галузі права на ринку праці, про що свідчить неабияка активність участі роботодавців у щорічних Ярмарках 
професій, які організовує університет.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Тенденції, окреслені у попередньому підпункті, можна розглядати і в галузевому контексті. Крім того,  сучасний 
правник повинен мати цілісний світогляд і усвідомлювати значення правничої професії для утвердження 
верховенства права та прав людини у сучасному демократичному суспільстві. З урахуванням цього цілі та ПРН 
включають: знання основ теорії держави і права, інших галузей права України, ролі правничої професії у 
суспільстві; навички консультування з правових питань; дотримання вимог професійної етики. Розглядаючи як 
регіональний європейський контекст, до ПРН зараховано обізнаність у питаннях міжнародних стандартів прав 
людини, ЄКПЛ та прецедентної практики ЄСПЛ. ОП орієнтована на підготовку фахівців, здатних задовольнити 
попит на правників у регіоні, в органах місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, підприємствах 
різних форм власності, у професійних самоврядних організаціях, у суб’єктах агробізнесу, для потреб землевласників 
та землекористувачів. Відтак до ПРН серед іншого віднесено вміння демонструвати необхідні знання та розуміння 
сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права, застосовувати набуті знання 
у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки, 
готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних 
правових ситуаціях, надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 
правових ситуаціях.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При розробленні ОП «Право», дотримуючись академічної доброчесності, було вивчено та проаналізовано 
аналогічні програми таких вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти: Львівського національного 
університету ім. І. Франка, Національного університету «Львівська політехніка» та Національного університету 
біоресурсів і природокористування України щодо вдосконалення структури навчального плану та уніфікації 
переліку обов’язкових дисциплін; Сумського національного аграрного університету щодо наповнення блоків 
вибіркових дисциплін та методики викладання; Національного університету «Києво-Могилянська академія» щодо 
здобуття студентами поглиблених теоретичних знань та практичних навичок у галузі права; Старопольської Вищої 
школи (м. Кєльце, Республіка Польща) щодо підвищення рівня компетентності та професійної підготовки фахівців, 
методики викладання юридичних  дисциплін

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Структура та відповідні компоненти ОП сформовані на основі Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 
«Право» для першого (бакалаврського) рівня.
ОП дозволяє повною мірою досягти ПРН, що визначені у Стандарті вищої освіти України за спеціальністю 081 
«Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ПРН 1–23), через реалізацію комплексу ОК: 
обов’язкових дисциплін, курсових робіт та практики. Додатковий ефект отримується через поєднання результатів 
вивчення обов'язкових і вибіркових ОК. Як наслідок, у здобувачів вищої освіти формуються такі результати 
навчання: 1) соціально-гуманітарна ерудованість (здатність визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 
заздалегідь невідомих умов та обставин; здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 
демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 
джерел тощо); 2) дослідницькі навички (здатність складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 
збирати матеріали за визначеними джерелами; використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних обставин; тощо; 3) комунікація (здатність вільно спілкуватися державною та 
іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію; володіти базовими 
навичками риторики тощо); 4) професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій (здатність 
вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних; працювати в 
групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи; тощо); 5) праворозуміння (здатність демонструвати 
необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей 
права; пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів; тощо); 6) правозастосування (здатність 
застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати 
обґрунтовані правові висновки; готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 
висновку зробленого у різних правових ситуаціях тощо). 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 
затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1379 від 12.12.2018 р.).

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОП «Право» за назвою, цілями, контентом, структурою та переліком результатів навчання відповідає предметній 
області спеціальності 081 «Право», галузі знань 08 «Право», регламентованої Стандартом вищої освіти України за 
спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки 
України № 1379 від 12.12.2018 р.). 
 Об’єктом вивчення ОП є право як соціальне явище. Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових 
доктринах, цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини.
Зміст освітніх компонент ОП відповідає предметній області «Право», зокрема, формуванню знань про: правила 
поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення і застосування; правові цінності, принципи, 
а також природу і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої професії.
Отримати вищезазначені знання дозволяє вивчення таких дисциплін як «Теорія держави і права», яка формує 
розуміння права як соціального явища, знання про правотворення та правозастосування, закріплює розуміння прав 
людини, їх правової природи, надає знання про правові цінності та принципи, «Юридична деонтологія» серед 
іншого розкриває зміст етичних стандартів правничої професії,  «Конституційне право України» закріплює повагу 
до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, «Цивільне право України» регулює майнові та особисті 
немайнові відносини, що засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності їх 
учасників, «Кримінальне право України» дозволяє отримати розуміння про кримінальні правопорушення як 
суспільно небезпечні діяння, та які покарання можуть бути застосовані до осіб, що їх вчинили; «Цивільне 
процесуальне право України» надає здобувачам знання щодо порядку розгляду і вирішення судом цивільних справ 
тощо. Інші освітні компоненти, що надають знання з окремих галузей права, розкривають розміння природи та 
змісту правових інститутів певної сфери правового регулювання суспільних відносин. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В університеті згідно з Положенням про організацію освітнього процесу 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html формування індивідуальної освітньої траєкторії для 
здобувачів освіти реалізується за напрямами:
індивідуальний вибір навчальних дисциплін з дотриманням послідовності викладання відповідно до структурно-
логічної схеми підготовки фахівця, у тому числі за ОП «Право». Здобувач вищої освіти на кожен курс самостійно 
складає індивідуальний навчальний план. Вибіркові навчальні дисципліни передбачені навчальним планом (обсяг 
не менш 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС), що регламентується Положенням про індивідуальні навчальні 
плани студентів Львівського національного аграрного університету https://cutt.ly/MkbxdEw ;
самостійний вибір об’єкта та місця проходження виробничої практики;
можливість навчатися за індивідуальним графіком та на умовах дуальної освіти; 
вибір тематики курсових робіт та наукових досліджень за власними інтересами та наукового консультанта серед 
викладачів кафедри;
шляхом реалізації права на академічну мобільність. 
Вивчення дисциплін, передбачених ОП може здійснюватися на базі інших ЗВО, зокрема зарубіжних. 
Результати анкетування засвідчують, що 82 % респондентів підтвердили, що їх вибір професійно-орієнтованих 
дисципліни із вибіркового блоку, запропонованого кафедрою права, був вільним. 
Результати анкетування засвідчують, що 91 % респондентів підтвердили можливість вільно вибирати дисципліни 
поза межами своєї спеціальності. 
 (протокол засідання кафедри № 8 від 17.02. 2020 р.).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибірковість навчальних дисциплін регламентується Положенням про організацію освітнього процесу 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html та визначається навчальним планом. Кількісне 
співвідношення обов’язкових і вибіркових дисциплін відповідають сучасним вимогам. За ОП «Право» витримано 
пропорцій-ність навчального навантаження у співвідношенні обов’язкових та вибіркових компонентів. Перелік 
вибіркових дисциплін http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/plannavproc/indyvnavplan.html, силабуси 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/navmet2018.html ,
 освітня програма http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/osvprogrambak2018.html розміщені 
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на офіційному сайті університету. Студенти обирають із вибіркових дисциплін ОП освітні компоненти загальної та 
спеціальної (фахової) Університет не допускає випадків нав’язування студентам вибіркових дисциплін в інтересах 
конкретних кафедр та викладачів. Основою вибору, який здійснюється впродовж останнього місяця навчання 
попереднього курсу освітнього процесу, є сформований, погоджений, затверджений та розміщений на сайті 
університету перелік вибіркових дисциплін. Процедура вибору дисциплін передбачає такі етапи:
- куратор академічної групи ознайомлює студентів із переліком вибіркових дисциплін. Впродовж встановленого 
терміну здобувач вищої освіти подає куратору заяву із переліком вибраних дисциплін; одержані заяви щодо 
формування груп здобувачів вищої освіти та педагогічного навантаження викладачів аналізують та систематизують 
у деканаті та навчально-методичному відділі забезпечення якості освіти. Цей етап проходить із залученням 
представників студентського самоврядування;
- визначений обсяг кредитів ЄКТС, за обраними дисциплінами включають до робочого навчального плану. 
Сформовані групи здобувачів для відвідування вибіркових курсів та розклад занять розміщують на інформаційній 
дошці деканату та офіційному сайті університету; для вивчення вибіркових дисциплін, по яких сформовані 
повнокомплектні групи, також долучаються студенти, які обрали інші вибіркові дисципліни, але по цих дисциплінах 
не набралось достатньої кількості охочих до їх вивчення. При цьому здобувач зобов’язаний здійснити вибір 
навчальних дисциплін із запропонованого переліку. Обрані дисципліни формують індивідуальну освітню 
траєкторію здобувача вищої освіти, водночас вони є обов’язковими до завершення в конкретному семестрі шляхом 
складання підсумкового контролю. Результати анкетування засвідчують, що 82 % респондентів підтвердили, що їх 
вибір професійно-орієнтованих дисципліни із вибіркового блоку, запропонованого кафедрою права, був вільним. 
Результати анкетування засвідчують, що 91 % респондентів підтвердили можливість вільно вибирати дисципліни 
поза межами своєї спеціальності. 
 (протокол засідання кафедри № 8 від 17 лютого 2020 р.).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів вищої освіти у ЛНАУ регламентована Положенням про практики студентів ЛНАУ 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/4477_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%
83.doc. В ОП передбачено практичну підготовку у формі  виробничої практики. Порядок проходження практики, 
виконання звіту та його захист передбачені відповідною програмою. Базами проходження виробничої практики є 
Львівський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги, Львівська міська організація 
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», Головне управління Держгеокадастру у Львівській області , 
юридичний департамент Львівської міської ради, органи адвокатури та нотаріату. Внаслідок проходження 
виробничої практики студенти здобувають загальні та спеціальні (фахові) компетентності: ЗК 2, ЗК 9, СК 7, СК 11, СК 
14, СК 16.  
Університет сприяє зустрічам студентів з потенційними роботодавцями, а випускова кафедра організовує ознайомчі 
екскурсії в юридичні особи публічного та приватного права (в юридичні відділи), в органи місцевого 
самоврядування, суди, прокуратуру, адвокатуру, нотаріат. 
Практична підготовка досягається за рахунок використання в освітньому процесі комп’ютерних інформаційних 
технологій; виконання практичних завдань прикладного характеру у вигляді вирішення кейсів, проведення ділових 
ігор, складання на практичних заняттях зразків актів застосування права

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП передбачає набуття студентами соціальних навичок, що відповідають заявленим цілям та результатам навчання, 
зокрема здатності креативно мислити й управляти часом, комунікації, керування проєктами, командотворення 
тощо.
Розвиток soft skills відбувається за результатами участі здобувачів вищої освіти в освітній та науковій діяльності та 
проявляється у вміннях обґрунтовувати особисті думки та наукові ідеї, будувати доброчесні взаємини та 
міжособистісне спілкування з усіма учасниками освітнього процесу. Навички комунікації як результату навчання 
здобувачі вищої освіти здобувають на таких навчальних дисциплінах як «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», «Іноземна мова», «Судова риторика». Розвиток соціальних навичок є запорукою сприятливого 
психологічного клімату в академічній групі, на факультеті, подоланні психологічних бар’єрів під час спілкування із 
НПП і керівництвом. Навички відстоювання власної позиції, активної комунікації, соціальної взаємодії також 
викристалізовуються під час організації та проведення ділових ігор в процесі вивчення навчальної дисципліни 
«Цивільне процесуальне право України» та «Кримінальне процесуальне право України», під час виступів на 
практичних заняттях, захистах курсових робіт та звітів про проходження практики. Вироблені соціальні навички в 
подальшому забезпечать успіх фахівців права у застосуванні набутих знань та вмінь у їх практичній професійній 
діяльності.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?
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Навчальний план є основним регламентом, який визначає логічну послідовність вивчення дисциплін, календарний 
графік, бюджет часу та розподіл часу на аудиторну і самостійну роботу, практичну підготовку, підсумковий 
контроль. В університеті досягнуто збалансування у співвідношенні обсягу окремих освітніх компонент за ОП 
«Право» (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти. Так, формування фактичного 
навантаження студента передбачає виділення 40-60% аудиторного навантаження на 1 кредит ЄКТС. На самостійну 
роботу відводиться решта часу. На ОП «Право» здобувачі освіти в робочому тижні мають 22-26 годин аудиторного 
навантаження. 
Порядок організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти визначено Положенням про організацію освітнього 
процесу http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html. Результати анкетування засвідчують, що 91% 
студентів вважають, що у них достатньо часу для самостійної роботи після аудиторних занять (протокол засідання 
кафедри № 8 від 17 лютого 2020 р.). 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

ЛНАУ бере участь в експерименті МОНУ стосовно запровадження дуальної освіти. Тимчасове положення про 
дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти, наказ № 137 від 29.08.2019 року  
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html  регулює здобуття освіти через поєднання 
навчання в університеті із навчанням у виробничих умовах для набуття певної кваліфікації на основі договору.
Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» за дуальною формою освіти у ЛНАУ не 
здійснюється. Однак, на ОП триває процес налагодження співпраці зі  стейкхолдерами в частині запровадження 
елементів дуальної форми навчання.
Опитування студентів показали, що 86% з них знайомі з особливостями дуальної форми навчання (протокол 
засідання кафедри № 3 від 26 жовтня 2020 р).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/pravulaprujomy.html 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно Правил прийому на навчання у ЛНАУ вступити на перший (бакалаврський) рівень можуть особи, які здобули 
повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний 
ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.
До участі у конкурсному відборі допускають осіб, які подали сертифікати ЗНО з трьох предметів: українська мова та 
література, історія України, математика або іноземна мова (бюджетна та/або небюджетна пропозиція). Причому 
конкурсний бал не може бути менше ніж 140 балів. У разі наявності вільних місць ліцензованого обсягу на навчання 
можуть прийматися особи на базі ОКР «Молодший спеціаліст» на перший (зі скороченим терміном навчання), або 
на другий курс (з нормативним терміном навчання) за результатами фахового випробування і наявності 
сертифікатів ЗНО з української мови і літератури, та історії України (лише бюджетна конкурсна пропозиція); 
фахового випробування та наявності сертифікатів ЗНО з української мови і літератури, історії України або 
математики або іноземної мови, або біології, або географії або фізики або хімії (лише небюджетна конкурсна 
пропозиція), мінімальний бал з яких становить 100 балів.
Для прикладу, знання з української мови знадобляться для досягнення здобувачами вищої освіти ЗК4; ПРН 10;  
історії України – для ЗК13; СК 2;
іноземної мови – для ЗК5, ПРН10 тощо. Програми вступних фахових випробувань розміщені на офіційному сайті 
університету https://cutt.ly/7kbbIMV 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

В університеті порядок визнання результатів навчання, отриманих студентами в інших ЗВО регулюється 
Положенням про організацію освітнього процесу http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html та 
Положенням про академічну мобільність 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/4477_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC
%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.doc
Процедурою передбачено перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін та інших компонентів навчального 
плану в таких випадках: переведення здобувача вищої освіти з іншого ЗВО до ЛНАУ, одночасне здобуття вищої 
освіти за двома спеціальностями, поновлення на навчання, за результатами академічної мобільності відповідно до 
умов договорів між навчальними закладами.  
Інформація про визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, відображається у додатку до диплома 
бакалавра. 
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Нормативні документи, що регулюють  означену процедуру доступні усім учасникам освітнього процесу та 
оприлюднені на офіційному сайті університету http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Відповідно до Правил прийому на навчання у Львівський національний аграрний університет особам, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 
бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, заклад вищої освіти може перезарахувати кредити ЄКТС, 
максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за відсутності стандарту – не більше 120 
кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматися на другий курс або на перший курс (зі скороченим строком 
навчання) На момент складання звіту про самооцінювання на спеціальності «Право» навчаються студенти для 
здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»,прийняті на другий курс або на перший курс (зі скороченим строком 
навчання) на денній і заочній формі.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, є складовою системи внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності  університету. Положення про неформальну освіту та інші розпорядчі документи є 
нормативною базою регулювання цього питання 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html  Неформальною освітою для учасників 
освітнього процесу є участь у різноманітних курсах, семінарах, вебінарах, тренінгах та круглих столах, що 
організовуються Львівським національним аграрним університетом, його структурними підрозділами та іншими 
установами. Результатами такого навчання слід вважати сертифікати та свідоцтва про набуття учасниками 
освітнього процесу певних кваліфікацій чи навичок. Визнання результатів навчання у неформальній освіті 
розповсюджується на обов’язкові та вибіркові дисципліни ОП. Університет може визнати результати навчання у 
неформальній освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу. Призначеною розпорядженням декана 
предметною комісією виставляється  підсумкова оцінка за шкалою ЄКТС. Якщо здобувач не погоджується із 
оцінкою, він має право звернутися з апеляцією до ректора. Водночас в рамках ОП «Право» як результати засвоєння 
освітніх компонент такі досягнення до цього часу офіційно не визнавалися. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики визнання результатів неформального навчання на ОП «Право» не було. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми викладання на ОП – лекції, практичні заняття, консультації, захист курсових робіт, практика. Методи 
навчання і викладання: словесні методи – лекція-бесіда, розповідь, пояснення, диспут; наочні методи - 
ілюстрування і демонстрування за допомогою мультимедійних пристроїв. За рівнем пізнавальної активності: 
пояснювально-ілюстративний метод, відтворення, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький. 
Практичні методи: вирішення кейсів, тестів, бліц-опитування, ділові ігри, презентації, доповіді, реферати. Зокрема, 
метод ділових ігор у «Цивільному процесуальному праві України» сприяє досягненню результатів: ПРН4. 
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми; ПРН5. Давати короткий висновок 
щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю; ПРН21. Застосовувати набуті знання у 
різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 
Лекції і практичні заняття можуть проводитися через сервіс ZOOM. Викладач і студенти можуть спілкуватись через 
електронну пошту, Viber, Telegram тощо. Можливий семестровий контроль як тестування в Moodle. 77% опитаних 
студентів вважають, що при викладанні викладачі використовують новітні методи і технології навчання (протокол 
№ 3 від 26.10.2020р.).
Комплекс методичного забезпечення освітніх компонентів оприлюднений на офіційному сайті університету. 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/navmetkomekonom/6623-navplanprav20.html 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

До форм і методів навчання та викладання, що відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, належать: 
право вибору студентами форм навчання; перспективи навчатись за програмами подвійних дипломів та академічної 
мобільності; право вибору навчальних дисциплін; полікритеріальність у рейтинговому оцінюванні студентів (до 
уваги беруться наукові публікації студентів, участь та перемоги у предметних олімпіадах, конкурсах студентських 
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наукових робіт, стипендіальних програмах, наукових конференціях різних рівнів тощо). Студентоцентрований 
підхід застосовується під час виконання практичних робіт у формі вирішення кейсів, ділових ігор, презентацій, 
доповіді, рефератів. В цьому разі викладач навчальної дисципліни призначає форми виконання практичних занять з 
урахуванням особистісних характеристик студентів. Науково-педагогічний персонал, куратори академічних груп 
повсякчас через традиційне та інтерактивне спілкування, формування атмосфери довіри і взаєморозуміння 
сприяють особистісному розвитку студентів та їхній активній участі в освітньому процесі. Реалізація 
компетентісного підходу орієнтована на отримання симбіозу знань та програмних результатів навчання для 
розв’язання складних завдань правового характеру.
Результати опитування здобувачів вищої освіти демонструють ефективність та інтерес до обраних методів надання 
освітніх послуг на ОП «Право».
Близько 95% респондентів вважають, що форми і методи викладання на ОП відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу (протокол № 3 від 26.10. 2020 р. ).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода учасників освітнього процесу гарантується ЗУ «Про вищу освіту», Положенням про організацію 
освітнього процесу. Академічна свобода передбачає незалежність і самостійність учасників освітнього процесу. 
Принципи свободи слова, поширення знань та інформації є базовими у виборі НПП методів надання освітніх 
послуг. 
НПП самостійно встановлюють доцільність вибору та використання методів проведення аудиторних занять. При 
цьому передбачають час для вивчення окремих тем дисципліни. Дієвою є можливість використання НПП в 
освітньому процесі результатів власних наукових досліджень, обговорення цих результатів зі студентами, виявлення 
проблемних моментів та окреслення перспективних напрямків дослід¬ження. Проявом академічної свободи є 
вільний вибір студентами тем курсових і наукових робіт, баз виробничої практики, можливість дистанційного 
навчання, проведення підсумкового контролю шляхом тестування в системі Moodle.
Водночас право на академічну свободу не звільняє учасників освітнього процесу від відповідальності застосовувати 
її відповідно до обов’язку здійснення добросовісного викладання навчальних дисциплін та наукового пошуку. Згідно 
з Положенням про академічну доброчесність у ЛНАУ https://cutt.ly/MkbnPDK, навчальний заклад пропагує перебіг 
освітнього процесу відповідно з етичними і професійними нормами. 
Обрані методи викладання і навчання на ОП взаємопов’язані із принципами академічної свободи, що підтверджено 
результатами анкетування (95 % схвальних відповідей респондентів (протокол № 3 від 26 жовтня 2020 р.).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація про зміст, цілі, очікувані результати навчання, порядок і критерії оцінювання за ОП «Право» в 
університеті є загальнодоступною. Освітні програми та силабуси навчальних дисциплін розміщені на офіційному 
сайті університету. Відтак, усі матеріали доступні не лише учасникам освітнього процесу, а й стейкхолдерам, 
потенційним роботодавцям, академічній спільноті. Інформаційний контент оновлюють один раз на рік. Здобувачі 
вищої освіти у гуртожитках університету мають безкоштовний цілодобовий доступ до мережі Інтернет. Вони є 
користувачами електронного каталогу бібліотеки та інших ресурсів, що містять необхідну навчальну, методичну та 
наукову інформацію.
Викладачі на заняттях, здебільшого на першому занятті нового курсу, також доводять до відома здобувачів вищої 
освіти інформацію щодо означених вище можливостей. Куратори академічних груп інформують студентів щодо 
порядку та критеріїв оцінювання та з усіх інших питань, що стосуються освітнього процесу. Водночас на кафедрі 
зберігаються паперові варіанти інформаційних джерел у формі навчально-методичних комплексів, що 
підтверджують повноту забезпечення освітнього процесу за кожною ОП. 
Здобувачі вищої освіти за ОП «Право» на випусковій кафедрі мають змогу ознайомитись з переліком 
рекомендованої викладачами та наявної у навчально-методичному кабінеті навчально-методичної літератури, 
системою оцінювання знань, формами контролю, авторами курсів тощо.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Основною формою поєднання навчання і досліджень на ОП є підготовка курсових робіт, наукових робіт, виступів у 
наукових гуртках. 
 На кафедрі права функціонує студенський науковий гурток «Правознавець». Члени гуртка є активними 
учасниками студентських наукових конференцій, днів кафедри, семінарів з проблем правового регулювання різних 
сфер суспільного життя. Щорічно проводиться звітна студентська наукова конференція, за підсумками роботи якої 
формують збірник матеріалів. Під керівництвом досвідчених ННП студенти є учасниками Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з напряму «Право», Всеукраїнської студентської олімпіади з права, конкурсу 
«Завтра.ua» тощо.  
НПП кафедри права, які здійснюють викладання на ОП «Право», активно поєднують викладацьку роботу із 
науковою діяльністю, що сприяє покращенню викладання навчальних дисциплін, підвищенню рівня ефективності 
надання освітніх послуг, удосконаленню змісту навчального процесу із урахуванням сучасного розвитку юридичних 
наук. Публікації наукових досліджень викладачів, в тому числі у наукових фахових виданнях України та 
наукометричних базах, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, їх монографії, 
підручники, посібники включаються до списків рекомендованої літератури для використання в навчальному і 
дослідницькому процесах. Про це свідчать плани лекційних та практичних занять з рекомендованою до них 
літературою.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту навчальних дисциплін НПП здійснюють з урахуванням змін до чинного законодавства, а також 
використовують особистий науковий доробок. До прикладу, за результатами дисертаційних досліджень НПП 
кафедри був оновлений зміст навчальних дисциплін: «Кримінальне право України», «Земельне право України», 
«Цивільне процесуальне право України», «Міжнародний захист прав людини» тощо. Постійне самовдосконалення 
викладачів відбувається через підвищення кваліфікації та стажування, у тому числі закордонне, що, безперечно, 
сприяє оновленню контенту освітніх компонент ОП «Право». 
Окрім цього, викладачі є активними учасниками різних навчально-фахових семінарів, тренінгових програм, 
вебінарів, сертифікованих навчальних курсів, курсів підвищення кваліфікації тощо. Зокрема, усі НПП університету, 
в тому числі кафедри права, пройшли підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та 
післядипломної освіти ЛНАУ. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. 
Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі», про що отримали 
сертифікат. Усе це сприяє застосуванню сучасних практик та іноваційних підходів у викладанні навчальних 
дисциплін за ОП «Право». 
Положенням про організацію освітнього процесу http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html у 
Львівському національному аграрному університеті регламентовано порядок розгляду та затвердження навчально-
методичного забезпечення. Відтак, викладачі періодично оновлюють зміст освітніх компонентів. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

  Відповідно до Стратегії інтернаціоналізації ЛНАУ (https://cutt.ly/3kbTVF9 ) напрямками діяльності учасників 
освітнього процесу є: поглиблення та налагодження академічної та наукової співпраці, формування тісних взаємин 
із закордонними і міжнародними освітньо-науковими установами. Із низкою зарубіжних наукових та освітніх 
установ університетом укладено угоди про науково-технічне співробітництво та академічну мобільність, участь у 
міжнародних проектах тощо (закордонні ЗВО (Державна вища технологічна та економічна школа в Ярославі, 
Старопольська вища школа в Кєльце, Варшавський університет науки про життя  (республіка Польща), Латвійський 
сільсько¬господарський університет, Турецький Гіресунський університет. 
Викладачі випускової кафедри впродовж 2018-2020 років пройшли стажування у Старопольській Вищій Школі в м. 
Кєльце (республіка Польша). НПП беруть участь у конференціях за кордоном, публікують наукові доробки у 
наукових стаття у зарубіжних виданнях, у тому числі зареєстрованих у наукометричній базі WoS та Scopus.
Можливість реалізації права здобувачів освіти на академічну мобільність передбачена Положенням про академічну 
мобільність 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/4477_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC
%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.doc 
Випускники мають можливість продовжити навчання в магістратурі за подвійним дипломом у ЛНАУ та 
Старопольській вищій школі (республіка Польща).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

З метою перевірки досягнень програмних результатів навчання студентами в ОП «Право» відповідно до 
Положенням про організацію освітнього процесу ЛНАУ 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html передбачено такі контрольні заходи: поточний, 
проміжний, підсумковий (семестровий) контроль, атестаційний екзамен. Основними завданнями контрольних 
заходів є оцінювання досягнень програмних результатів навчання шляхом систематичної діагностики якості 
засвоєння навчальної інформації здобувачами вищої освіти у процесі навчання; оволодіння навичками 
використання цієї інформації для розв’язання практичних завдань. Форма контролю у розрізі освітніх компонентів 
передбачена у ОП «Право» та у навчальному плані. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять. Форму проведення поточного контролю 
визначає ведучий викладач (опитування, тести, контрольна робота, вирішення кейсів, бліц-опитування, доповіді, 
презентації тощо). У поточному контролі оцінюванню підлягають: систематичність роботи на практичних заняттях; 
рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах; активність під час обговорення питань тощо. Повний 
перелік форм здійснення контрольних заходів за кожною дисципліною ОП та їх розподіл щодо певних результатів 
навчання наведено в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах. 
Атестаційний екзамен приймає екзаменаційна комісія після завершення навчання на ОП з метою встановлення 
фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки програмним результатам навчання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
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Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів висвітлюються у Положенні про 
організацію освітнього процесу ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html, у Положенні 
про критерії оцінювання ЛНАУ http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.htm, в робочих 
програмах навчальних дисциплін та силабусах. Підсумкові оцінки формують з навчальних дисциплін за шкалою 
кредитно-модульної системи оцінювання. Студент набирає бали протягом вивчення курсу навчальної дисципліни 
(максимум 100 балів). Розподіл балів у різних формах підсумкового контролю та механізм рейтингової оцінки 
діяльності студентів передбачено у Положенні про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти ЛНАУ 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.htm. 
Позиції здобувачів вищої освіти у загальному рейтингу визначаються на підставі отриманих балів семестрового 
контролю, а також балів, зарахованих за його участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті 
та спорті, незважаючи на те чи студент навчається за державним замовленням чи за кошти фізичних та юридичних 
осіб.
Оцінка курсових робіт, практик, державної атестації згідно з кредитно-модульною системою навчання здійснюється 
за окремою структурою залікових кредитів, які визначені у робочих програмах дисциплін та програмі практики. 
Захист курсових робіт та звітів за результатами практики відбувається на підставі оцінки їх якості та результатів 
захисту перед комісією, що створюється кафедрою в складі трьох НПП.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На сайті університету оприлюднено інформацію про графік освітнього процесу, навчальні плани, розклад занять, 
форми контрольних заходів та критерії оцінювання знань. Студент може самостійно ознайомитися з цією 
інформацією. До інформативних джерел щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання належать: робочі 
програми, силабуси, розклад занять, навчальний план, графік освітнього процесу. 
Викладачі на заняттях, здебільшого на першому занятті нового курсу, повідомляють студентів про форми 
контрольних заходів, критерії оцінювання та максимально можливу кількість балів за практичне заняття. Куратори 
академічних груп також інформують студентів з усіх питань, що стосуються освітнього процесу.
Навчальні плани визначають графік освітнього процесу, перелік, послідовність і час вивчення дисциплін, форми 
навчальних занять, форми контролю. Навчання студентів здійснюється за індивідуальним навчальним планом, 
який складається на підставі робочого навчального плану і містить цикли загальної та професійної підготовки з 
обов’язковим урахуванням вибіркових компонентів та структурно-логічної схеми підготовки. 
У межах графіку навчального процесу не пізніше, як за місяць до початку сесії, деканат розробляє графік здачі 
підсумкового контролю, який затверджує перший проректор. Графік оприлюднюють на сайті та інформаційній 
дошці деканату. Результати підсумкового контролю вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, 
навчальну картку студента.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня розроблена на основі Стандарту вищої освіти України (Наказ МОН 
України від 12.12.2018 р. № 1379). Стандартом передбачено альтернативу щодо атестації здобувачів – або публічний 
захист кваліфікаційної роботи, або атестаційний екзамен. ОП «Право» атестацію здобувачів вищої освіти 
передбачено здійснювати у формі атестаційного екзамену. Регламентами цього процесу є положення: «Про 
Екзаменаційну комісію ЛНАУ» http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html та «Про організацію 
освітнього процесу в ЛНАУ» http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html.
Атестаційний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з низки дисциплін, передбачених 
навчальним планом. Екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, 
приймає рішення про присвоєння їм відповідного освітнього ступеня бакалавра, видання диплома про вищу освіту, 
опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів в університеті. 
Атестаційний екзамен проводять за білетами, складеними у повній відповідності до робочих програм за методикою, 
визначеною університетом.  
Результати складання атестаційного екзамену визначають у балах ECTS та переводять у національну шкалу. 
Оголошують результати у той самий день після оформлення протоколів засідання екзаменаційної комі

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Положенням про організацію освітнього процесу ЛНАУ 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html), Положенні про критерії оцінювання ЛНАУ 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.htm, «Про Екзаменаційну комісію ЛНАУ» 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html є у вільному доступі на сайті університету та 
регулюють процедуру проведення контрольних заходів. Означені внутрішні регламенти передбачають процедури 
проведення контрольних заходів, оскарження їх результатів та повторну здачу. Після здачі останньої екзаменаційної 
сесії здобувачам вищої освіти, згідно графіка проведення консультацій, доводять до відома програму атестаційного 
екзамену.
Термін повноважень екзаменаційних комісій становить один навчальний рік. Контроль за формуванням складу, 
організацією роботи та діяльністю екзаменаційної комісії здійснює ректор ЛНАУ

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Відкритість та неупередженість оцінювання досягнень студентів є передбачені у Положенні про організацію 
освітнього процесу ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html та  Положенні про 
академічну доброчесність ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html . Рівні умови для 
всіх здобувачів, зокрема зміст та кількість завдань, тривалість контрольного заходу, система оцінювання, а також 
відкритий доступ до інформації про ці умови та критеріальні ознаки оцінювання і терміни здачі підсумкового 
контролю є запорукою об’єктивності екзаменаторів. Для запобігання необ’єктивності чи конфлікту інтересів 
передбачено єдині правила перездачі поточного та підсумкового контролю, оскарження результатів атестації. 
Об’єктивність оцінювання курсових робіт та звітів практики досягається шляхом їх захисту при комісії. Проведення 
атестаційного екзамену передбачено відкрито і гласно на засіданні екзаменаційної комісії за участю більше 
половини її складу за присутності голови екзаменаційної комісії. Студенти, а також інші присутні мають право 
здійснювати аудіо- та/або відео-фіксацію цього процесу. Перша атестація студентів за спеціальністю «Право» у 
ЛНАУ відбудеться в червні 2021р.
В університеті функціонують електронні скриньки довіри, на які студенти можуть написати свої звернення щодо 
проблемних питань під час здачі заліково-екзаменаційної сесії та освітнього процесу загалом. Випадків конфлікту 
інтересів чи оскарження результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти в ОП «Право» не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Внутрішня регламентація (Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ) визначає процедуру 
врегулювання порядку повторного проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти. Згідно із 
розпорядженням декана таким здобувачам вищої освіти надається право на ліквідацію академічної заборгованості 
чи повторну здачу контрольних заходів. Після погодженням із кафедрою декан затверджує графік ліквідації 
академічної заборгованості. Далі його оприлюднюють та доводять до відома екзаменаторів і здобувачів вищої освіти. 
Здобувач вищої освіти з кожної дисципліни має право не більше двох спроб перездачі. При цьому перший раз – 
викладачу, а другий – комісії, яку створює декан факультету. У зв’язку з неявкою на засідання комісії у протоколі 
зазначають, що здобувач вищої освіти не атестований. У випадку документального підтвердження неявки здобувача 
вищої освіти через поважну причину, йому встановлюють іншу дату складання іспиту під час роботи Екзаменаційної 
комісії. Якщо під час другого повторного проходження контрольного заходу здобувач вищої освіти отримав 
незадовільну оцінку, його відраховують з університету. При цьому видають академічну довідку встановленого 
зразка. Водночас він має право на поновлення. Випадків відрахування з університету здобувачів вищої освіти за ОП 
«Право» не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів передбачено Положенням про 
організацію освітнього процесу в ЛНАУ. Спірні моменти щодо результатів та перебігу екзаменаційних сесій 
розглядає апеляційна комісія. Персональний склад апеляційної комісії визначається розпорядженням декана 
факультету. Іншим внутрішнім регламентом (Положення про Екзаменаційну комісію 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html) передбачено випадки, коли здобувач вищої освіти 
може подати апеляцію через незгоду з оцінкою. Таку апеляцію він подає на ім’я ректора, або першого проректора у 
день оголошення результатів контрольних заходів за умови обов’язкового повідомлення декана факультету. Для 
розгляду апеляції ректор своїм розпорядженням створює комісію. Зазвичай головою комісії є проректор, декан 
факультету, або директор інституту. До складу комісії не входять члени екзаменаційних комісій. Впродовж трьох 
календарних днів після подачі, апеляцію слід розглянути. Якщо комісія встановлює порушення процедури атестації, 
яке призвело до викривлення результатів оцінювання, ректору пропонують скасувати попереднє рішення 
екзаменаційної комісії і здійснити повторне засідання у присутності представників апеляційної комісії.  
Впродовж усього періоду здійснення освітньої діяльності за ОП випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів не було. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у ЛНАУ передбачені у таких внутрішніх 
регламентах: «Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ», «Положення про академічну доброчесність 
у ЛНАУ», «Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи в ЛНАУ» 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html’
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. Усі ці внутрішні регламенти націлені 
підтримувати високі професійні стандарти у всіх напрямках діяльності університету (науковій, освітній, виховній 
тощо), діловому партнерстві у середовищі науково-педагогічної спільноти та здобувачів вищої освіти, запобігати 
недотриманню академічної доброчесності, яка поширюється на навчально-методичні та наукові праці учасників 
освітнього процесу, курсові роботи здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» тощо.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

У Львівському національному аграрному університеті з метою протидії академічному плагіату використовують 
інтернет-систему Strikeplagiarism.Com компанії «Плагіат». Завдяки сучасним інформаційним технологіям ця 
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система сприяє покращенню якості оригінальних текстів через впровадження принципів академічної доброчесності 
в університетське середовище та культуру, покращення академічної мотивації як здобувачів вищої освіти так і 
науково-педагогічних працівників. Антиплагіатна інтернет-система   StrikePlagiarism.com дозволяє перевірити 
оригінальність аналізованого документа точно визначити ступінь подібності тексту, порівнюючи його із вмістом 
внутрішніх баз даних та Інтернет мережі. За результатами перевірки система формує Звіт подібності щодо 
законності запозичень. Впродовж 48 годин системний оператор на підставі Звіту подібності готує Протокол 
контролю «Оригінальність курсової (наукової) роботи». Якщо документ пройшов перевірку і критеріальні 
коефіцієнти лежать в межах гранично допустимих норм (К1<50% та К2<20%), то така робота допускається до захисту 
після розгляду на засіданні кафедри. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У Львівському національному аграрному університеті створена Комісія з питань академічної доброчесності. Метою 
діяльності комісії, що передбачено Положенням про академічну доброчесність у ЛНАУ 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html., є: проведення інформаційної роботи щодо 
популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики серед науково-педагогічних, педагогічних 
працівників та здобувачів вищої освіти; поширення методичних матеріалів; організація семінарів із здобувачами 
вищої освіти щодо питань інформаційної діяльності університету, дотримання вимог написання наукових, 
навчальних робіт, правил опису літературних джерел та оформлення цитувань; ініціювання, здійснення та 
підтримання досліджень щодо академічної доброчесності, якості наукової діяльності та освіти; підготовка 
пропозицій стосовно підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в наукову та 
освітню діяльність університету; надання рекомендацій та консультацій про способи і шляхи ефективнішого 
дотримання норм цього Положення.
Престиж університету безпосередньо залежить від дотримання всіма учасниками освітнього процесу академічної 
доброчесності. Здобувачам вищої освіти за ОП «Право» інформацію про академічну доброчесність доводять до 
відома куратори, керівники курсових робіт під час консультування, керівники наукових робіт та ведучі викладачі.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Порушення академічної доброчесності призводить до академічної відповідальності. Внутрішній регламент 
Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ 
(http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html.) передбачає такі види академічної 
відповідальності: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення 
присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова у присвоєнні або 
позбавленні присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення права брати участь у роботі 
визначених законом органів чи обіймати визначені законом посади. 
Здобувачі вищої освіти також можуть бути притягнені до академічної відповідальності. Стосовно них передбачено: 
проходження повторного оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження певної 
освітньої компоненти ОП «Право»; відрахування з університету; позбавлення академічної стипендії. Роботи 
(курсові, звіти), у яких виявлено порушення академічної доброчесності, до захисту не допускаються, а виконуються 
повторно за новим завданням. Випадків порушення академічної доброчесності на ОП «Право» не було. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Процедура конкурсного добору викладачів здійснюється відповідно до вимог законодавства, а також внутрішніх 
регламентів університету – Статуту ЛНАУ https://cutt.ly/8kbSOTU 
 та Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів). https://cutt.ly/8kbSOTU 
Процедура конкурсного добору є прозорою для того, щоб забезпечити ефективність реалізації сукупності 
професійних знань і вмінь. Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад розглядають на засіданнях 
кафедр та конкурсній комісії університету, яка ухвалює остаточне рішення щодо рекомендації до конкурсу. Рішення 
конкурсної комісії базується на враженні про претендента, яке склалося під час  співбесіди з ним. Завершальним 
етапом конкурсного добору є таємне голосування за кандидатуру претендента на засіданні Вченої ради. Перевагу 
надають кандидатурам із науковими ступенями та вченими званнями, досвідом науково-педагогічної роботи, 
наявністю друкованих навчально-методичних  та наукових праць. 
Для залучення кращих викладачів на ОП  «Право» університет публікує оголошення у тижневиках регіонального 
значення.
Професійна та академічна кваліфікація викладачів, що забезпечують реалізацію ОП та досягнення визначених 
програмою цілей та програмних результатів навчання, в повній мірі відповідає кадровим вимогам щодо 
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Табл. 2). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
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Випускова кафедра тісно співпрацює із потенційними роботодавцями, з якими укладено договори про співпрацю. 
Основними напрямками співпраці є здійснення спільної навчальної та науково-практичної діяльності для 
удосконалення надання освітніх послуг, розширення діапазону наукових досліджень та підвищення кваліфікації 
НПП кафедри. Юридичні особи-роботодавці також є базою проходження виробничої практики студентів та об’єктом 
для виконання курсових і наукових робіт. Іншою формою співпраці є науково-просвітницька діяльність 
роботодавців. Зокрема, Львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, провів 
низку науково-просвітницьких заходів, присвячених актуальним суспільно-політичним подіям в Україні. Зокрема, 
заступник директора Центру Христина Гаталяк провела для студентів спеціальності «Право» ЛНАУ науково-
практичний семінар на тему «Надання правової допомоги в Україні» (жовтень 2019 р.). Також фахівці Львівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели науково-практичний семінар для 
студентів і працівників економічного факультету, до складу якого входить кафедра права, присвячений виборам до 
місцевих органів влади  в Україні (жовтень 2020 р.).  
Представники роботодавців працюють як НПП університету (адвокат Антонів Н. С. прийнятий на посаду старшого 
викладача кафедри права з погодинною оплатою праці

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Для формування програмних результатів навчання до освітнього процесу залучаються фахівці-практики у галузі, 
зокрема: адвокат адвокатського об’єднання „МТА партнери”  Н. С. Антонів, прийнятий на посаду старшого 
викладача кафедри права з погодинною оплатою праці та здійснює викладання навчальної дисципліни «Судова 
риторика». Доцент кафедри права (за сумісництвом) М. М. Олашин успішно поєднує викладання навчальних 
дисциплін «Кримінальне право України», «Кримінальне процесуальне право України» з адвокатською практикою.  
Виїзні заняття сприяють розвитку фахових компетентностей та програмних результатів за навчальними 
дисциплінами циклу фахової підготовки. Зокрема, такі заняття з різних дисциплін були проведені на базі 
Галицького та Сихівського відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, в офісі 
представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області, у Відділі 
адміністрування державного реєстру виборців апарату Львівської ОДА, у Львівській обласній прокуратурі. На цих 
заняттях юристи-практики поділились своїм практичним досвідом і відповіли на численні запитання студентів про 
специфіку роботи та можливості реалізації своїх знань і вмінь на практиці. Водночас студенти змогли оцінити 
перспективи свого працевлаштування. Результати анкетування констатують корисність такого виду освітніх послуг, 
адже дозволяють розвивати фахові й загальні компетентності та підвищують затребуваність майбутніх правників на 
ринку праці. (протокол № 3 від 26.10. 2020 р.).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Для викладачів, які забезпечують реалізацію фахових компетентностей в ОП «Право», професійний розвиток 
повинен мати перманентний характер, що зумовлено постійними змінами нормативно-правової бази у сфері права. 
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ЛНАУ 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 
регламентує процедурні моменти щодо стажування і підвищення кваліфікації. Для сприяння професійного та 
наукового розвитку викладачів. Викладачі, які забезпечують освітній процес на ОП «Право» проходять стажування 
у вітчизняних та зарубіжних наукових, освітньо-наукових установах і організаціях. Згідно з принципами академічної 
свободи кожен особисто обирає місце та тематику підвищення кваліфікації (але не рідше, ніж один раз на п’ять 
років). Науково-педагогічні працівники кафедри права пройшли піврічне закордонне стажування у Старопольській 
Вищій школі м. Кєльце (республіка Польща). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу університету, що здійснюється згідно з 
вимогами Положення про критерії, правила і процедури оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 
(НПП), кафедр і факультетів ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html, є запорукою  
підвищення результативності та якості професійної діяльності, освоєння передового науково-педагогічного досвіду, 
творчого підходу до процесу викладання тощо. Водночас, керівництво університету всіляко сприяє організації 
стажування та підвищення кваліфікації НПП у вітчизняних та зарубіжних навчально-освітніх закладах, де 
викладачі паралельно мають можливість поглибити знання іноземної мови. 
В університеті систематично проводиться підвищення кваліфікації НПП, зокрема в травні-червні 2020 р. усі НПП 
університету, в тому числі кафедри права, пройшли підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті 
заочної та післядипломної освіти ЛНАУ. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та 
роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».про що отримали 
сертифікат.
Проявом соціального забезпечення НПП є механізм нематеріального заохочення через відзначення грамотами та 
подяками адміністрації університету. Фінансова підтримка у вигляді стипендій молодим вченим, доплат, 
преміювань та матеріальної допомоги є суттєвим заохоченням до науково-педагогічного самовдосконалення.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансове забезпечення освітнього процесу в університеті, зокрема і за ОП «Право», формується за рахунок 
державного бюджету та коштів фізичних осіб, з урахуванням контингенту здобувачів вищої освіти. Іншими 
джерелами фінансування є гранти національних та міжнародних інституцій, додаткові платні послуги університету. 
Низка документів щодо фінансової діяльності та організації освітнього процесу розміщені на сайті ЛНАУ
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/finansovoekondij.html Матеріально-технічна база освітньої діяльності за 
ОП «Право» відповідає ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності. Освітній процес відбувається у 
навчальних корпусах, кабінетах, аудиторіях і в повній мірі забезпечений навчально-методичною та науковою 
літературою. З-поміж сучасного технічного оснащення в освітньому процесі використовуються: ПК, мультимедійні 
проектори, інтерактивні дошки тощо. Фонди наукової, навчальної літератури, читальні зали розташовані як у 
навчальних корпусах, так і в гуртожитках університету. Створено систему електронного репозитарію. На випусковій 
кафедрі створено навчально-методичний кабінет, який укомплектований навчальними, методичними та науковими 
виданнями.
Задоволення соціально-побутових потреб учасників навчального процесу забезпечують: гуртожитки, готель; 
заклади громадського харчування (кафе, їдальня, буфети тощо); студентський будинок просвіти (клуб); музеї 
університету (всього 10); спортивні майданчики та спортзали; парки. Львівський національний аграрний 
університет має статус студентського містечка.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Університет будує взаємини зі студентами на засадах партнерської співпраці. Самоврядна студентська організація 
«Основа» та факультетські осередки діють в інтересах студентів, сприяють їх гармонійному розвитку. Згідно квоти 
представники студентів входять до складу Вчених рад факультету та університету.  
Статутним положенням університету http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/statyt.html передбачено створення 
сприятливих умов для реалізації студентами їхніх талантів і здібностей, створення належних та безпечних умов 
праці та навчання для всіх учасників освітнього процесу. На території університету та у гуртожитках є безкоштовний 
Wi-Fi. Офіційний сайт університету та сторінки структурних підрозділів у соціальних мережах подають студентам 
оперативну та актуальну інформацію. 
З метою виявлення наукових інтересів, художніх здібностей та проблем у здобувачів вищої освіти ОП «Право», 
систематично проводять їх опитування та вживають заходів задля забезпечення таких потреб та інтересів. 
Університет має спортивну базу, спортивні гуртки, гуртки художньої самодіяльності, наукові гуртки. Вісім 
студентських художніх колективів мають звання «народний». Студенти залучаються до наукових досліджень, участі 
в конкурсах наукових робіт, наукових конференціях.
В університеті функціонують електронні скриньки довіри: 
dovira.lnau@gmail.com – електронна скринька довіри уповноваженої особи з питань запобігання та протидії 
корупції.  
lnau.students@gmail.com – електронна скринька довіри профспілкової організації студентів та аспірантів ЛНАУ.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти передбачена Статутом університету. 
Відтак, стан усіх навчальних та житлових приміщень університету відповідає діючим вимогам з техніки безпеки. 
Університет забезпечує умови  життєдіяльності щодо теплового та повітряного режиму, освітлення тощо. Спеціальні 
служби здійснюють систематичний контроль за дотриманням вимог техніки безпеки та протипожежної безпеки, 
виробничої санітарії. Перед початком освітнього процесу та виробничої практики для здобувачів вищої освіти 
проводять інструктаж з техніки безпеки. Випадків травмування та порушень норм не зафіксовано. Постійне 
індивідуальне спілкування кураторів (тьюторів) із здобувачами вищої освіти є додатковим ефективним 
інструментом моніторингу безпеки освітнього середовища. Організація змістовного дозвілля є ключовими 
напрямками профілактики психологічних проблем у здобувачів вищої освіти. Серед напрямків академічного 
дозвілля виділимо: наукові дослідження, культурно-масові заходи, спортивні змагання, участь у мандрівках, 
екскурсії, подорожі тощо. Усі ці заходи, робота кураторів, поза аудиторна діяльність є результативними та 
ефективними. В університеті працює служба психологічної підтримки, яку очолює кандидат психологічних наук, 
доцент Н. Городецька. На території університету функціонує медичний заклад. 
За результатами опитування 78 % респондентів підтвердили, що умови навчання є безпечним для їх життя та 
здоров’я (протокол № 8 від 17 лютого 2020 р.) 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Здобувачам вищої освіти університет надає всебічну підтримку інтелектуального, професійного та соціального 
характеру, повсякчас сприяє їхньому розвитку і самовдосконаленню. Тьюторська система викладання передбачає 
студентоцентрований та особистісно-орієнтований підхід до кожного здобувача вищої освіти. Робота кураторів, 
особливо тих, які працюють на перших курсах, спрямовується на прискорення процесу становлення студентського 
колективу, адаптацію здобувачів освіти до самостійного студентського життя, зокрема до самоврядування. Куратори 
надають здобувачам освіти допомогу у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій, інтелектуальному зростанні 
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та розвитку особистої ідентичності, виборі кар'єрних напрямів за спеціальністю. 
Водночас спілкування зі студентами щодо питань освітньої діяльності проводять викладачі під час навчальних 
занять, що сприяє особистісному розвитку здобувачів освіти, формує атмосферу довіри і взаєморозуміння. 
Консультативна підтримка здійснюється через викладачів навчальних дисциплін, керівників курсових і наукових 
робіт, керівників практик. Внутрішнім регламентом, що регулює консультативну підтримку, є графік надання 
консультацій, який на кафедрах розробляють щосеместру. Проявом організаційної підтримки здобувачів вищої 
освіти є повноцінне матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за умови 
цілковитого електронного супроводу освітньої діяльності. Інформаційний супровід освітнього процесу відбувається 
через постійне оновлення інформації у соціальних мережах та на офіційному веб-сайті університету. Соціальна 
підтримка передбачає, зокрема. відтермінування оплати за надання освітніх послуг за наявності поважних причин.
Старости інформують академічні групи про управлінські рішення деканату, інституту, ректорату, вчених рад 
факультету та університету. Водночас старости представляють інтереси студентів на рівні кафедри і факультету. Усі 
старости є членами студентської самоврядної організації «Основа».
Ключовою у вирішенні питань самоорганізації студентського життя є роль студентського профкому. Для 
інформування здобувачів освіти щодо питань діяльності університету та факультету, систематично проводять 
зустрічі із представниками адміністрації факультету. Адміністрація університету повсякчас сприяє підвищенню 
життєвого рівня здобувачів освіти, організовує закордонні практики та стажування, заохочує їх за  досягнення у  
науковій, навчальній, громадській та спортивній роботі. 
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою загалом підтвердили 96% респондентів (протокол № 
8 від 17 лютого 2020 р.).
Результати опитування здобувачів вищої освіти свідчать, що 98% задоволені рівнем консультативної підтримки (на 
кафедрі, у деканаті, бібліотеці) (протокол № 8 від від 17 лютого 2020 р. )
Достатній рівень соціальної підтримки (проживання, харчування, стипендії, соціальна допомога та ін.) підтвердили 
84 % респондентів (протокол № 8 від 17 лютого 2020 р).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Згідно Правил прийому до ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/pravulaprujomy.html для осіб з 
особливими освітніми потребами передбачено спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 
освіти. Особи з інвалідністю внаслідок війни; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; особи з 
інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти, проходять вступні випробування у формі співбесіди та в 
разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування у разі вступу на основі 
повної загальної середньої освіти. Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного 
оцінювання) проходять особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності чи учасниками бойових дій; 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Таким особам може призначатися академічна або соціальна 
стипендія.  
В університеті визначена процедура підтримки осіб з інвалідністю (Наказ №98а від 07.05.2018р. «Про Порядок 
супроводу (надання допомо¬ги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у ЛНАУ» 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html, додаток до наказу «Порядок супроводу 
(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у ЛНАУ»).
Використанням платформи «MOODLE» дозволяє проводити позааудиторне навчання в індивідуальному порядку за 
індивідуальним графіком для студентів з обмеженими фізичними можливостями. В корпусах та гуртожитках 
університету встановлено пандуси

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Механізми та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в університеті регулюються положеннями чинного 
законодавства, та Положенням про академічну доброчесність, Положенням про розгляд звернень студентів 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. Окрім цього окремим розділом на сайті 
університету представлено систему законодавчих актів України та внутрішніх регламентів університету 
антикорупційного характеру http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/protydijakor.html
Вирішуючи конфліктні ситуації, адміністрація збалансовує інтереси університету, викладачів та здобувачів вищої 
освіти. При цьому важлива роль відводиться органам студентського самоврядування та профспілці. Адже основним 
завданням самоврядної організації «Основа» є захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти (згідно з 
Положенням про студентську самоврядну організацію «Основа» 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 
 В університеті функціонують електронні скриньки довіри, на які студенти можуть написати свої звернення щодо 
проблемних питань під час здачі заліково-екзаменаційної сесії та освітнього процесу загалом. 
dovira.lnau@gmail.com – електронна скринька довіри уповноваженої особи з питань запобігання та протидії 
корупції. 
lnau.students@gmail.com – електронна скринька довіри профспілкової організації студентів та аспірантів ЛНАУ.
У випадку виникнення конфліктних ситуацій ректор університету створює комісію у складі проректора з виховної 
роботи, куроратора академічної групи, представника ССО «Основа» та студентської профспілки. За результатами 
з’ясування ситуації комісія доповідає на Вченій Раді університету або ректораті. За наявності підстав матеріали 
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передаються до правоохоронних органів.
82 % респондентів підтвердили, що вони ознайомлені з правилами та процедурою вирішення конфліктних ситуацій, 
які можуть виникнути під час навчання за спеціальністю «Право» (протокол № 8 від 17 лютого 2020 р.). Випадків 
виникнення конфліктних ситуацій щодо сексуальних домагань, дискримінації та корупції під час реалізації ОП 
«Право» не виявлено.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

У Львівському національному аграрному університеті затверджене Положення про формування ОПП 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Група забезпечення та методична комісія факультету разом зі стейкхолдерами та представниками здобувачів вищої 
освіти здійснюють щорічний перегляд та обговорення змісту ОП «Право». Перелік критеріальних ознак щодо нових 
вимог до ОП формується за результатами зворотного зв’язку із науково-педагогічною та академічною спільнотою, 
роботодавцями, стейкхолдерами. Водночас до уваги беруться вимоги ринку праці щодо підвищення рівня 
конкурентоспроможності фахівців та побажання здобувачів освіти. Метою перегляду ОП «Право» є перманентне 
вдосконалення якості освітнього процесу та набуття здобувачами вищої освіти компетентностей на основі якісно 
побудованої структурно-логічної схеми підготовки здобувачів, навчального плану, графіку освітнього процесу, 
форми контролю тощо.
Перше видання ОП «Право» було на основі Стандарту вищої освіти України (Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 12.12.2018 р. № 1379) та було затверджено (протокол Вченої ради Львівського національного аграрного 
університету № 8 від 8.05.2019 р.). 
В подальшому до ОП «Право» за рекомендацією Методичної комісії факультету були внесені такі зміни: виробнича 
практика була перенесена з блоку «Інші види навчання» до переліку обов’язкових освітніх компонент циклу 
спеціальної (фахової) підготовки, як така, що забезпечує низку програмних результатів за ОП «Право». Також були 
враховані пропозиції стейкхолдерів щодо доповнення переліку обов’язкових освітніх компонент циклу спеціальної 
(фахової) підготовки курсовою роботою з Земельного права України, внесено зміни до фахової компетентності № 7, 
додані вибіркові дисципліни. За результатами останнього перегляду з метою більш якісного формування 
індивідуальної освітньої траєкторії студентів до проекту ОП за пропозицією здобувачів та роботодавців додано блок 
№ 3 вибіркових дисциплін спеціальної (фахової) підготовки (протокол № 8 від 22. 02.2021р.). 
Усі рекомендації, які були запропоновані стейкхолдерами, обговорені із здобувачами вищої освіти, іншими 
заінтересованими особами, та внесені в ОП «Право».  

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Контент ОП «Право» постійно переглядається та діагностується. До цього процесу залучають здобувачів вищої 
освіти, адже досягнення вищої якості ОП побудоване на принципах інформаційної відкритості, 
студентоцентричності та академічної доброчесності і свободи. Усі передумови передбачені та регулюються 
Положенням Про формування ОПП  http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html
Інструментарієм виявлення думки здобувачів вищої освіти щодо покращення якості ОП є анкетування, діагностика 
результатів оціню¬вання досягнень здобувачів вищої освіти, порівняння компонентної наповненості з 
аналогічними ОП інших закладів вищої освіти. 
Університет постійно підтримує зворотній зв'язок із здобувачами вищої освіти. Здобувачі вищої освіти також 
можуть усно висловити свої побажання чи пропозиції щодо змісту ОП у розмові з кураторами і викладачами 
навчальних дисциплін. Крім цього, здобувачі вищої освіти залучені до процесу погодження ОП, адже входять до 
складу Вченої ради факультету та університету. За погодженням Вченої ради факультету відбувається затвердження 
ОП на Вченій раді університету. За пропозицією студентів до проекту ОП додано вибіркову дисципліну спеціальної 
підготовки «Судова медицина та психіатрія» (протокол № 8 від 22.02.2021р).
Здобувачі вищої освіти підтвердили, що в існує можливість особисто подати пропозиції щодо покращення 
освітнього процесу за освітньою програмою «Право» (82%) (Протокол №7 від  17.02.2020). 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування у Львівському національному університеті функціонує на основі Положення про 
студентську самоврядну організацію «Основа» http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html і бере 
участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП «Право». Представники студентського самоврядування 
входять до складу Вчених рад факультетів та університету, що дозволяє їм брати участь у розгляді питань і 
прийнятті рішень щодо організації освітнього процесу та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, 
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вдосконалення освітніх програм і навчальних планів тощо. 
Студентська самоврядна організація «Основа» може ініціювати тематику, формування змісту анкет і проведення 
анкетування серед учасників освітнього процесу. Окрім цього, здобувачів вищої освіти ОП «Право» запрошують на 
засідання кафедри права для обговорення напрямів трансформації освітнього процесу.  
Процес опитування послідовний, періодичний охоплює студентів різних курсів. Результати опитувань розглядають 
на засіданнях кафедри (протоколи №8 від 17.02.2019 р., № 3 від 26.10.2020 р.) структурують, аналізують та 
виробляють програму дій щодо пропозицій здобувачів вищої освіти

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Передумовою залучення роботодавців до перегляду ОП є періодичний її моніторинг робочою групою для з’ясування 
потреб і напрямків вдосконалення. Проблемні моменти виносяться на розсуд роботодавців та спільне обговорення. 
Так, до розроблення ОП «Право» було залучено Головне управління Держгеокадастру в Львівській області, 
Львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, представники агробізнесу, органів 
адвокатури та нотаріату. 
 Співпраця із роботодавцями зумовлена низкою причин: потенційною можливістю майбутнього працевлаштування 
для випускників та проходження студентами практики, взаємовигідна співпраця у контексті проведення виїзних 
навчальних занять в установах роботодавців, а також проведення роботодавцями науково-просвітницьких заходів 
для студентів. Участь роботодавців у процесі періодичного перегляду ОП «Право» підтверджена рецензіями та 
договорами про співпрацю. Усі запропоновані доповнення передбачають формування програмних результатів і 
компетентностей, які мають прикладне та галузеве спрямування (протокол №6 від 16.12.2019 р.). Адвокат Антонів Н. 
С. запропонував доповнити проект ОП вибірковою дисципліною спеціальної підготовки «Судове діловодство» 
(протокол № 8 від 22.02.2021р).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

У Львівському національному аграрному університеті перший випуск здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» відбудеться в 2021 році. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Періодичний перегляд ОП є одним із важливих елементів системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
Львівському національному аграрному університеті. На засіданнях кафедри права розглядаються питання щодо 
покращення якості ОП (протоколи № 6 від 16.12.2019 р., № 7 від 13.01.2020р.). Щодо реалізації ОП, то суттєвих 
недоліків у цьому процесі не було виявлено. Хоча, при здійсненні окремих процедур та реалізації етапів 
внутрішнього забезпечення якості освіти та під час анкетування було встановлено, що здобувачі вищої освіти 
здебільшого послуговуються запропонованим переліком вибіркових дисциплін, відкидаючи право власного 
волевиявлення у цьому питанні. Саме тому факультет та випускова кафедра посилили роз’яснювальну роботу щодо 
формування студентами індивідуальної освітньої траєкторії через право вибору дисциплін. Внаслідок цього, під час 
обговорення проекту ОП «Право» на 2021р., студенти запропонували додати до переліку вибіркових дисциплін 
циклу спеціальної підготовки дисципліну «Судова медицина та психіатрія». Крім цього, ведучий викладач 
дисципліни «Земельно-правове документознавство» Грещук Г. І. запропонувала перенести вивчення цього 
предмета з 3 на 4 семестр, оскільки, як показала практика викладання, студенти краще засвоюють його зміст, 
вивчивши спочатку Земельне право України в 3 семестрі. Адвокат Антонів Н. С. запропонував додати до вибіркових 
дисциплін фахової підготовки «Судове діловодство». Ці пропозиції були враховані (протокол №8 від 22. 02.2021р.). 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

У Львівському національному аграрному університеті перший випуск здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» відбудеться в 2021 році. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Участь у розгляді ОП «Право» беруть: група забезпечення, колектив кафедри права, методична комісія 
економічного факультету, вчена рада економічного факультету, вчена рада університету. Водночас до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП «Право» повсякчас залучають учасників академічної спільноти. Співпраця 
проходить у формі індивідуальних розмов, консультацій, обговорень, опитувань тощо. На засіданні кафедри права 
були обговорені міркування щодо контенту ОП «Право», представлені у вигляді рецензії доцента кафедри 
цивільного права та процесу Львівського торговельно-економічного університету Чабан О. М. (протокол № 3 від 15 
жовтня 2019 р.). Під час обговорення проекту ОП на 2021р. були враховані пропозиції доцента кафедри теорії 
держави і права Львівського торговельно-економічного університету Санагурської Г. М. про доповнення переліку 
вибіркових дисциплін фахової підготовки дисципліною «Теорія судових доказів» (протокол № 8 від 22.02.2021р.).
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Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Згідно з Положенням про систему якості вищої освіти у Львівському національному аграрному університеті 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html передбачено розподіл відповідальності та 
повноважень щодо здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти серед таких посадових 
структурних підрозділів та осіб: навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти, декани факультетів, 
гаранти освітніх програм, перший проректор, проректор з наукової роботи, підрозділ з організації виховної роботи. 
До компетенції навчально-методичного відділу забезпечення якості освіти належить формування комісій з 
моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, з питань академічної доброчесності, групи 
забезпечення якості реалізації освітніх програм. Колегіальну відповідальність несуть керівник навчально-
методичного відділу забезпечення якості освіти, проректор з наукової роботи та перший проректор за розробку 
положень щодо якості вищої освіти, зокрема Положення про формування ОПП, 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.htmlПоложення Про рейтингування НПП, кафедр та 
факультетів та інших. Компетенція підрозділу з виховної роботи полягає у розробці критеріїв та механізмів 
постійного моніторингу стану задоволеності якістю освітнього процесу здобувачів вищої освіти. Декани 
відповідають за аудит якості курсового проектування, процесу проходження виробничих практик тощо. 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Регулювання прав і обов’язків усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному аграрному 
університеті здійснюється за умови дотримання норм законодавства та внутрішніх регламентів університету, які є у 
вільному доступі: Статут ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/statyt.html, Положення про організацію 
освітнього процесу, Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html, Положення про систему якості вищої освіти у 
Львівському національному аграрному університеті http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 
та іншими

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog2018/proektosvprog.html

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog2018/osvprogrambak2018.html

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog2018/osvprogrambak2018.html

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Підготовку фахівців з права у Львівському національному аграрному університеті розпочато у 2019 році. Однією із 
сильних сторін ОП є її системність, логічність та універсальність. Усі освітні компоненти ОП є взаємопов’язані та 
розміщені у логічній послідовності, що забезпечує вдале поєднання знань, умінь та навичок. Досягнуті результати 
навчання мають універсальний характер, що дозволяє випускникам працевлаштуватись у різних сферах 
правозастосування.  
Беззаперечною перевагою є те, що попри універсальність, ОП водночас враховує сучасні вимоги до вирішення 
правових питань в аграрному секторі економіки України і надає можливість отримати ґрунтовні юридичні знання 
щодо запровадження аграрної та земельної реформ; новел земельного та аграрного законодавства; правових 
механізмів реалізації права на використання земель сільськогосподарського призначення та інших категорій 
земель; особливостей створення, розвитку та ефективного ведення агробізнесу в Україні. Низка навчальних 
дисциплін та інших освітніх компонентів циклу фахової підготовки передбачає набуття здобувачами вищої освіти 
таких фахових компетентностей (СК 7), яких неможливо досягти на аналогічних ОП в інших ЗВО західного регіону 
України. ОП має тісний зв'язок із практикою юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері земельних та 
аграрних правовідносин і є базами практики для студентів. 
Успішне оволодіння студентами ОП «Право» дозволяє їм продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем 
освіти за суміжними спеціальностями, або за спеціальністю 081 «Право».
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До викладання дисципліни «Судова риторика» в ОП залучено фахівця-практика із переліку стейкхолдерів – 
адвоката адвокатського об’єднання „МТА партнери”  Н. С. Антоніва. Доцент кафедри права, к.ю.н. Олашин М. М. 
успішно поєднує викладання навчальних дисциплін «Кримінальне право України» та «Кримінальне процесуальне 
право України» та адвокатську практику. 
Завдяки використанню елементів тьюторства, вдалося досягти тісної комунікації між кураторами, науково-
педагогічним колективом та студентами, що в особливий спосіб сприяє імплементації студентоцентрованого підходу 
в процес реалізації  ОП. 
В межах реалізації ОП, укладено договори про співпрацю із суб’єктами підприємницької діяльності, державними 
установами, органами нотаріату та адвокатури.
Згідно із результатами опитування, здобувачі вищої освіти загалом задоволені переліком вибіркових дисциплін на 
ОП «Право», а також формами та методами навчання і контролю.
Слабкі сторони ОП:
Відсутність навчальних дисциплін, викладання яких ведеться іноземною мовою, що звужує перспективи 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти. Відсутність іноземних здобувачів вищої освіти. Недостатня 
присутність в інформаційному просторі, що зумовлює обмежену поінформованість про переваги навчання за ОП 
«Право» у ЛНАУ. Є потреба у вдосконаленні дистанційної програми навчання. 
Незапроваджено трансферу студентів ОП «Право» в закордонні ЗВО, хоча необхідні договори укладено. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

У найближчій перспективі розвиток ОП «Право» планується вдосконалення дистанційної програми навчання, що 
уможливить збільшення кількості контингенту здобувачів вищої освіти та сприятиме гнучкості індивідуального 
графіку навчання тих здобувачів вищої освіти, які поєднують роботу і навчання. Для цього університетом зроблені 
кроки щодо поглиблення практики використання телекомунікаційних та інформаційних технологій для 
інтерактивної взаємодії здобувачів вищої освіти і викладачів, запровадження нової версії платформи Moodle. Також 
у планах розширити перелік вибіркових дисциплін, особливо циклу фахової підготовки, підсилити співпрацю з 
роботодавцями, іншими стейкхолдерами для підвищення ефективності навчального процесу та профорієнтаційної 
роботи кафедри, сформувати сценарій цієї роботи (виїзди на місця, квести, іміджеві заходи, розповсюдження 
інформації про це через соцмережі тощо), забезпечити регулярність проведення цих заходів протягом н. р. 

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Снітинський Володимир Васильович

Дата: 11.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Екологічне право 
України

навчальна 
дисципліна

Екологічне право 
України.pdf

4KhmDsly78HeCKJQ
Kw4JPnT8RZa5uBm

0igvagyvSz10=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Право Європейського 
Союзу

навчальна 
дисципліна

Право ЄС.pdf BxrL4e83CTrxPf/5K
xmTPSYqfd6hcLHAd

QF8qOPZpio=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Трудове право 
України

навчальна 
дисципліна

Трудове право 
України.pdf

pHMCsyHtntZmzZj4
JDcZzfnA7EDB3O/h

Y1GQdTof+no=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Адвокатура і нотаріат навчальна 
дисципліна

Адвокатура і 
нотаріат.pdf

0dHUO8iaAHge1ADr
O1Jt/I8bQ0IyY3HRV

zrattpusNU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Господарське право 
України

навчальна 
дисципліна

Господарське право 
України.pdf

jpxUVQGNAysgBUT
mmmbOTyHJk5cUnf
iQ1xTofUmSmOQ=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Кримінальне 
процесуальне право 
України

навчальна 
дисципліна

Кримінальне 
процесуальне право 

України.pdf

0Rx0QuEVoKVx5QX
hYGTH1C7vm7sb7f4

voBZwFf2FlPE=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Цивільне 
процесуальне право 
України

навчальна 
дисципліна

Цивільне 
процесуальне право 

України.pdf

baW8BYmQuI8w+n
kZPW9tvqRXfA4i5D

kbetIdhVimNFU=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Криміналістика навчальна 
дисципліна

Криміналістика.pd
f

qW8dCuZWzKmkzJk
kvz5UhUspUGwQBlT

n1JzaApQh5K4=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Кримінально-
виконавче право 
України

навчальна 
дисципліна

Кримінально-
виконавче право 

України.pdf

PcNZPt+gdgl4hTxr+
IM7sTT4xjdMNr9CE

QH8UdrkHAk=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Виконавче 
провадження

навчальна 
дисципліна

Виконавче 
провадження.pdf

SoEZQS5/ALwwh66
L2ZuuQ2hFiJghQIgs

KcNkhxbxg0s=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Міжнародний захист 
прав людини

навчальна 
дисципліна

Міжнародний 
захист прав 
людини.pdf

fPozwe0aAGpuQ0T
mwwDr6limrjh4NXY

UDnxHV5ewJTg=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Виробнича практика практика ПРОГРАМА 
ПРАКТИКИ.pdf

Wkowg9m5XBOTm
NK0TdQiKbfjMo+rw
pY9QLmLr3pHOTM

=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
ноутбук 2020р. .(Win 10) – 6шт. 
Проекційний екран – 1шт.

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

Програма 
атестаційного 

екзамену Право-
перетворено.pdf

tQ1NgFH1ixhPC1RC
9AB75ACmY6OFaxa

BGsIEhDF3gcU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
ноутбук 2020р. – 6шт. 
Проекційний екран – 1шт.

Курсова робота із 
земельного права 
України

курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації для 

написання курсових 
робіт-

перетворено.pdf

4txJRIjUfJNuv5pwC
slujQQnuJraBekekvP

367yGpzU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
ноутбук 2020р. – 6шт. 
Проекційний екран – 1шт.

Курсова робота з 
цивільного права 
України

курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації для 

написання курсових 
робіт-

перетворено.pdf

4txJRIjUfJNuv5pwC
slujQQnuJraBekekvP

367yGpzU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Projector Panasonik – 1шт., 
ноутбук 2020р. – 6шт. 
Проекційний екран – 1шт.



Фінансове право 
України

навчальна 
дисципліна

Фінансове право 
України.pdf

5gzeHWiDtqHs8x1d
06FMVkwP4uQwzX

WyY2iib0xq2r0=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Міжнародне право навчальна 
дисципліна

Міжнародне 
право.pdf

n+sd6ZtKyyACBBiW
MMdt/0iTFYaQIDM

UWfydVPshTYA=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Аграрне право 
України

навчальна 
дисципліна

Аграрне право 
України.pdf

BoVzhGdCX738gcvv
S8L2f2frT4mYKq8Zh

iK5HMJYAAc=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна мова.pdf A0dxzOJzoDjLHJy2
P8ZgGkhBO7YsOST

MupxP6YC3rvk=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Історія держави і 
права зарубіжних 
країн

навчальна 
дисципліна

Історія держави і 
права зарубіжних 

країн.pdf

HsN/C9AEABex142k
W6JFHi3zeVPuwP+f

TnZVESJ0CDw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Історія політичних і 
правових вчень

навчальна 
дисципліна

Історія політичних 
та правових 

вчень.pdf

Rje8IxCqGnYLUi+Q
zMkCQdfOGkLsOUN

Bohbr+rfbOHc=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Логіка навчальна 
дисципліна

Логіка.pdf L1FKn0/hqU5UMaG
wTbDVoNhfW6DW2
tDPAZnxX5mirAQ=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

БЖД та охорона праці навчальна 
дисципліна

БЖД та охорона 
праці.pdf

7IxlhZQqf+XuH/Gky
kCeg3/uA7veax657M

//CbIgoAI=

ПК TechnicProAMD 
635\АМ2+\4G\640G\ 
450W\KM\Win7 - 11 шт 
Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Екологія та захист 
навколишнього 
середовища

навчальна 
дисципліна

Екологія та захист 
навколишнього 
середовища.pdf

3oCg9R9ZdV6JgcGtg
pNyKkQ0wQilzqPA1

+4OBL/ofJY=

Монітори 17 Самсунг - 9 шт.; 
Системні блоки НЕО (Сел. 3.33 
міні АТС) – 9 шт.

Українська мова(за 
професійним 
спрямванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова.pdf 8ZorbNkmg1qBcvTp
ujoOn0ds9ifzfrGLclB

VTRISLtI=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Земельне право 
України

навчальна 
дисципліна

Земельне право 
України.pdf

Z+sjD3HyWMsjZXD
N/QylIw5FvQSYVUL

7sJKfu7xK9vk=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Основи римського 
права

навчальна 
дисципліна

Основи римського 
права.pdf

4MaJlSvpBhEbNUzK
zURXC7lsP+Y1o2Hrc

hpBstlqr0c=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Юридична 
деонтологія

навчальна 
дисципліна

Юридична 
деонтологія.pdf

tXKrjyyQ1d7LmTTYn
EXsXQYdk/sKNxqT6

f6gNptUhUc=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Теорія держави і 
права

навчальна 
дисципліна

Теорія держави і 
права.pdf

Euk/4u4AplYC7Efr6
3RikbYYJ7DmLTmq

DKS77lDYuwE=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Інформаційні системи 
в галузі

навчальна 
дисципліна

Інформаційні 
системи в 
галузі.pdf

hTP6eS6kRgLDNUE
nVcVBQG2hX7emw7

ynplDgiEMtp4g=

ПК Intel (R)Pentium(R) 2,80GHz  – 
11 шт. Projector BENQ MP515 – 1 
шт., Екран

Конституційне право 
України

навчальна 
дисципліна

Конституційне 
право України.pdf

KCIH83YTyNSySuP8
jpmmnSJY1X11OVw

GrY0yu4cp1PE=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Кримінальне право 
України

навчальна 
дисципліна

Кримінальне право 
України.pdf

qEpfo6IsPqw57Za67
bmBDgL2bxM1gPOw

K2393vkBWeQ=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Цивільне право навчальна 
дисципліна

Цивільне право 
України.pdf

/H9kfYErb/dHU3Ob
xZAQq28VSWiL3/m

VfPCFvcHBuds=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Адміністративне 
право та процес 
України

навчальна 
дисципліна

Адміністративне 
право та процес 

України.pdf

1/4fM9GCQpQiHBVe
cCio2ijpyiS369Rx+U

p+SRbG5SM=

Мультимедійне обладнання 
Projector Acer X118HP – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Філософія навчальна Філософія.pdf ZapAus0OlffCNtrW6 Мультимедійне обладнання 



дисципліна aPvPS7/ZFEftD+8BL
iAJNUN5Qs=

Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

Історія держави і 
права України

навчальна 
дисципліна

Історія держави і 
права України.pdf

2eXVs9s+UvZyA9jn9
E/LnaeW6pCZz5zQu

ZGwNHRD/Fc=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP515 – 1 шт., 
Проекційний екран – 1шт.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

272294 Ратушна 
Богдана 
Петрівна

В.о.завідува
ч кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДЦ 23657, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
45849, 

виданий 
25.02.2016

24 Виконавче 
провадження

Львівський 
державний 
університет ім. Івана 
Франка, 1995 р., 
спеціальність : 
Правознавство, 
кваліфікація: юрист 
(диплом ЛК №012949 
від 26.06.1995 р.)
Захищена дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук, 
12.00.01.теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
вчень на тему 
«Належне 
доказування в 
судовому 
правозастосуванні 
України в світлі 
практики 
Європейського суду з 
прав людини 
(загальнотеоретичне 
дослідження).
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) в 
Старопольській Вищій 
школі в м. Кельце 
(Польща). Період 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) «10» 
травня 2019 року по 
«11»листопада 2019 
року.
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Ратушна Б. П. 
Принцип рівності 
сторін у цивільному 
процесі України. 
Митна справа.  2015. 
№ 4. ч. 2.  С. 98-103.
2. Рабінович П. М., 
Ратушна Б. П. 



Належне доказування 
як елемент права на 
справедливий судовий 
розгляд у судовому 
праві України (в світлі 
Європейських 
стандартів). Право 
України. 2015. № 3. С. 
87-96.
3. Ратушна Б. П. 
Вимоги до належного 
мотивування судових 
рішень в цивільному 
процесі України. 
Право. юа. 2015.  №3. 
С. 129-133.
4. Ратушна Б. П. Роль 
суду у встановленні 
фактичних обставин 
справи в цивільному 
судочинстві України. 
Митна справа. 2015. 
№ 5. ч. 2. С. 171-175.
5. Ратушна Б. П. 
Доступність 
правосуддя у 
цивільному процесі 
України: економічний 
аспект. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 3.  2016.  С. 
269-276.
6. Ратушна Б. П. 
Виконавче 
провадження в 
Україні: на шляху 
реформ. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 4. 2017. С. 
286-291.
7. Ратушна Б. П. 
Сприяння суду у 
здійсненні 
виконавчого 
провадження. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 5. 2017. С. 279-
285.
8. Ратушна Б. П. 
Дотримання 
принципів цивільного 
процесу України під 
час розгляду справ у 
спрощеному 
позовному 
провадженні. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 



університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 6. 2018. С. 217-
224. 
9. Ратушна Б. П. 
Форми правового 
захисту трудових прав 
в Україні. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 7. 2018. С. 217-
224. 
10. Грещук Г. І., 
Ратушна Б. П. 
Правовий статус 
свідка у справах про 
порушення митних 
правил. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
№ 6.  2018. С. 167-177. 
http://lsej.org.ua/5_20
17/32.pdf.
11. Ратушна Б. П. 
Право на безоплатну 
вторинну правову 
допомогу як запорука 
доступності 
правосуддя в Україні. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр.  Серія юридична.  
Вип. № 8. 2019. С. 193-
199. 
12. Ратушна Б. П. 
Допустимість доказів 
у судовому 
правозастосуванні 
України. 
Порівняльно-
аналітичне право. № 
3. 2019. С. 25-28. 
http://www.pap.in.ua/
3_2019/6.pdf. 
13. Ратушна Б. П. 
Значимість 
малозначних справ у 
цивільному процесі 
України. Експерт: 
парадигми 
юридичних наук і 
державного 
управління. № 4. 
2020 р. С. 127-134. 
14. Ратушна Б. П. 
Належні докази в 
цивільному процесі 
України. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
№ 6. 2020. С. 82-83. 
http://lsej.org.ua/5_20
17/32.pdf. 
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Федоров М. П., 
Яворська В. Г., 
Ратушна Б. П.  



Правове регулювання 
окремих видів 
публічних і приватних 
відносин : 
монографія. Львів: 
Новий світ-2000, 
2014.  482 с.
2. Ратушна Б. П., 
Гаєцька-Колотило Я. 
З. Виконавче 
провадження: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2014. 191 с.
3. Канцір В. С., 
Олашин М. М., 
Ратушна Б. П., Фігель 
Ю. О. Теорія доказів: 
навчальний посібник. 
Львів:  Видавництво 
Львівської 
комерційної академії,  
2015.  295 с.
4. Ратушна Б. П., 
Рабінович А. В. 
Екологічне право: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015. 216 с.
5. Ратушна Б. П. 
Цивільний процес: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015. 371с.
6. Рабінович П. М., 
Ратушна Б. П. 
Доказування у 
застосуванні правових 
норм / Велика 
українська юридична 
енциклопедія.  Харків: 
Право, 2017, Том 3. С. 
119-122.
7. Ратушна Б. П., 
Котуха О. С. 
Міжнародний 
комерційний та 
цивільний процес: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2017.  115 
с. 
8. Ратушна Б. П. 
Захист особи в 
Європейському суді з 
прав людини: 
навчальний посібник. 
Львів.: Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету,  255 с. 

30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 



наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця проекту за 
госпдоговірною 
тематикою «Надання 
консультаційних 
послуг правового 
характеру для 
Товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Сяйво», 2020 рік.

3.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;

Виконуюча обов’язки 
завідувача кафедри 
права

30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Ратушна Б. П. 
Цивільне 
процесуальне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
85 с. 
2. Ратушна Б. П. 
Цивільне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 



студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
115 с. 
3. Ратушна Б. П. 
Міжнародний захист 
прав людини. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 
4. Ратушна Б. П. 
Виконавче 
провадження. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 

30.14. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Правознавець»

30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Ратушна Б. П. 
Особливості визнання 
банкрутом фізичної 
особи на підставі 
Кодексу України з 
процедури 
банкрутства/ 
Актуальні проблеми 
правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя (правові 
підходи до 
геополітичних реалій) 



VIІІ міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
(ЛТЕУ, 21  грудня 
2018 р.) Львів. 2018.  
С. 178-182..
2. Ратушна Б. П. Деякі 
аспекти реалізації 
права на безоплатну 
вторинну правову 
допомогу в Україні. 
Актуальні проблеми 
правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя (правові 
підходи до 
геополітичних реалій) 
ІX міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
(ЛТЕУ, 27  грудня 
2019 р.) Львів. 2019. С. 
233-235  
3. Ратушна Б. П. 
Захист права на 
приватне життя в 
практиці 
Європейського суду з 
прав людини. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Модернізація 
економіки: сучасні 
реалії, прогнози, 
сценарії та 
перспективи 
розвитку" 28 квітня 
2020 року (м. Херсон, 
Україна). С.210-213.
4. Ратушна Б. П. 
Належність доказів як 
вимога до їх якості в 
цивільному процесі 
України. IV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Іntegration of 
scientific bases into 
practice» 12-16 жовтня 
2020 р. Стокгольм, 
Швеція. 
5. Ратушна Б. П. 
Стандарт доказування 
в цивільному процесі 
України. X 
Міжнародна науково-
практична 
конференція “Trends 
in the development of 
modern scientific 
thought”,  23-26 
листопада 2020 р., 
Ванкувер, Канада.

30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1. Судовий секретар 
військового трибуналу 
Львівського гарнізону  
(1987-1992 роки);
2.  Юрисконсульт 
Львівського 
торговельно-
економічного 
інституту (1994-1996 
роки);



3. Юрисконсульт ВАТ 
«ЛАЗ-Інструмент» 
(2004-2005 роки).

340545 Вєніков 
Дмитро 
Петрович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

TH 101906, 
виданий 

12.08.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
028154, 
виданий 

26.07.1990

23 Інформаційні 
системи в 
галузі

30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Цмоць І.Г., Теслюк 
Т.В. Коваль В.Я., 
Вєніков Д. П., 
Притуляк Я. Г. 
Розроблення 
інформаційних 
моделей та БД для 
системи автоматизації 
структурного синтезу 
з використанням 
морфологічного 
методу. Моделювання 
та інформаційні 
технології: Збірник 
наукових праць. Вип. 
82. Київ: Інститут 
моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. 
Пухова НАН України. 
2018.  С. 185 – 192.
 2. Борейко О. Ю., 
Теслюк В. М., Вєніков 
Д. П., Притуляк Я. Г. 
Розроблення бази 
даних для 
автоматизованої 
системи опрацювання 
параметрів 
пасажиропотоків 
громадського 
транспорту.  
Моделювання та 
інформаційні 
технології: Збірник 
наукових праць.  Вип. 
82.  Київ: Інститут 
моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. 
Пухова НАН України.  
2018.  С. 177 – 184.

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.  Вєніков Д.П. 
Представлення 
узагальненого образу 
моделі об'єкта 
проектування в САПР. 
- Вісник НУ ЛП 
«Розрахунок і 
проектування 
автоматизованих 
інформаційних 
систем, 
напівпровідникових і 
радіоелектронних 
пристроїв». Вип. 
№206 - Львів: НУ ЛП, 
2013, с.32-34.
 2. Вєніков 
Д.П.Основи синтезу 



інтелектуального  k-
значного мовного 
інтерфейсу для 
перспективних 
інформаційних 
технологій у 
суспільно-
економічних 
процесах.. Частина 2. 
/ З. Д. Коноплянко, Д. 
П. Вєніков // Вісник 
Університету 
банківської справи 
Національно-го банку 
України (м. Київ) : зб. 
наук. пр. – К., 2013. – 
№ 3. – С. 149-153
3. Вєніков Д.П. k-
значні способи 
організації 
інформаційно-
інтелектуальних 
технологій та 
інтелектуальної 
підтримки суспільно-
економічних процесів. 
/ З. Д. Коноплянко, Д. 
П. Вєніков // Вісник 
Університету 
банківської справи 
Національно-го банку 
України (м. Київ) : зб. 
наук. пр. – К., 2014. – 
№ 1. – С. 180–182.
4. Вєніков Д.П. 
Математичні моделі 
оцінки та 
встановлення 
визначальних 
параметрів 
апаратурних каналів 
із k-значним 
кодування / З.Д. 
Коноплянко, Д. П. 
Вєніков // Вісник 
Університету 
банківської справи 
Національного банку 
України (м. Київ): зб. 
наук. пр. - К., 2014. - 
№ 2. - С. 299-304.
 5. Вєніков Д.П. 
Проблемы 
воспитания лидерских 
качеств у студентов  / 
Д. П. Веников, Е. А. 
Немкова, Н. Ю. Цалик 
// Современное 
образование: новые 
методы и технологии 
в организации 
образовательного 
процесса: материалы 
международной 
научно-методической 
конференции (31 
января - 1 февраля 
2013, Томск) / 
Министерство 
образования и науки 
Российской 
Федерации), Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники). - 
Томск : ТУСУР, 2013. - 
С. 131-133 . - ISBN 978-
5-86889-620-0

30.3. Наявність 



виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Веников Д.П. 
Основы построения и 
функционирование 
управляющих 
комплексов систем 
электросвязи. 
//Учебное пособие.:  - 
Киев, УМК ВО, 1991г., 
56с.
2. Веников Д.П. 
Управляющие 
комплексы 
современных систем 
электросвязи. 
//Учебное пособие.  - 
Киев, УМК ВО, 1991г., 
76с.
3. Вєніков Д.П,, 
Базашвілі А.Т., 
Стрихалюк Б.М., 
Чаплига В.М. 
Автоматизоване 
робоче місце 
складського і 
бухгалтерського 
обліку АРМ «Квант». 
Звіт по науковій 
роботі г/д реєстр.
№47.207614.0073-01, 
Львів, ЛПІ, 1991р., 72с.
№ 
4. Вєніков Д.П. 
Керуючі комплекси 
сучасних систем 
електрозв’язку. // 
Навчальний посібник. 
– Київ, УМК ВО, 
1992р., 80с.
5. Вєніков Д.П. 
Основи побудови і 
функціонування 
керуючих комплексів 
систем електрозв’язку. 
// Навчальний 
посібник.  – Київ, 
УМК ВО, 1992р., 52с.
6. Вєніков Д.П. 
Навчальна програма 
та методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики. 
Для студентів 
спеціальності 
6.050100 «Економчна 
кібернетика». – К: 
УБС НБУ, 2014р. -24с.

66490 Олашин 
Марина 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівська 

комерційна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021548, 
виданий 

16.05.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045848, 
виданий 

16 Кримінальне 
процесуальне 
право України

30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Олашин М. 
Застосування застави 
у кримінальному 
провадженні: 
теоретичні та 
практичні аспекти. 
Європейські 
перспективи. 



25.02.2016 Науково-практичний 
журнал. № 5, 
ЮНЕСКО-СОЦІО, 
2015. с.116-122. (Web 
of Science)
2. Олашин М. 
Економічна 
злочинність: причини 
поширення  і шляхи  
подолання. 
Європейські 
перспективи. 
Науково-практичний 
журнал № 7, 2015 р. 
с.102-107. (Web of 
Science). 
3. Олашин М. 
Евтаназія: умисне 
вбивство чи акт 
милосердя? Право UA. 
Науково-практичний 
журнал. № 4, 
ЮНЕСКО-СОЦІО, 
2015. с. 102-107. (Web 
of Science)

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.  Полякова Юлія, 
Олашин Марина. 
Нормативно-правові 
засади міжнародної 
діяльності журналіста. 
Експерт: парадигма 
юридичних наук та і 
державного 
управління. № 5, 
2020. 
2.  Полякова Юлія, 
Котуха Олександр, 
Олашин Марина 
Інституційно-правове 
забезпечення 
міжнародного 
митного 
співробітництва 
України. Експерт: 
парадигма юридичних 
наук та і державного 
управління.  № 3, 
2020.  С.263-274. 
3. М. Олашин, В. 
Слупко Кримінальна 
відповідальність за 
порушення прав 
пацієнта за 
законодавством 
зарубіжних країн. 
Вісник Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
Юридичні науки. 
Збірник наукових 
праць. Випуск № 6.  
Львів: Видавництво 
ЛТЕУ, 2018. С. 69-78. 
4. Олашин М. Аналіз 
окремих нормативно-
правових актів, що 
забезпечують 
функціонування 
аграрного сектору 
економіки України. 
Аграрна економіка. 
Т.11. № 1-2, 2018 р. с. 



23-26. 
5. М. Олашин, С. 
Гапяк Кримінальні 
процесуальні аспекти 
зняття інформації з 
електронних 
інформаційних 
систем. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
юридичні науки : Зб. 
наук. праць. Львів : 
Видавництво «Растр-
7», 2018.  Вип. № 7. С. 
233-243.
6. Олашин М. 
Обставини що 
підлягають 
доказуванню у 
справах про злочини 
неповнолітніх. 
Науковий вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. Серія 
юридична. Збірник 
наукових праць. 
Випуск № 4.  Львів, В-
во «Растр-7», 2017.  С. 
215-222.
7. М. Олашин, М. 
Панько Окремі спекти 
притягнення до 
кримінальної 
відповідальності за 
порушення 
професійних чи 
службових обов’язків 
медичними 
працівниками щодо 
охорони життя та 
здоров’я 
неповнолітніх. 
Науковий вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. Серія 
юридична. Збірник 
наукових праць. 
Випуск № 4. Львів, В-
во «Растр-7», 2017. С. 
140-147.
8. Олашин М. Інститут 
присяжних за новим 
Кримінальним 
процесуальним 
кодексом. 
Юридичний науковий 
електронний журнал 
№ 6 – 2015. 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
http://lsej.org.ua/6_20
15/62.pdf.
9. Олашин М. Окремі 
аспекти 
процесуального 
становища захисника 
у кримінальному 
провадженні. Митна 
справа. Науково-
аналітичний журнал.  
№6 ч.2.  2015.  С. 113-
119.
10. Олашин М. 
Напрями 
удосконалення 



кримінальної 
відповідальності за 
вчинення злочину, 
передбаченого ст. 137 
КК України з 
урахуванням 
зарубіжного досвіду. 
Вісник Львівської 
комерційної академії. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць. Випуск №2.  
Львів, ТзОВ 
«Камула», 2015. с. 
245-251.
11. М. Олашин, Т. 
Дуплеца. До питання 
об’єкту злочину, 
передбаченого ст.200 
КК України. Вісник 
Львівської 
комерційної академії. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць. Випуск №3.  
Львів, ТзОВ 
«Камула», 2015. С. 
124-129.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Доказування у 
кримінальному 
провадженні : 
навчальний посібник 
/ За заг. ред. Канціра 
В.С.  Львів : 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2018. –  
236 с.
2.  Канцір В.С., 
Олашин М.М., Фігель 
Ю.О., Ратушна Б.П. 
Теорія доказів : 
навчальний посібник. 
Львів : Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015.   295 с.
3. Кримінальний 
процес України. 
Навчальний посібник  
за заг. ред. Канціра 
В.С. Львів : 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2015.   
356 с.

30.10. організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти (інституту, 
факультету) 
відділення (наукової 
установи), філії 
(кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу, відділу 
(наукової установи), 
навчально-
методичного 
управління (відділу), 



лабораторії, іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підроз¬ділу, вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту), 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
З 1 вересня 2020 р. – 
завідувач кафедри 
теорії держави і права 
(за основним місцем 
роботи - Львівський 
торговельно-
економічний 
університет).
2017–2020 рр. –  
заступник декана 
юридичного 
факультету. (за 
основним місцем 
роботи - Львівський 
торговельно-
економічний 
університет).
2017-2018 рр. – 
заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії з 
набору на освітній 
ступінь «бакалавр» 
денної та заочної 
форм навчання.(за 
основним місцем 
роботи - Львівський 
торговельно-
економічний 
університет).

30.13 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників (посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання), конспектів 
лекцій, практикумів, 
методичних вказівок 
(рекомендацій) 
1 Олашин М.М., 
Полякова Ю.В. 
Методологія та 
організація наукових 
досліджень. 
Методичні 
рекомендації для 
семінарських і 
практичних занять та 
завдання для 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) 
рівня./М.Олашин, Ю. 
Полякова  Львів: В-во 
ЛТЕУ -2020. 34 с.
 2.Олашин М.М. 
Практикум з 
кримінального 
процесу для студентів 
напряму підготовки 
6.030401 "Право" / 
М.М. Олашин. – 
Львів: КП 
“Палітурник”, 2015. – 



46 с.
3. Олашин М.М. 
Теорія доказів у 
кримінальному 
процесі. Опорний 
конспект лекцій / 
М.М. Олашин. – 
Львів: Вид-во ЛКА, 
2015. – 54 с. 
4. Олашин М.М. 
Кримінальний процес. 
Опорний конспект 
лекцій / М.М. 
Олашин. – Львів: Вид-
во ЛКА, 2015. – 240 с. 
режим доступу: 
http://virt.lac.lviv.ua/c
ourse/view.php?id=532
5. Олашин М.М. 
Теорія доказів у 
кримінальному 
процесі: конспект 
лекцій для 
дистанційного 
навчання студентів 
спеціальності 081 
“Право”. Режим 
доступу : 
http://virt.lac.lviv.ua/c
ourse/view.php?id=818

30.14. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади (Всеукраїн-
ського конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 



виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівництво 
студентами, які 
зайняли 1 місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
правознавства: 
Бублик Я.І. (2019 р.), 
Ніколаєнко В.М. (2019 
р.)

30.15. Наявність 
науково-популярних 
та (або) 
консультаційних 
(дорадчих) та (або) 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
 1 Всесвітня 
організація 
інтелектуальної 
власності: правові 
особливості та функції 
/ Олашин М., 
Полякова Ю.// 
Збірник тез The II th 
International scientific 
and practical 
conference 
«Development of 
scientific and practical 
approaches in the era of 
globalization» 
(September 28-30, 
2020). Електроний 
ресурс: https://isg-
konf.com/uk/developm
ent-of-scientific-and-
practical-approaches-
in-the-era-of-
globalization-ua/
2. Міжнародна 
журналістська 
діяльність: 
нормативно-правові 
аспекти. / Олашин М., 
Полякова Ю.// 
Збірник тез ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Економіка 
сьогодення: актуальні 
питання та 
інноваційні аспекти. 
м. Запоріжжя, 25 
липня 2020 р. с.78-81.
3. Чи варто Україні 
повернути смертну 
кару? /Олашин М., 
Новак О.// Збірник 



матеріалів Звітної 
студентської наукової 
конференції за 
результатами 
науково-дослідної 
роботи у 2019 р. / за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина, Г.В. Марків, 
Р. І. Содоми – м. 
Кам’янка-Бузька, 
2020. С. 374- 376.
4. Міжнародні 
аспекти захисту прав 
інтелектуальної 
власності / Олашин 
М., Полякова Ю.// 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Становлення 
громадянського 
суспільства в Україні: 
нормативно-правове 
підґрунтя» (1–2 
травня 2020 р., місто 
Дніпро). С. 148-152.
5. Способи 
незаконного 
розголошення 
професійних 
таємниць / М.М. 
Олашин // Сучасні 
напрями розвитку 
економіки, 
підприємництва, 
технологій та їх 
правового 
забезпечення: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. � Львів : 
вид-во Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2020. − 
С. 273–275.
6. Презумпція 
невинуватості як 
елемент права за 
захист у 
кримінальному 
провадженні / С.В. 
Магдич, М.М. Олашин 
// Актуальні 
проблеми правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя: Матеріали 
ІХ міжнародної 
науково-практичної 
інтернет конференції 
(Львів, 27 грудня 2019 
року): тези доповідей. 
– Львів : Видавництво 
«Растр-7», 2019. − С. 
176–178.
7. Детермінанти 
корупційної 
злочинності / Ю.О. 
Шаповалова, М.М. 
Олашин // Актуальні 
проблеми правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя: Матеріали 
VІIІ міжнародної 
науково-практичної 
інтернет конференції 
(Львів, 21 грудня 2018 



року): тези доповідей. 
– Львів : Видавництво 
«Растр-7», 2018. − С. 
194–197.

30.18. наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років 
Львівська торгово-
промислова палата. 
Консультування з 
питань 
зовнішньоекономічної 
діяльності (щодо 
правового 
забезпечення 
здійснення 
експортних та 
імпортних операцій 
підприємств регіону) 
Довідка № 19-08-
9/946 від 09.10.2020 
р.
Свідоцтво про право 
заняття адвокатською 
діяльністю ЛВ 
№002089 від 
04.12.2020

331479 Дидів 
Андрій 
Ігорович

Асистент, 
Суміщення

Агротехнологій 
і екології

Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

070801 
Екологiя та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054164, 
виданий 

15.10.2019

4 Екологія та 
захист 
навколишньог
о середовища

Дидів Андрій Ігорович 
В.о. доцента Кафедра 
екології 1. Львівський 
державний аграрний 
університет. 
Спеціальність: 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища», 
Кваліфікація: 
«Магістр з екології та 
охорони 
навколишнього 
середовища» (диплом 
з відзнакою ВК № 
32977325 від 
29.06.2007 р.).

2. Кандидат 
сільськогосподарських 
наук
за спеціальністю 
03.00.16 «Екологія»,
диплом ДК № 054164 
від 
15 жовтня 2019 року.
Тема дисертації:
«Агроекологічні 
аспекти 
нагромадження йонів 
кадмію і свинцю у 
Brassica oleracea var. 
capitata L. та Beta 
vulgaris L. в умовах 
Західного Лісостепу».

3. Стажування: 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України,
25.09.2017р. – 
06.10.2017р.
програма  
стажування: 
«Інноваційні 
технології при 
викладання 
дисципліни: Екологія 



та захист 
навколишнього 
середовища».
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації:             
СС 00493706/004148-
17 від 06 жовтня 2017 
року.

4. Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о експерта-дорадника:
 №24 (НА0000012) 
від 
1 грудня 2017 року.
 (можливість 
здійснювати 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально-
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань екології)

5. Член Всеукраїнської 
екологічної ліги. 
Квиток №5580 8 
років  Екологія та 
захист навколишнього 
середовища 30.2. 
наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Снітинський В., 
Дидів А. Біохімічний 
склад капусти 
білоголової залежно 
від рівня забруднення 
ґрунту кадмієм і 
свинцем за 
використання 
меліорантів та різних 
систем удобрення. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: серія 
агрономія. Львів, 
2016. № 20. С. 3–13.
2. Дидів А. Вплив 
кадмію та свинцю на 
фітопродуктивність 
буряка столового за 
використання 
меліорантів та різних 
систем удобрення. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: серія 
агрономія. Львів, 2017. 
№ 21. С. 110–116. 
3. Дидів А. Вплив 
добрив та меліорантів 
на якість 
коренеплодів буряка 
столового за 
забруднення ґрунту 
кадмієм. Науковий 
вісник Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України: серія 
агрономія. Київ, 2017. 



Вип. 269. С. 234–241. 
4. Snytinsky, V., Dydiv 
А.  The mobility of 
cadmium and lead in 
soil and their impact on 
the quality of beetroot 
(Beta vulagaris L.) with 
different systems of 
fertilization.  Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczego we 
Wrocławiu: seria 
rolnictwo. Wrocław, 
2017. CXXII (625). Str. 
87–98.
5. Снітинський В., 
Дидів А., Качмар Н. 
Вплив добрив та 
меліорантів на 
фітопродуктивність 
капусти білоголової за 
забруднення ґрунту 
свинцем. Науковий 
вісник Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України: серія 
агрономія. Київ, 2018. 
Вип. 286. С. 329–338.
6. Качмар Н. В., 
Форемна І. В., Дидів А. 
І. Особливості 
біологічного 
поглинання Кадмію 
рослинами ячменю 
ярого. Науковий 
вісник Львівського 
національного 
університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені С. 
З. Гжицького: 
сільськогосподарські 
науки. Львів, 2018. Т. 
20, № 84. С. 16–20. 
7. Снитынский В. В., 
Дыдив А. И. 
Эффективность 
различных систем 
удобрения и 
мелиорантов на 
подвижность свинца в 
почве и его влияние 
на биохимический 
состав капусты 
белокачанной. 
Овощеводство: 
сборник научных 
трудов. Национальная 
академия наук 
Беларуси. Минск, 
2016. Т. 24. С. 136–143.
8. Качмар Н. В., 
Мазурак О. Т., Дидів 
А. І., Багдай Т. В. 
Досвід деяких країн у 
поводженні з 
електронними та 
електричними 
відходами. Науковий 
вісник Львівського 
національного 
університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені 
С.З. Гжицького: 
сільськогосподарські 
науки. Львів, 2019. Т. 



21, № 90. С. 59–63.  
9. Снітинський В. В., 
Дидів А. І., Качмар Н. 
В., Багдай Т. В. Вплив 
йонів кадмію на 
фенологічну динаміку 
активності 
пероксидази у листках 
Beta vulgaris L. за 
використання добрив 
та меліорантів. Вісник 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва. 2019. 
№19. С. 69-74. 
10. Качмар Н. В., 
Мазурак О. Т., Дидів 
А. І., Багдай Т. В. 
Досвід деяких країн у 
поводженні з 
електронними та 
електричними 
відходами. Науковий 
вісник Львівського 
національного 
університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені 
С.З. Гжицького: 
«сільськогосподарські 
науки». 2019. Т. 21, № 
90. С. 59-63.
11. Снітинський В., 
Дидів О., Дидів А., 
Качмар Н., Дацко Т. 
Фенологічна динаміка 
активності 
пероксидази у листках 
Brassica oleracea var. 
capitata L. за дії йонів 
свинцю залежно від 
застосування добрив 
та меліорантів. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
агрономія. Львів, 
2020. №24. С. 5-11.
12. Дидів І., Дидів О., 
Дидів А., Юзьків М., 
Гайко Л. Вплив нового 
комплексного 
мінерального добрива 
Нітроамофоска-М на 
урожайність і якість 
пастернаку. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
агрономія. Львів, 
2020. №24. С. 93-98.

30.3. наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Бальковський В. В., 
Дидів А. І. Технології 
вирощування 
овочевих культур у 
спорудах закритого 
ґрунту: навч. посіб. 
Львів: «Новий Світ – 
2000», 2018. 82 с.
2. Ільчук Р. В., Дидів 



О. Й., Дидів І. В., 
Дидів А. І. Органічне 
садівництво та 
виноградарство: навч. 
посіб. / за ред. 
Скосаревої Н. В. Львів: 
ПП «Інтерпрінт-М», 
2019. 100 с. 
3. Дидів О. Й., Дидів І. 
В., Ільчук Р. В., 
Бальковький В.В., 
Дидів А. І. Технології в 
овочівництві: навч. 
посіб. Львів: ПП 
«Інтерпрінт-М», 2020. 
126 с.

30.13. наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
Всього видано більше 
50 методичних 
вказівок та 
рекомендацій.
1. Багдай Т. В., Скаб О. 
Б., Дидів А. І. Екологія 
та захист 
навколишнього 
середовища. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету, ОС. 
«Бакалавр», 
спеціальностей 051 
Облік і 
оподаткування, 072 
Фінанси, Банківська 
справа та страхування, 
073 Менеджмент, 076 
Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність. Львів, 
2018. 64 с.
2. Дидів А. І., 
Войтович Н. Г., 
Багдай Т. В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
навчальної практики 
для студентів 
факультету 
агротехнологій і 
екології  спеціальності 
183 «Технологія 
захисту 
навколишнього 
середовища» ОС 
«Бакалавр». Львів, 
2019. 18 с.
3. Дидів А. І., 
Войтович Н. Г., 
Багдай Т. В. Загальна 
екологія. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
навчальної практики 
студентами, які 



навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Екологія», 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» ОС 
«Бакалавр» Львів, 
2019. 20 с.
4. Дацко Т. М., 
Кректун Б. В., Качмар 
Н. В., Дидів А. І. 
Загальна екологія. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
студентами денної та 
заочної форми 
навчання ОС 
«Бакалавр», які 
навчаються за 
освітньо-
професійними 
програмами 
«Екологія», 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» (Частина 
2). Львів: Вид. Центр 
ЛНАУ, 2019. 46 с.
5. Дидів О.Й., Дидів 
І.В., Дидів А.І., Юзьків 
М.М., Пушкар О.С., 
Костів З.В. Біохімія 
плодів, овочів і 
винограду. Методичні 
рекомендації для 
лабораторних занять 
студентам факультету 
агротехнологій і 
екології ННІЗіПО ОС 
«Магістр» 
спеціальності  203 
«Садівництво та 
виноградарство». 
Львів, 2019. 36 с.
6. Корінець Ю. Я., 
Дидів А. І., Дацко Т. 
М. Агроекологія. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт 
студентами, які 
навчаються за 
освітньо-
професійними 
програмами 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» ОС 
«Бакалавр». Львів, 
2019. 92 с.
7. Корінець Ю. Я., 
Хірівський П. Р., 
Зеліско О. В., Дидів А. 
І. Технології захисту 
грунту. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт 
студентами, які 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» ОС 
«Бакалавр». Львів, 



2019. 132 с.
8. Онисковець М. Я., 
Дидів А. І., Лопотич 
Н. Я. Радіоекологія. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт 
студентами, які 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» ОС 
«Бакалавр». Львів, 
2019. 86 с.
9. Дацко Т. М., 
Мазурак О. Т., Качмар 
Н. В., Іванків М. Я., 
Дидів А. І. Загальна 
екологія. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
студентами денної та 
заочної форми 
навчання РВО 
«Бакалавр», які 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Екологія» 
спеціальністю 101 
«Екологія». Львів, 
2020. 100 с.
10. Дацко Т. М., 
Качмар Н. В., Іванків 
М. Я., Дидів А. І. 
Загальна екологія. 
Конспект лекцій з 
дисципліни для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання, які 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Екологія» 
спеціальністю 101 
Екологія РВО 
«Бакалавр». Львів, 
2020. 126 с.
11. Дидів А. І., 
Корінець Ю. Я., 
Качмар Н. В., Дацко Т. 
М., Іванків М. Я. 
Агроекологія. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт 
студентами, які 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Екологія» 
спеціальністю 101 
Екологія РВО 
«Бакалавр». Львів, 
2020. 100 с.
12. Дидів А. І., Качмар 
Н. В., Дацко Т. М., 
Іванків М. Я. Екологія 
та захист 
навколишнього 
середовища. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 



практичних робіт 
студентами, які 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» РВО 
«Бакалавр» Львів, 
2020. 112 с.
13. Дидів А. І., Качмар 
Н. В., Дацко Т. М., 
Іванків М. Я. Екологія 
та захист 
навколишнього 
середовища. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт 
студентами, які 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою Облік і 
оподаткування» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» РВО 
«Бакалавр». Львів, 
2020. 110 с.
14. Дидів А. І., Качмар 
Н. В., Дацко Т. М., 
Іванків М. Я., 
Онисковець М. Я. 
Екологія та захист 
навколишнього 
середовища. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт 
студентами, які 
навчаються за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Архітектура та 
містобудування» 
спеціальності 191 
«Архітектура та 
містобудування»  РВО 
«Бакалавр». Львів, 
2020. 129 с.

30.15. наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. Капуста: 
причини неврожаю,  
або успіх у 
несприятливий рік. 
Овощеводство. Київ, 
2016. №1 (131) січень. 
С. 34-39.
2. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. Фаворит 
нового овочевого 
сезону – капуста 
рання. Овощеводство. 
Київ, 2016. №3 (133) 



березень.  С. 24-31.
3. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. Рання 
капуста з відкритого 
грунту. Овощеводство. 
Київ, 2016. №4 (134) 
квітень. С. 26-29.
4. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. Смугасті 
красені на 
Прикарпатті. 
Овощеводство. Київ, 
2016. №10 (139) 
жовтень. С. 28-33.
5. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. 
Технологія розсади 
селери коренеплідної. 
Плантатор. Київ, 2016. 
№2 (26). С. 78-82.
6. Снітинський В. В., 
Дидів А. І. 
Ефективність органо-
мінеральної системи 
удобрення та 
меліорантів для 
детоксикації 
забрудненого ґрунту 
важкими металами за 
вирощування капусти 
білоголової. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок. Львів: 
Львів. нац. аграр. ун-
т., 2017. Вип. 17. С. 40. 
7. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. Кавуни 
на Прикарпатті. 
Плантатор. Київ, 2017. 
№6 (36). С. 95–98.
8. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. 
Вирощування капусти 
білоголової в другому 
обороті. Агроексперт. 
Київ, 2018. №5 (118) 
травень. С. 46-49. 
9. Снітинський В. В., 
Дидів А. І. Вплив 
добрив та меліорантів 
на урожайність і 
якість буряку 
столового за 
забруднення ґрунту 
кадмієм. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок. Львів: 
Львів. нац. аграр. ун-
т., 2018. Вип. 18. С. 4.
10. Дидів А. І., Качмар 
Н. В., Багдай Т. В. 
Глобальні та 
національні виклики 
забезпечення 
населення питною 
водою в XXI столітті. 
Журнал Агробіології і 
екології. Львів, 2018. 
Т. 5. № 1. С. 32-38.
11. Снітинський В. В., 
Дидів А. І, Качмар Н. 



В., Багдай Т. В. Заходи 
щодо зменшення 
нагромадження 
свинцю у 
коренеплодах буряка 
столового в умовах 
Західного Лісостепу. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок. Львів: 
Львів. нац. аграр. ун-
т., 2019. Вип. 19. С. 12.
12. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. 
Урожайність i якість 
капусти білоголової за 
використання нового 
комплексного 
мінерального добрива 
Нiтроамофоска-М з 
мікроелементами. 
ПартнерАгро. Київ, 
2019. №1 (121) січень-
лютий. 2019. С. 22-23.    
13. Дидів І. В., Дидів А. 
І. Овочі без нітратів. 
Ч. 1. Агроіндустрія. 
Київ, 2019. №3 
березень. С. 66-71. 
14. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Бальковський В. В., 
Дидів А. І. Овочі без 
нітратів. Ч. 2. Київ: 
Агроіндустрія. Київ, 
2019. №4 квітень. С. 
58-63. 
15. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. Озима 
цибуля – на старт. 
Агроеліта. Київ, 2019. 
№8 (79). 2019. С. 16-
17.
16. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., 16. Дидів І. В., 
Дидів О. Й., 
Бальковський В. В., 
Дидів А. І. Смугасті 
перспективи. 
Агроіндустрія. Київ, 
2019. №5 Травень. С. 
16-23.
17. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І. Важкі 
метали в агроценозах. 
Агроіндустрія. Київ, 
2019. №10 жовтень. С. 
62-68.
18. Дидів І., Дидів О., 
Дидів А. І. Технологія 
вирощування капусти 
білоголової у другому 
обороті. Агроеліта. 
Київ, 2020. №6 (89) 
червень. С. 20-22.  
19. Багдай Т., Дидів А., 
Качмар Н. 
Поширення Cyprinus 
carpio L. як 
біоіндикатора водних 
екосистем та в 
аквакультурі. 
Екологічний Вісник. 
Київ, 2019. №6 
листопад-грудень. С. 
10-11.
20. Дидів І. В., Дидів 
О. Й., Дидів А. І., 



Дидів О. Й. Абетка 
квасолі овочевої. 
Агроіндустрія. Київ, 
2019. №11 листопад. 
С. 14-21.
21. Дидів І. В., Дидів О. 
Й., Дидів А. І., Качмар 
Н. В. Сила кальцієвих 
меліорантів. Ч. 1. 
Агроіндустрія. Київ, 
2020. №2. лютий. С. 
52-58. 
22. Дидів І. В., Дидів 
О. Й., Дидів А. І. 
Нітроамофоска-М – 
формула успіху 
аграріїв. Пропозиція. 
Київ, 2020. №3 (294) 
березень. С. 2-3. 
23. Дидів І. В., Дидів 
О. Й., Дидів А. І., 
Качмар Н. В. Сила 
кальцієвих 
меліорантів. Ч. 2.  
Агроіндустрія. Київ, 
2020. №3. березень. С. 
34-39. 
24. Дидів І. В., Дидів 
О. Й., Дидів А. І. 
Вирощування ранньої 
капусти  у відкритому 
грунті. Агроексперт. 
Київ, 2020. №4 (141) 
квітень. С. 42-47.
25. Дидів І., Дидів О., 
Дидів А., Юзьків М. 
Вирощування кавуна в 
умовах Західного 
Лісостепу. 
Агроексперт. Київ, 
2020. №5 (142) 
травень. С. 55-59.
26. Дидів І. В., Дидів 
О. Й., Дидів А. І. 
Вирощування 
цілющого 
коренеплоду. 
Агроіндустрія. Київ, 
2020. №5 травень. С. 
52-61.
27. Снітинський В. В., 
Дидів А. І., Качмар Н. 
В., Дацко Т. М. Вплив 
добрив та меліорантів 
на нагромадження 
йонів свинцю у 
рослинах Brassica 
oleracea var. capitata L. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського,  І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів : Львів. нац. 
аграр. ун-т., 2020. С. 4.
28. Снітинський В. В., 
Дидів О. Й., Дидів І. 
В., Дидів А. І. 
Ефективне 
нанодобриво «5 
елемент» для салату 
посівного (Lactuka 
sativa L. var. secalina 
Alef.). Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 



університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського,  І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів : Львів. нац. 
аграр. ун-т., 2020. С. 
29. 
29. Дидів І. В, Дидів О. 
Й., Дидів А. І. 
Підвищення 
урожайності і якості 
селери коренеплідної 
за використання 
регулятора росту 
Біоглубін. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського,  І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів : Львів. нац. 
аграр. ун-т., 2020. С. 
34.
30. Дидів О. Й., Дидів 
І. В., Дидів А. 
Підвищення 
урожайності та якості 
капусти броколі за 
використаннянового 
комплексного 
мінерального добрива 
Нітроамофоска-М. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського,  І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів : Львів. нац. 
аграр. ун-т., 2020. С. 
32.
31. Снітинський В. В., 
Дидів І. В, Дидів О. Й., 
Бальковський В. В., 
Дидів А. І. Вплив 
добрив 
Нітроамофоски-М на 
врожайність часнику 
озимого. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського,  І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів : Львів. нац. 
аграр. ун-т., 2020. С. 
23.
32. Дидів І. В, Дидів О. 
Й., Бальковський В. В., 
Дидів А. І., Юзьків М. 
М. Підбір сортименту 
капусти кольрабі для 
умов Західного 
Лісостепу України. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 



виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського,  І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів : Львів. нац. 
аграр. ун-т., 2020. С. 
33.
33. Дидів І., Дидів О., 
Дидів А. Агротехніка 
вирощування Пак-
чой. Агроексперт. 
Київ, 2020. №6 (143) 
червень. С. 58-63.
34. Дидів І., Дидів О., 
Дидів А. Китайська 
редька лобо: 
технологія 
вирощування. 
Агроексперт. Київ, 
2020. №7 (144) 
липень. С. 52-55.
35. Дидів І., Дидів О., 
Дидів А. Броколі: 
особливості 
вирощування. 
Агроексперт. Київ, 
2020. №8 (145) 
серпень. С. 60-65.
36. Дацко Т., Качмар 
Н., Дидів А. Загрози 
інвазії рудого 
іспанського слимака. 
Екологічний Вісник. 
Київ, 2020. №2 (120) 
березень-квітень. С. 
21-22.

30.16.  участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Всеукраїнської 
екологічної ліги. 
Квиток №5580.

30.18. наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування у 
дорадчій службі при 
Львівській обласній 
державній 
адміністрації. 
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о експерта-дорадника: 
№24 (НА0000012) від 
1 грудня 2017 року 
(можливість 
здійснювати 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально-
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань екології)
Наукове 
консультування та 
надання дорадчих 
послуг з питань 
екології:
– Яворівський 
національний 
природний парк;
– Фермерське 
господарство 



Мелешка В. П., 
Львівська область 
Миколаївський район;
– Фірма «Зорепад» у 
формі товариства з 
обмеженою 
відповідальністю, 
Львівська область 
Жовківський район;
– Фермерське 
господарство «Лім», 
Львівська область 
Кам’янка-Бузький 
район. 

112230 Копитко 
Андрій 
Дмитрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівництва та 
архітектури

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020669, 
виданий 

02.07.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024341, 
виданий 

04.04.2011

18 Логіка Довідка про 
проходження 
стажування на 
кафедрі філософії 
ЛНУ ім. І. Франка 
(01.11.2017 р.). Тема 
стажування: «Сучасні 
засади викладання 
курсів філософії та 
філософії природи».

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:

1. Копитко А.Д. Стаття 
– рецензія на працю: 
Терський С.В. 
Археологія України 
(середньовічна доба): 
навчальний посібник. 
– Львів: Вид-во 
Львівської 
політехніки, 2017. – 
256 с. // Музейний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник. - № 17. – 
Запоріжжя, 2017. – С. 
213-216.
2. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. До 
питання про 
методологічні пошуки 
в сучасній фізичній 
економії Аграрна 
економіка. 2017. Т.10. 
№ 1-2. С.21-29;
3. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Термодинамічна та 
інфодинамічна моделі 
фізичної економії. 
Вісник 
Дніпропетровського 
державного аграрно-
економічного 
університету. – 2016. - 
№ 3(41). Серія. 
Сільськогосподарська 
екологія. Агрономічні 
науки. Економічні 



науки. – С.102-107;
4. Копитко А.Д., 
Мисак Н.Ф. Актуальні 
проблеми соціально-
гуманітарної 
підготовки студентів у 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті. 
Професійно-
прикладні дидактики. 
Міжнародний 
науковий журнал. 
Кам'янець-
Подільський, 2016. 
Вип. 2. С. 62-71;
5. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Актуальні проблеми 
соціально-
гуманітарної 
підготовки студентів в 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті. 
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірка наукових 
праць. – 
Дніпропетровськ : ДЗ 
"ДМА" 2016. Вип.3. 
С.193-200.
6. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А., Сас 
І.М. Реалізація 
принципів фізичної 
економії. Вісник 
Дніпропетровського 
державного аграрно-
економічного 
університету. 2015. № 
4 (38). С.34-38.
7. Копытко А.Д. 
Галицко-Волынское 
княжество в свете 
современных 
археологических 
исследований. Rossica 
antiqua (Санкт-
Петербург). – 2015. - 
№1. – С.121-133.
8. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А., 
Мисак Н.Ф. 
Психолого-
педагогічна 
підготовка магістрів у 
вищих навчальних 
закладах аграрного 
профілю. Педагогіка і 
психологія 
професійної освіти. 
Науково-методичний 
журнал. – 2014. - № 5. 
– С.192-203.
9. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Михайло 
Грушевський про 
завдання освіти в 
умовах українського 
національного 
відродження  
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірка наукових 
праць. – 2014. - № 1. – 
Дніпропетровськ: 
Дніпропетровська 



медична академія, 
2014. – С.225-231.
10. Копитко А.Д. 
Фізична економія та 
філософсько-
світоглядні засади 
формування 
екокультури студента 
вищого навчального 
закладу // Суспільні 
науки: напрямки та 
тенденції розвитку в 
Україні та світі: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Одеса, 
20-21 липня 2018 р.). 
– Одеса: ГО 
«Причорноморський 
центр досліджень 
проблем суспільства», 
2018. – С. 47-53.  
11. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Дослідження проблем 
розвитку української 
аграрної освіти в 
Cхідній Галичині 
(кінець XIX – перша 
половина XX ст.) в 
сучасній вітчизняній 
історіографії (частина 
I). Журнал 
агробіології та 
екології. Науково-
технічний журнал.  
2018. – Т.5. - № 1. – С. 
49-57.
12. Копытко А.Д. 
Археологическое 
изучение 
средневековья 
Украины в работах 
С.В. Шеломенцева-
Терского. Rossica 
Antiqua. 2018. № 1/2. 
С.136-177.
13. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Сучасна філософія 
освіти та шляхи 
реалізації її  
принципів в 
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І.Галятовського. 
Форум 
Дніпропетровської 
державної фінансової 
академії. Сьомі 
Всеукраїнські читання 
"Православ'я у 
світовій культурі". – 
Режим доступу: 
http://dsfa.mybb3.net/
viewtopic.php?p=399 
7.  Наконечний Р.А., 
Копитко А.Д. 
Філософсько-
методологічні 
проблеми пізнання в 
працях 
В.Вернадського, 
С.Подолинського, 
М.Руденка. Вісник 
гуманітарних наук 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. – 2011. - 
№ 3-4. – С.212-225. 
(0,8 д.а.).
8.  Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. Іван 
Павло II про роль віри 
та розуму в житті 
людини. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. М.Туган-
Барановського. 
Гуманітарні науки. – 
2012. - № 5 (54). – 
С.32-38. 
9.  Копитко А, 
Наконечний Р., Вовк 
Є. Станіслав 
Оріховський про 



сутність виховання 
правителя. Духовно-
моральне виховання в 
академічному 
середовищі. Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – Львів, 
2012. С.95-104.
10. Копитко А., 
Крачковський Б. 
Моральне виховання 
студентів у вищих 
навчальних закладах: 
соціокультурний 
аспект. Духовно-
моральне виховання в 
академічному 
середовищі. Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – Львів, 
2012. – С.168-175.
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Диплом 
кандидата наук 

ДK 020669, 
виданий 

02.07.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024341, 
виданий 

04.04.2011

18 Філософія Довідка про 
проходження 
стажування на 
кафедрі філософії 
ЛНУ ім. І. Франка 
(01.11.2017 р.). Тема 
стажування: «Сучасні 
засади викладання 
курсів філософії та 
філософії природи».

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:

1. Копитко А.Д. Стаття 
– рецензія на працю: 
Терський С.В. 
Археологія України 
(середньовічна доба): 
навчальний посібник. 
– Львів: Вид-во 
Львівської 
політехніки, 2017. – 
256 с. // Музейний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник. - № 17. – 
Запоріжжя, 2017. – С. 
213-216.
2. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. До 
питання про 
методологічні пошуки 
в сучасній фізичній 
економії Аграрна 
економіка. 2017. Т.10. 
№ 1-2. С.21-29;
3. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Термодинамічна та 
інфодинамічна моделі 



фізичної економії. 
Вісник 
Дніпропетровського 
державного аграрно-
економічного 
університету. – 2016. - 
№ 3(41). Серія. 
Сільськогосподарська 
екологія. Агрономічні 
науки. Економічні 
науки. – С.102-107;
4. Копитко А.Д., 
Мисак Н.Ф. Актуальні 
проблеми соціально-
гуманітарної 
підготовки студентів у 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті. 
Професійно-
прикладні дидактики. 
Міжнародний 
науковий журнал. 
Кам'янець-
Подільський, 2016. 
Вип. 2. С. 62-71;
5. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Актуальні проблеми 
соціально-
гуманітарної 
підготовки студентів в 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті. 
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірка наукових 
праць. – 
Дніпропетровськ : ДЗ 
"ДМА" 2016. Вип.3. 
С.193-200.
6. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А., Сас 
І.М. Реалізація 
принципів фізичної 
економії. Вісник 
Дніпропетровського 
державного аграрно-
економічного 
університету. 2015. № 
4 (38). С.34-38.
7. Копытко А.Д. 
Галицко-Волынское 
княжество в свете 
современных 
археологических 
исследований. Rossica 
antiqua (Санкт-
Петербург). – 2015. - 
№1. – С.121-133.
8. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А., 
Мисак Н.Ф. 
Психолого-
педагогічна 
підготовка магістрів у 
вищих навчальних 
закладах аграрного 
профілю. Педагогіка і 
психологія 
професійної освіти. 
Науково-методичний 
журнал. – 2014. - № 5. 
– С.192-203.
9. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Михайло 
Грушевський про 



завдання освіти в 
умовах українського 
національного 
відродження  
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірка наукових 
праць. – 2014. - № 1. – 
Дніпропетровськ: 
Дніпропетровська 
медична академія, 
2014. – С.225-231.
10. Копитко А.Д. 
Фізична економія та 
філософсько-
світоглядні засади 
формування 
екокультури студента 
вищого навчального 
закладу // Суспільні 
науки: напрямки та 
тенденції розвитку в 
Україні та світі: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Одеса, 
20-21 липня 2018 р.). 
– Одеса: ГО 
«Причорноморський 
центр досліджень 
проблем суспільства», 
2018. – С. 47-53.  
11. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Дослідження проблем 
розвитку української 
аграрної освіти в 
Cхідній Галичині 
(кінець XIX – перша 
половина XX ст.) в 
сучасній вітчизняній 
історіографії (частина 
I). Журнал 
агробіології та 
екології. Науково-
технічний журнал.  
2018. – Т.5. - № 1. – С. 
49-57.
12. Копытко А.Д. 
Археологическое 
изучение 
средневековья 
Украины в работах 
С.В. Шеломенцева-
Терского. Rossica 
Antiqua. 2018. № 1/2. 
С.136-177.
13. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Сучасна філософія 
освіти та шляхи 
реалізації її  
принципів в 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті. Наука і 
методика. 2009. № 13. 
С. 92-95.

Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А., 
Мисак Н.Ф., Лазарева 
М.Л., Васільєва О.С. 
Філософія: 
навчальний посібник. 
Львів: Ліга-Прес, 



2014. 286 с.
2. Копитко А.Д., 
Крачковський Б.П., 
Харісова Т.І.  Основи 
психології: 
навчальний посібник. 
Львів: Ліга-Прес, 
2015. 318 с.
3. Політологія: сучасні 
терміни і поняття. 
Короткий навчальний 
словник-довідник. 
Львів: "Новий світ-
2000", 2014. 514 с. (в 
співавторстві).
4. Соціологія. Терміни 
і поняття. Навчальний 
енциклопедичний 
словник-довідник / За 
заг. ред. В.М. Пічі.  
Львів: Новий світ-
2000, 2018. 502 с. (в 
співавторстві) .
5. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А., 
Васільєва О.С., Мисак 
Н.Ф. Історія філософії. 
Навчальний посібник. 
Львів, 2013. 471 с.
6. Філософія: терміни 
і поняття: навчальний 
енциклопедичний 
словник. Під ред. В.Л. 
Петрушенка. Львів: 
«Новий-світ, 2000», 
2020. 492 с. (в 
співавторстві).
7. Психолого-
педагогічні аспекти 
діяльності наставника 
академічної групи. 
Бібліографічний 
довідник. Львів: 
ЛНАУ, 2015. 215 с. (в 
співавторстві).
8. Українська аграрна 
наука та освіта Східної 
Галичини у другій 
половині XIX – 
першій половині XX 
століття. укл.: В. В. 
Снітинський, А. Д. 
Копитко, Л. А. Пинда, 
М. В. Павлюх, А. М. 
Куза Львів: Простір-
М, 2018. 242 с. 
Завідувач Музею 
історії ЛНАУ.
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Копитко А. Вчення 
сучасної фізичної 
економії як основа 
зміни ставлення 
людини до довкілля. 
Екологія і 
природокористування 
в системі оптимізації 
відносин природи і 
суспільства. 
Матеріали IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 27-28 
квітня 2017 року, м. 



Тернопіль. – С.62-64 
(0,18 у. д.а.). 
2. Копитко А.Д. 
Світоглядні засади 
фізичної економії і 
проблема подолання 
духовної кризи в 
сучасному суспільстві. 
Філософсько-
психологічні аспекти 
духовності в економіці 
та управлінні. Збірник 
тез III Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
19 квітня 2017 р., м. 
Львів. Львів, 2017.  
С.117-121 (0,31 у. д.а.).
3.  Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. Г.С. 
Сковорода про 
концептуальні засади 
навчально-виховної 
роботи з молоддю. 
Інтерпретація та 
інтерпретатори: з 
історії 
сковородинознавства. 
Збірник тез та 
матеріалів 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
14 травня 2016 р., 
Сковородинівка. - ОКЗ 
"Національний 
літературно-
меморіальний музей 
Г. С. Сковороди", 14 
травня 2016 року). – 
Сковородинівка – 
Харків : Майдан, 2016. 
– С.80-86 (0,4 у.д.а.). 
4. Копитко А., 
Наконечний Р.. Сас І. 
Модель відносин у 
системі "людина-
природа" у вченні 
фізичної економії. 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій. 
Матеріали XVII 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму 14-16 вересня 
2016 р. – Львів: ТзОВ 
"Ліга-Прес", 2016. – 
С.337-343 (0,75 у.д.а.).
5. Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Термодинамічна та 
інфодинамічна моделі 
фізичної економії. 
Вісник 
Дніпропетровського 
державного аграрно-
економічного 
університету. – 2016. - 
№ 3(41). Серія. 
Сільськогосподарська 
екологія. Агрономічні 
науки. Економічні 
науки. – С.102-107 (0,9 
у. д.а.);
6.  Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. 
Образ проповідника в 
гомілетичній науці 



І.Галятовського. 
Форум 
Дніпропетровської 
державної фінансової 
академії. Сьомі 
Всеукраїнські читання 
"Православ'я у 
світовій культурі". – 
Режим доступу: 
http://dsfa.mybb3.net/
viewtopic.php?p=399 
7.  Наконечний Р.А., 
Копитко А.Д. 
Філософсько-
методологічні 
проблеми пізнання в 
працях 
В.Вернадського, 
С.Подолинського, 
М.Руденка. Вісник 
гуманітарних наук 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. – 2011. - 
№ 3-4. – С.212-225. 
(0,8 д.а.).
8.  Копитко А.Д., 
Наконечний Р.А. Іван 
Павло II про роль віри 
та розуму в житті 
людини. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. М.Туган-
Барановського. 
Гуманітарні науки. – 
2012. - № 5 (54). – 
С.32-38. 
9.  Копитко А, 
Наконечний Р., Вовк 
Є. Станіслав 
Оріховський про 
сутність виховання 
правителя. Духовно-
моральне виховання в 
академічному 
середовищі. Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – Львів, 
2012. С.95-104.
10. Копитко А., 
Крачковський Б. 
Моральне виховання 
студентів у вищих 
навчальних закладах: 
соціокультурний 
аспект. Духовно-
моральне виховання в 
академічному 
середовищі. Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – Львів, 
2012. – С.168-175.

44290 Куза Анжела 
Михайлівна

Завідувач 
кафедри

0 Українська 
мова(за 
професійним 
спрямванням)

Український 
поліграфічний 
інститут ім. І. 
Федорова
(1990 р.)
Диплом з відзнакою 
№033737,
Спеціальність 
«Журналістика»
Кандидат 



філологічних наук
Диплом ДК №041835 
від 27.04.2017
Спеціальність 10.02.01 
–українська мова
Тема дисертації 
«Українська релігійна 
фразеологія: 
особливості 
функціонування в 
сучасному мовному 
просторі»
Стажування  з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням в 
Українській академії 
друкарства (Довідка 
№64-04/567 від 
19.06.2015 р.)

 30. 1 Стаття у виданні, 
що увійшло до 
наукометричної бази 
Scopus:
1. Nazarkevych M., 
Marchuk A., Vysochan 
L., Voznyi Y., 
Nazarkevych H., Kuza 
A. Ateb-Gabor Filtering 
Simulation for 
Biometric Protection 
Systems (short paper).  
Cybersecurity Providing 
in Information and 
Telecommunication 
Systems 2020:  
Proceedings of the 
Selected Papers on 
Cybersecurity Providing 
in Information and 
Telecommunication 
Systems (CPITS 2020). 
Kyiv, Ukraine, July 7, 
2020 (online).  P 14-22. 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2746/paper2.pdf
30.2  наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Куза А. Релігійна 
фразеологія 
проповідей 
Святослава Шевчука. 
Проблеми 
гуманітарних наук : 
зб. наук. праць 
Дрогобицького держ. 
пед. ун-ту імені Івана 
Франка / ред. кол. Н. 
Скотна (гол. ред.), М. 
Федурко (ред. розділу) 
та ін. Дрогобич : 
Видавн. відділ ДДПУ 
імені Івана Франка, 
2014.  Вип. 34. 
Філологія.  С. 87–98. 
2. Куза А. Із 
спостережень над 
особливостями 
використання 
релігійної фразеології 
у творчості Євгена 
Сверстюка.  ТЕКА 
Komisji polsko-
ukraińskich związków 



kulturowych / red. L. 
Frolak.  Lublin, 2015.  
T. X.  S. 89–97  (Numer 
ISSN 1733-2249). 
3.  Куза А. Роль 
перекладеної 
богословської 
літератури у 
формуванні 
посттоталітарної 
свідомості. Поліграфія 
і видавнича справа : 
наук.-техн. зб. Львів : 
Укр. акад. друкарства, 
2017. Вип. № 2 (74). С. 
174-182 (INDEX 
COPERNICUS).
4. Куза А. Типологія 
релігійних 
фразеологічних 
одиниць : генетичні та 
структурно-
семантичні групи. 
Проблеми 
гуманітарних наук : 
збірник наукових 
праць Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
"Філологія" / ред. кол. 
Надія Скотна (шеф-
редактор), Марія 
Федурко (головний 
редактор) та ін.  
Дрогобич : 
Редакційно-
видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана 
Франка, 2017. Випуск 
сороковий.  С. 54-66. 
(INDEX 
COPERNICUS).
5. Куза А. 
Ідеографічна 
диференціація 
української релігійної 
фразеології.  
Проблеми 
гуманітарних наук : 
збірник наукових 
праць Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
"Філологія" / ред. кол. 
Надія Скотна (шеф-
редактор), Марія 
Федурко (головний 
редактор) та ін.  
Дрогобич : 
Редакційно-
видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана 
Франка, 2018. Випуск 
сорок другий.  С. 59-
73. (INDEX 
COPERNICUS).
30.3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Горда О. М., Дерпак 
О. В., Куза А. М. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: ділова 
та наукова 



комунікація : навч. 
посібник. Львів : 
ЛНАУ, 2017. 138 с.
30.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
2009-2018 рр. – 
завідувач кафедри 
українознавства 
ЛНАУ;
2019 р.-2020 р. – 
керівник відділу з 
організації виховної 
роботи студентів 
ЛНАУ. 
30.13 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування.
Видано понад 30 
науково-методичних 
розробок, серед них 3  
навчальних 
посібники, 4 
практикуми, довідник, 
зокрема:
1. Куза А. М., Дерпак 
О. В., Барабаш Г. А. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: навч. 
посібник. Львів : 
ЛНАУ, 2013. 120 с.
2 Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
практикум для 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальностей 051 
«Економіка», 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини»,  071 
«Облік та 



оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», 073 
«Менеджмент», 081 
«Право», 151 
«Автоматизація та 
інтегровано-
комп’ютерні системи» 
/Укладачі А.  Куза, О. 
Дерпак. Львів: ЛНАУ,  
2020.  112 с.
3.Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
практикум для 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальностей 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»  
й  191 «Архітектура та 
містобудування» / 
Укладачі О. Дерпак, А.  
Куза. Львів: ЛНАУ,  
2018.  112 с. 
4. Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
практикум для 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальностей 101 
«Екологія»,  183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища», 201 
«Агрономія», 202 
«Захист і карантин 
рослин», 203 
«Садівництво та 
виноградарство» / 
Укладачі О. Дерпак, А.  
Куза. Львів: ЛНАУ,  
2018.  112 с. 
5.Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
практикум для 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальностей 193 
«Геодезія та 
землеустрій» та 242 
«Туризм» /Укладачі 
А.  Куза, О. Дерпак. 
Львів: ЛНАУ,  2020.  
112 с.
6. Українська аграрна 
наука та освіта Східної 
Галичини у другій 
половині ХІХ – 
першій половині ХХ 
ст. :  довідник / укл. : 
В. В. Снітинський, А. 
Д. Копитко, Л. А. 
Пинда, М. В. Павлюх, 
А. М. Куза; за заг. ред.  
В. В. Снітинського. 
Львів, 2018. 224 с.
30.14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу.
Наукове керівництво 
студенткою 
економічного 
факультету Столяр 
Роксаною, яка 
зайняла  ІІ місце на 
обласному етапі VІІІ 
Міжнародного мовно-
літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді 
імені Тараса 
Шевченка серед 
студентів 
негуманітарних ВНЗ 
ІІІ-IV ступенів (2017 
р.).
2. Наукове 
керівництво 
студенткою 
економічного 



факультету Столяр 
Роксаною, яку 
нагороджено 
Дипломом ІІІ ступеня 
як переможця ІІ 
(обласного) етапу ІХ 
Міжнародного мовно-
літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді 
імені Тараса 
Шевченка (2018 р.).
3. Наукове 
керівництво 
студенткою І курсу  
землевпорядного 
факультету Вовк 
Ольгою, яку   
нагороджено 
Дипломом ІІІ ступеня  
серед переможців 
Національного 
конкурсу творчих 
робіт (есе) 
«Європейські 
цінності» до Дня 
Соборності України 
(2019 р.).
4. Наукове 
керівництво 
студенткою 
землевпорядного 
факультету Вовк 
Ольгою, яка здобула 
Грамоту за перемогу в 
першому турі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» в 
номінації «Ерудит-
лексикознавець (2019 
р.).
5. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком.

30.15 наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:

1. Куза А. М., Дерпак 
О. В., Горда О.М. 
Крупич О. М.  
Формування 
професійної 
комунікативної 
компетенції майбутніх 
фахівців аграрної 
сфери на заняттях з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням. Вісник 
гуманітарних наук 
Львів. нац. аграрного 
ун-ту.  Львів, 2011.  
№3–4.   С.429-440.
2. Куза А. М., Дерпак 



О. В., Юрчук О. Ф., 
Баран І. В., Качмар О. 
В. Інноваційні методи 
навчання 
українознавчих 
дисциплін у 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Гуманітарні 
дослідження в 
аграрній сфері: 
філософський, 
історичний та 
мовознавчий аспекти» 
ХІХ Міжнародного 
науково-практичного 
форуму «Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій» 
19-21 вересня 2018 р. 
Львів, 2018. С.192-197. 
3. Куза А. Релігійна 
фраземіка в інтернет-
просторі як чинник 
формування 
світогляду сучасників. 
Національна ідея : 
гуманітарно-освітня 
концепція 
Митрополита Андрея 
Шептицького. ІV 
Наук.-практ. конф. 
(Львів, 3 листопада 
2015 р.). : зб. праць / 
упоряд. І. В. 
Барановський. Львів : 
Укр. акад. друкарства, 
2015. С. 96–106.
4. Куза А. М. Рідна 
мова як чинник 
розвитку 
загальнонаціональної 
культури в 
інтерпретації 
української церкви. 
Вісник Львів. держ. 
аграрного ун-ту: 
гуманітарні науки. 
Львів : ЛДАУ,1996.  
№2.  С. 162–168. 
5. Куза А. 
Використання 
релігійної фразеології 
у навчальному 
процесі.  Педагогіка і 
психологія 
професійної освіти : 
наук.-метод. журнал. 
Львів, 1998.  №4. С. 
187–199. 
6. Куза А. М. 
Вивчення української 
релігійної фразеології 
на заняттях з 
культури мовлення як 
засіб формування 
духовної культури 
особистості. 
Реалізація основних 
принципів Болонської 
декларації при 
підготовці фахівців : 
матеріали наук.-



метод. конф. (Львів, 
2005 р.).  Львів, 2005. 
С. 120–122. 
7. Куза А. М. Культура 
лексикографічного 
видання: 
використання 
релігійної 
фразеології.  
Поліграфія та 
видавнича справа : 
наук.-техн. зб.  Львів : 
Укр. акад. друкарства, 
2007. Вип. №1(45).  С. 
110–120. 
8. Куза А. М. Зауваги 
до культури 
навчального видання: 
використання 
релігійної 
фразеології.  
Поліграфія і 
видавнича справа : 
наук.-техн. зб.  Львів : 
Укр. акад. друкарства, 
2011.  Вип. №4 (56).  С. 
32–38.
9. Куза А. 
Використання 
релігійної фразеології 
у навчальній 
літературі. Проблеми 
гуманітарних наук : 
зб. наук. праць 
Дрогобицького держ. 
пед. ун-ту імені Івана 
Франка / ред. кол. Т. 
Біленко (гол. ред.), М. 
Федурко, Я. Яремко та 
ін. Дрогобич : Ред.-
видавн. відділ ДДПУ 
імені Івана Франка, 
2011.  Вип. 28. 
Філологія.  C. 213–222.  

98545 Турчин 
Ірина 
Михайлівна

Викладач 
закладу 
вищої 
освіти, 
Основне 
місце 
роботи

Землевпорядн
ий 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

030507 
Переклад, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051258, 
виданий 
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9 Іноземна мова Стажування при 
кафедрі 
геоінформатики та 
цифрової картографії 
у Вищій інженерно-
економічній школі в 
Жешуві (Польща) 
(22.04.19 – 21.06.19 та 
10.10.19 – 10.02.20)
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Турчин І. Освітня 
діяльність 
бразильського 
педагога Пауло 
Фрейре. Історико-
педагогічний 
альманах. 2016. Вип. 
2. С. 53–58.
2. Турчин І. М. Пауло 
Фрейре як 
представник 
критичного 
конструктивізму. 
Вісник Черкаського 
університету. Серія: 
Педагогічні науки. 
2017. № 8. С. 98–104.
3. Турчин І. Програма 
поширення 
письменності Пауло 



Фрейре. Педагогічні 
науки : зб. наук. пр. 
Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка.  
Полтава. 2017.  Вип. 
68. С. 169–175.
4. Турчин І. 
Джерельна база та 
історіографія 
дослідження життя і 
творчості Пауло 
Фрейре. Нова 
педагогічна думка. 
2017. № 2 (90). С. 3–6.
5. Турчин І. М. 
Життєвий шлях та 
освітньо-політична 
діяльність Пауло 
Фрейре. Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету. Серія: 
Педагогіка. 
Психологія : зб. наук. 
пр.  Київ, 2015. Вип. 2 
(7). С. 125–130.
6. Турчин І. М. 
Феміністична 
педагогіка як напрям 
критичної педагогіки. 
Гірська школа 
Українських Карпат. 
Івано-Франківськ. 
2019. Вип. 20. С. 16-19.
7. Турчин І.М., 
Смолікевич Н. Р., 
Горохівська Т. Foreign 
Students’ Adaptation 
Challenge in US 
Universities. 
Людинознавчі студії: 
збірник наукових 
праць Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
«Педагогіка». 2020. С. 
76-86.

30.3. наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
Turchyn I., 
Zayachkivska N. 
Political and 
Pedagogical Activity of 
Paulo Freire (1921-
1997). Educationalists 
versus Politicians – 
Who Should Integrate 
Europe for Wellbeing of 
all Inhabitants [editors: 
Ryszard Kucha, Henryk 
Cudak]. Łodź  
Warshawa, Społeczna 
Akademia Nauk, Studia 
i Monografie. №73. 
2017. P. 249–269. 
(Колективна 
монографія)

30.13.  Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 



навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Турчин І.М. 
Методична розробка з 
дисципліни «Іноземна 
мова» «Готелі світу». 
Львів: ЛНАУ. 2018. 76 
с.
2. Турчин І.М. 
Дидактичні матеріали 
до курсу «Педагогіка» 
«Альтернативна 
педагогіка. Пауло 
Фрейре». Львів: 
Малий видавничий 
центр факультету 
педагогічної освіти 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. 36 
с.

3. Турчин І.М., 
Дубневич Н.Ю. 
Методичні 
рекомендації щодо 
вивчення дисципліни 
«Іноземна мова» 
студентами 
спеціальності 
«Право» першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Львів: ЛНАУ, 2020, 40 
с.
4. Турчин І.М., Гуня 
Л.М. Методичні 
рекомендації щодо 
вивчення дисципліни 
«Іноземна мова» 
студентами 
спеціальності 
«Право» першого 
курсу (зі скороченим 
терміном навчання). 
Львів: ЛНАУ, 2020, 18 
с.
5. Турчин І.М., Гуня 
Л.М. Методичні 
рекомендації щодо 
вивчення дисципліни 
«Іноземна мова  (з 
поглибленим 
вивченням)» 
студентами 
спеціальності 
«Право» другого курсу 
(зі скороченим 
терміном навчання). 
Львів: ЛНАУ, 2020, 18 
с.
6. Турчин І.М., 
Дубневич Н.Ю. 
Методичні 
рекомендації щодо 
вивчення дисципліни 
«Іноземна мова  
професійного 
спрямування» 
студентами 
спеціальності 
«Право» першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Львів: ЛНАУ, 2020, 15 
с.



30.14. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
Керівництво 
студентом – Бавдик 
Олександром 
(економічний 
факультет), який 
зайняв ІІ місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади у 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті.
30.16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Міжнародної 
асоціації викладачів 
англійської мови як 
іноземної в Україні 
(IATEFL в Україні).

363789 Шай Роман 
Ярославович

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 007654, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046714, 
виданий 

25.02.2016

10 Адвокатура і 
нотаріат

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) Вища 
школа лінгвістична  
за програмою 
«Theinnovative 
Methods and 
Tehnologies of 
Teaching:The Newest in 
the European Education 
Practice» 
(Jurispudence)з 
06.10.2018 р. по 
06.12.2018 р. 
Республіка Польща.
CERTIFIKATE OF 
COMPLETION/
INTERNSHIP. This is 
to certify thet. 
Registration number 
KRK 18/342. Date 
ofissue: 06.12.2018
30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Roman Ya. SHAI, 
Tetiana I. STRYBKO, 
Nataliya Ya. 
ZABOLOTNA, 
International 



experience in 
organizing international 
air service, pp. 169-179, 
DOI: 10.13111/2066-
8201.2020.12.S.15; 
https://doi.org/10.13111
/2066-
8201.2020.12.S.16
2. Шай Р., Стрибко Т., 
Заболотна Н. 
«Міжнародний досвід 
організації 
міжнародних 
авіаперевезень», 
Науковий журнал 
INCAS BULLETIN 
Національний 
інститут космічних 
досліджень "Елі 
Карафолі", Бухарест, 
Румунія.28 липня 
2020 року Бюлетень 
INCAS, Том 12, 
Спеціальний випуск,  
(https://bulletin.incas.r
o/volume_12_special_i
ssue2020.html або 
https://doi.org/10.13111
/ 2066-
8201.2020.12.S). С. 
169-179.)

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Шай Р.Я. 
Перспективи 
модернізації 
правоохоронних 
органів в умовах 
глобалізації. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». Львів. 
2017. № 876.  С. 88-91.  
2. Шай Р.Я. 
Теоретичні аспекти 
функціонування 
громадських 
об’єднань в Україні. 
Вісник Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка».  Львів. 
2017. № 861.С. 219-
225. 
3. Шай Р.Я., 
Жаровська І.М. 
Новітні ознаки права 
в умовах глобалізацій 
них змін. Журнал 
«Наука і 
правоохорона», 
юридичні науки. 
Львів.2017. № 4 (38).  
С. 288-293. 
4. Шай Р.Я. 
Теоретико-правові 
проблеми 
мультикультуралізму 
як традиційної моделі 
адаптації. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка».  



Львів.2018. № 889, 
Випуск 17.  С.55-60. 
5. Шай Р.Я., 
Жаровська І.М. 
Україна у 
європейському 
культурному просторі 
в контексті 
мультикультуралізму»
. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка».   Львів.   
2018.  С. 87-92.
6. Шай Р.Я. Право та 
мультикультуралізм : 
аспекти відмінностей 
та взаємовпливу. 
Вісник Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка».  Львів. 
2020.  Т.7 № 2.  С. 135-
141.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Шай Р.Я. 
Правоохоронна 
функція правової 
держави: теоретико-
практичні аспекти: 
монографія. Львів: 
ТзОВ «Ліга-експрес», 
2014. 199 с.
2.   Шай Р.Я., 
Жаровська І.М., 
Ортинська Н.В. 
Трансформація 
правоохоронної 
діяльності в умовах 
правової глобалізації:   
Львів: Правова 
глобалізація, 2016.  
187 с.
3.   Шай Р.Я., 
Жаровська І.М., 
Дякович О.В. 
Реформування 
правоохоронної 
системи в умовах 
правової глобалізації:  
Львів: Правова 
глобалістика, 2017. 
245 с.
4.   Shai R.Ya.,Slyvka 
S.S.,Zharovska 
I.M.,Lychenko I.O., 
Slyvka B.S. 
Transformation of the 
law enforcementsp here 
of  state in the 
conditions of 
globalization:    Praha: 
Humanrights: the 
globalization 
dimension;  Publishing 
house Education fnd 
Science s.r.o.,  2019.  
104 p.
5. Шай Р. Я.,  Сливка 
С. С., Жаровська І. М., 
Личенко І. О., Сливка 
Б. С. Комплементарне 
обґрунтування прав 
людини в умовах 
глобалізації: 



колективна 
монографія. Київ: 
"Видавництво 
Людмила", 2020.  116 
c.
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Шай Р. Я. 
Юридична 
деонтологія. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
85 с. 
2. Шай Р. Я. 
Адвокатура і нотаріат. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
115 с. 
3. . Шай Р. Я. 
Запобігання 
дискримінації в 
Україні.  Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 

363789 Шай Роман 
Ярославович

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 007654, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046714, 
виданий 

25.02.2016

10 Юридична 
деонтологія

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) Вища 
школа лінгвістична  
за програмою 
«Theinnovative 
Methods and 
Tehnologies of 
Teaching:The Newest in 
the European Education 



Practice» 
(Jurispudence)з 
06.10.2018 р. по 
06.12.2018 р. 
Республіка Польща.
CERTIFIKATE OF 
COMPLETION/
INTERNSHIP. This is 
to certify thet. 
Registration number 
KRK 18/342. Date 
ofissue: 06.12.2018
30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Roman Ya. SHAI, 
Tetiana I. STRYBKO, 
Nataliya Ya. 
ZABOLOTNA, 
International 
experience in 
organizing international 
air service, pp. 169-179, 
DOI: 10.13111/2066-
8201.2020.12.S.15; 
https://doi.org/10.13111
/2066-
8201.2020.12.S.16
2. Шай Р., Стрибко Т., 
Заболотна Н. 
«Міжнародний досвід 
організації 
міжнародних 
авіаперевезень», 
Науковий журнал 
INCAS BULLETIN 
Національний 
інститут космічних 
досліджень "Елі 
Карафолі", Бухарест, 
Румунія.28 липня 
2020 року Бюлетень 
INCAS, Том 12, 
Спеціальний випуск,  
(https://bulletin.incas.r
o/volume_12_special_i
ssue2020.html або 
https://doi.org/10.13111
/ 2066-
8201.2020.12.S). С. 
169-179.)

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Шай Р.Я. 
Перспективи 
модернізації 
правоохоронних 
органів в умовах 
глобалізації. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». Львів. 
2017. № 876.  С. 88-91.  
2. Шай Р.Я. 
Теоретичні аспекти 
функціонування 



громадських 
об’єднань в Україні. 
Вісник Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка».  Львів. 
2017. № 861.С. 219-
225. 
3. Шай Р.Я., 
Жаровська І.М. 
Новітні ознаки права 
в умовах глобалізацій 
них змін. Журнал 
«Наука і 
правоохорона», 
юридичні науки. 
Львів.2017. № 4 (38).  
С. 288-293. 
4. Шай Р.Я. 
Теоретико-правові 
проблеми 
мультикультуралізму 
як традиційної моделі 
адаптації. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка».  
Львів.2018. № 889, 
Випуск 17.  С.55-60. 
5. Шай Р.Я., 
Жаровська І.М. 
Україна у 
європейському 
культурному просторі 
в контексті 
мультикультуралізму»
. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка».   Львів.   
2018.  С. 87-92.
6. Шай Р.Я. Право та 
мультикультуралізм : 
аспекти відмінностей 
та взаємовпливу. 
Вісник Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка».  Львів. 
2020.  Т.7 № 2.  С. 135-
141.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Шай Р.Я. 
Правоохоронна 
функція правової 
держави: теоретико-
практичні аспекти: 
монографія. Львів: 
ТзОВ «Ліга-експрес», 
2014. 199 с.
2.   Шай Р.Я., 
Жаровська І.М., 
Ортинська Н.В. 
Трансформація 
правоохоронної 
діяльності в умовах 
правової глобалізації:   
Львів: Правова 
глобалізація, 2016.  
187 с.
3.   Шай Р.Я., 
Жаровська І.М., 
Дякович О.В. 
Реформування 



правоохоронної 
системи в умовах 
правової глобалізації:  
Львів: Правова 
глобалістика, 2017. 
245 с.
4.   Shai R.Ya.,Slyvka 
S.S.,Zharovska 
I.M.,Lychenko I.O., 
Slyvka B.S. 
Transformation of the 
law enforcementsp here 
of  state in the 
conditions of 
globalization:    Praha: 
Humanrights: the 
globalization 
dimension;  Publishing 
house Education fnd 
Science s.r.o.,  2019.  
104 p.
5. Шай Р. Я.,  Сливка 
С. С., Жаровська І. М., 
Личенко І. О., Сливка 
Б. С. Комплементарне 
обґрунтування прав 
людини в умовах 
глобалізації: 
колективна 
монографія. Київ: 
"Видавництво 
Людмила", 2020.  116 
c.
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Шай Р. Я. 
Юридична 
деонтологія. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
85 с. 
2. Шай Р. Я. 
Адвокатура і нотаріат. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
115 с. 
3. . Шай Р. Я. 
Запобігання 
дискримінації в 
Україні.  Методичні 
рекомендації для 



виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 

306441 Бурда 
Степан 
Ярославович

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 61759, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
32063, 

виданий 
26.09.2012

13 Кримінально-
виконавче 
право України

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)  
Старопольська Вища 
школа, м. Кельце, 
Республіка Польща.
(06.01.2020-
19.06.2020р.) 
Сертифікат.

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
 1. Бурда С. Я. 
Юридичний аналіз 
покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі як 
виду основного 
покарання за КК 
України. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор М. М. 
Цимбалюк. Л.: 
ЛьвДУВС, 2012. Вип. 
4. С. 246–255.
2. Бурда С. Я. 
Юридичний аналіз 
спеціальної 
конфіскації майна як 
іншого засобу 
кримінально-
правового характеру 
за КК України. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор В. В. Середа. 
Л.: ЛьвДУВС, 2014. 
Вип. 4. С. 221-230.
3. Бурда С. Я. Зміст 
кримінально-
виконавчої 
характеристики 
засуджених до 
позбавлення волі 
жінок. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 



внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор В. В. Середа. 
Л.: ЛьвДУВС, 2016. 
Вип. 2.  С. 266-274.
4. Бурда С. Я. 
Покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі в 
Україні: шлях до 
гуманізації.  Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор                    Р. 
І. Благута. Л.: 
ЛьвДУВС, 2017. Вип. 
4.  С. 279-287.
5. Бурда С. Я. Історія 
виникнення та 
сучасний стан 
покарання у виді 
тримання в 
дисциплінарному 
батальйоні військово-
службовців. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор Р. І. Благута.  
Л.: ЛьвДУВС, 2017. 
Вип. 3. С. 113-123.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Основи 
адміністративно-
правового захисту 
учасників виборів і 
референдумів в 
Україні [монографія] / 
Бурда Степан 
Ярославович. Львів: 
«Добра справа», 2011. 
236 с. 

30.13.  Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Бурда С. Я. 
Особливості 
розслідування 
окремих видів 
злочинів: збірник 
методичних 
рекомендацій / за заг. 
ред. О. В. Авраменка, 
Р.І. Благути, О.В. 



Захарової. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2015. 692 с. 
2. С. Я. Бурда, Ю. А. 
Коміссарчук, С. І. 
Марко, О. М. Могила 
Розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 
залізничної 
інфраструктури: 
методичні 
рекомендації. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2013. 138 с.
3. С. Я. Бурда, Ю. А. 
Коміссарчук, С. І. 
Марко, О. М. Могила 
Розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 
залізничної 
інфраструктури: 
методичні 
рекомендації. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2014. 96 с.

30.16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
член Міжнародної 
громадської 
організації 
української секції 
Міжнародної 
поліцейської асоціації 
у Львівському 
державному 
університеті 
внутрішніх справ 
(осередок МГО УС 
МПА у ЛьвДУВС)

306441 Бурда 
Степан 
Ярославович

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 61759, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
32063, 

виданий 
26.09.2012

13 Криміналістик
а

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)  
Старопольська Вища 
школа, м. Кельце, 
Республіка Польща.
(06.01.2020-
19.06.2020р.) 
Сертифікат.

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
 1. Бурда С. Я. 
Юридичний аналіз 



покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі як 
виду основного 
покарання за КК 
України. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор М. М. 
Цимбалюк. Л.: 
ЛьвДУВС, 2012. Вип. 
4. С. 246–255.
2. Бурда С. Я. 
Юридичний аналіз 
спеціальної 
конфіскації майна як 
іншого засобу 
кримінально-
правового характеру 
за КК України. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор В. В. Середа. 
Л.: ЛьвДУВС, 2014. 
Вип. 4. С. 221-230.
3. Бурда С. Я. Зміст 
кримінально-
виконавчої 
характеристики 
засуджених до 
позбавлення волі 
жінок. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор В. В. Середа. 
Л.: ЛьвДУВС, 2016. 
Вип. 2.  С. 266-274.
4. Бурда С. Я. 
Покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі в 
Україні: шлях до 
гуманізації.  Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор                    Р. 
І. Благута. Л.: 
ЛьвДУВС, 2017. Вип. 
4.  С. 279-287.
5. Бурда С. Я. Історія 
виникнення та 
сучасний стан 
покарання у виді 
тримання в 
дисциплінарному 
батальйоні військово-
службовців. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 



внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор Р. І. Благута.  
Л.: ЛьвДУВС, 2017. 
Вип. 3. С. 113-123.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Основи 
адміністративно-
правового захисту 
учасників виборів і 
референдумів в 
Україні [монографія] / 
Бурда Степан 
Ярославович. Львів: 
«Добра справа», 2011. 
236 с. 

30.13.  Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Бурда С. Я. 
Особливості 
розслідування 
окремих видів 
злочинів: збірник 
методичних 
рекомендацій / за заг. 
ред. О. В. Авраменка, 
Р.І. Благути, О.В. 
Захарової. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2015. 692 с. 
2. С. Я. Бурда, Ю. А. 
Коміссарчук, С. І. 
Марко, О. М. Могила 
Розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 
залізничної 
інфраструктури: 
методичні 
рекомендації. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2013. 138 с.
3. С. Я. Бурда, Ю. А. 
Коміссарчук, С. І. 
Марко, О. М. Могила 
Розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 



залізничної 
інфраструктури: 
методичні 
рекомендації. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2014. 96 с.

30.16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
член Міжнародної 
громадської 
організації 
української секції 
Міжнародної 
поліцейської асоціації 
у Львівському 
державному 
університеті 
внутрішніх справ 
(осередок МГО УС 
МПА у ЛьвДУВС)

272294 Ратушна 
Богдана 
Петрівна

В.о.завідува
ч кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДЦ 23657, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
45849, 

виданий 
25.02.2016

24 Цивільне 
право

Львівський 
державний 
університет ім. Івана 
Франка, 1995 р., 
спеціальність : 
Правознавство, 
кваліфікація: юрист 
(диплом ЛК №012949 
від 26.06.1995 р.)
Захищена дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук, 
12.00.01.теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
вчень на тему 
«Належне 
доказування в 
судовому 
правозастосуванні 
України в світлі 
практики 
Європейського суду з 
прав людини 
(загальнотеоретичне 
дослідження).
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) в 
Старопольській Вищій 
школі в м. Кельце 
(Польща). Період 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) «10» 
травня 2019 року по 
«11»листопада 2019 
року.
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Ратушна Б. П. 
Принцип рівності 
сторін у цивільному 
процесі України. 
Митна справа.  2015. 
№ 4. ч. 2.  С. 98-103.



2. Рабінович П. М., 
Ратушна Б. П. 
Належне доказування 
як елемент права на 
справедливий судовий 
розгляд у судовому 
праві України (в світлі 
Європейських 
стандартів). Право 
України. 2015. № 3. С. 
87-96.
3. Ратушна Б. П. 
Вимоги до належного 
мотивування судових 
рішень в цивільному 
процесі України. 
Право. юа. 2015.  №3. 
С. 129-133.
4. Ратушна Б. П. Роль 
суду у встановленні 
фактичних обставин 
справи в цивільному 
судочинстві України. 
Митна справа. 2015. 
№ 5. ч. 2. С. 171-175.
5. Ратушна Б. П. 
Доступність 
правосуддя у 
цивільному процесі 
України: економічний 
аспект. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 3.  2016.  С. 
269-276.
6. Ратушна Б. П. 
Виконавче 
провадження в 
Україні: на шляху 
реформ. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 4. 2017. С. 
286-291.
7. Ратушна Б. П. 
Сприяння суду у 
здійсненні 
виконавчого 
провадження. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 5. 2017. С. 279-
285.
8. Ратушна Б. П. 
Дотримання 
принципів цивільного 
процесу України під 
час розгляду справ у 
спрощеному 
позовному 
провадженні. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 



торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 6. 2018. С. 217-
224. 
9. Ратушна Б. П. 
Форми правового 
захисту трудових прав 
в Україні. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 7. 2018. С. 217-
224. 
10. Грещук Г. І., 
Ратушна Б. П. 
Правовий статус 
свідка у справах про 
порушення митних 
правил. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
№ 6.  2018. С. 167-177. 
http://lsej.org.ua/5_20
17/32.pdf.
11. Ратушна Б. П. 
Право на безоплатну 
вторинну правову 
допомогу як запорука 
доступності 
правосуддя в Україні. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр.  Серія юридична.  
Вип. № 8. 2019. С. 193-
199. 
12. Ратушна Б. П. 
Допустимість доказів 
у судовому 
правозастосуванні 
України. 
Порівняльно-
аналітичне право. № 
3. 2019. С. 25-28. 
http://www.pap.in.ua/
3_2019/6.pdf. 
13. Ратушна Б. П. 
Значимість 
малозначних справ у 
цивільному процесі 
України. Експерт: 
парадигми 
юридичних наук і 
державного 
управління. № 4. 
2020 р. С. 127-134. 
14. Ратушна Б. П. 
Належні докази в 
цивільному процесі 
України. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
№ 6. 2020. С. 82-83. 
http://lsej.org.ua/5_20
17/32.pdf. 
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Федоров М. П., 



Яворська В. Г., 
Ратушна Б. П.  
Правове регулювання 
окремих видів 
публічних і приватних 
відносин : 
монографія. Львів: 
Новий світ-2000, 
2014.  482 с.
2. Ратушна Б. П., 
Гаєцька-Колотило Я. 
З. Виконавче 
провадження: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2014. 191 с.
3. Канцір В. С., 
Олашин М. М., 
Ратушна Б. П., Фігель 
Ю. О. Теорія доказів: 
навчальний посібник. 
Львів:  Видавництво 
Львівської 
комерційної академії,  
2015.  295 с.
4. Ратушна Б. П., 
Рабінович А. В. 
Екологічне право: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015. 216 с.
5. Ратушна Б. П. 
Цивільний процес: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015. 371с.
6. Рабінович П. М., 
Ратушна Б. П. 
Доказування у 
застосуванні правових 
норм / Велика 
українська юридична 
енциклопедія.  Харків: 
Право, 2017, Том 3. С. 
119-122.
7. Ратушна Б. П., 
Котуха О. С. 
Міжнародний 
комерційний та 
цивільний процес: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2017.  115 
с. 
8. Ратушна Б. П. 
Захист особи в 
Європейському суді з 
прав людини: 
навчальний посібник. 
Львів.: Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету,  255 с. 

30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 



редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця проекту за 
госпдоговірною 
тематикою «Надання 
консультаційних 
послуг правового 
характеру для 
Товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Сяйво», 2020 рік.

3.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;

Виконуюча обов’язки 
завідувача кафедри 
права

30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Ратушна Б. П. 
Цивільне 
процесуальне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
85 с. 
2. Ратушна Б. П. 
Цивільне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 



факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
115 с. 
3. Ратушна Б. П. 
Міжнародний захист 
прав людини. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 
4. Ратушна Б. П. 
Виконавче 
провадження. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 

30.14. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Правознавець»

30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Ратушна Б. П. 
Особливості визнання 
банкрутом фізичної 
особи на підставі 
Кодексу України з 
процедури 
банкрутства/ 
Актуальні проблеми 
правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя (правові 



підходи до 
геополітичних реалій) 
VIІІ міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
(ЛТЕУ, 21  грудня 
2018 р.) Львів. 2018.  
С. 178-182..
2. Ратушна Б. П. Деякі 
аспекти реалізації 
права на безоплатну 
вторинну правову 
допомогу в Україні. 
Актуальні проблеми 
правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя (правові 
підходи до 
геополітичних реалій) 
ІX міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
(ЛТЕУ, 27  грудня 
2019 р.) Львів. 2019. С. 
233-235  
3. Ратушна Б. П. 
Захист права на 
приватне життя в 
практиці 
Європейського суду з 
прав людини. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Модернізація 
економіки: сучасні 
реалії, прогнози, 
сценарії та 
перспективи 
розвитку" 28 квітня 
2020 року (м. Херсон, 
Україна). С.210-213.
4. Ратушна Б. П. 
Належність доказів як 
вимога до їх якості в 
цивільному процесі 
України. IV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Іntegration of 
scientific bases into 
practice» 12-16 жовтня 
2020 р. Стокгольм, 
Швеція. 
5. Ратушна Б. П. 
Стандарт доказування 
в цивільному процесі 
України. X 
Міжнародна науково-
практична 
конференція “Trends 
in the development of 
modern scientific 
thought”,  23-26 
листопада 2020 р., 
Ванкувер, Канада.

30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1. Судовий секретар 
військового трибуналу 
Львівського гарнізону  
(1987-1992 роки);
2.  Юрисконсульт 
Львівського 
торговельно-
економічного 



інституту (1994-1996 
роки);
3. Юрисконсульт ВАТ 
«ЛАЗ-Інструмент» 
(2004-2005 роки).

202156 Березовецьк
ий Андрій 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1972, 
спеціальність:  
Механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001709, 

виданий 
11.11.1998, 

Атестат 
доцента ДЦ 

006194, 
виданий 

23.12.2002

33 БЖД та 
охорона праці

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Городецький І.М., 
Березовецький А.П., 
Мазур І..Б. 
Удосконалення 
функції контролю у 
системі управління 
охороною праці 
аграрних 
підприємств. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. Ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. 15. Львів: 
Львів. нац. аграр. ун-т, 
2015. С. 51.
2. І. Городецький, А. 
Березовецький, І. 
Мазур. Використання 
методики 
попереднього аналізу  
небезпек для 
управління ризиками 
систем безпеки  праці 
у проектах 
механізованих робіт / 
XVI Міжнародний 
науково-практичний 
форум “Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій”, 
23-25 вересня 2015 
року, Львівський НАУ.
3. Городецький І. М., 
Березовецький А. П., 
Мазур І. Б. Проектні 
методи в 
удосконаленні 
системи  управління 
охороною праці 
аграрних підприємств 
// Вчені  Львівського  
національного  
аграрного  
університету  
виробництву: каталог  
інноваційних  
розробок  /  за  заг.  
ред.  В. В.  
Снітинського,  І. Б. 
Яціва.  Вип. 16. Львів: 
Львів. нац. аграр. ун-т, 
2016. С.41-42.
4. Городецький  І., 
Березовецький А., 
Городецька Н.,  Мазур 
І., Сафонов С. 
Управління ризиками 
у системі безпеки 
проектів аграрного 
виробництва 
(психологічні аспекти) 
/ XVIІ Міжнародний 



науково-практичний 
форум “Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій” 
14-16 вересня 2016 
року 
5.   Городецький І., 
Березовецький А., 
Мазур І. Управління 
ризиками у проектах 
хімічного захисту 
рослин 
сільськогосподарських 
підприємств. Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій / 
XVIІI міжнар. 
науково-практ. форум, 
присв. пам’яті 
інженера Ярослава 
Зайшлого (20-22 
вересня 2017 року): 
Техніка та технології 
агропромислового 
виробництва: міжнар. 
наук.-практ. конф., 
присв. 80-й річниці 
від дня народження 
проф. О. Д. 
Семковича.
          6. Тимочко В.О., 
Городецький І.М., 
Березовецький А.П.  
Оцінка ризику під час 
роботи на 
металообробних 
верстатах  токарної 
групи. Вісник 
Львівського НАУ : 
Агроінженерні 
дослідження. Львів, 
2018. № 22. С.22-29.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Пістун І. П., 
Піщенюк В.Ф., 
Березовецький А.П. 
Безпека 
життєдіяльності: 
підручник. Львів: Світ, 
1995. 288 с.
2. Пістун І.П., 
Мешанич Р.Й., 
Березовецький А.П. 
Курс лекцій з безпеки 
життєдіяльності (для 
бакалаврського рівня). 
Львів: Сполом, 1997. 
224 с. 
3. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Ковальчук Ю.О. 
Охорона праці в галузі 
сільського 
господарства 
(землевпорядкування, 
геодезія): навчальний 
посібник. Суми: 
Університетська 
книга, 2007. 375 с. 
4. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Березовецький С.А. 



Охорона праці в галузі 
сільського 
господарства 
(рослинництво): 
навчальний посібник. 
Суми: Університетська 
книга, 2009. 368 с. 
5. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Городецький І.М. 
Охорона праці на 
автомобільному 
транспорті (дипломне 
проектування): 
навчальний посібник. 
Львів: Тріада плюс, 
2009. 320 с. 
6. Пістун І. П., 
Березовецький А.П., 
Тубальцев А.М. 
Малоциклова втома 
суднобудівних сталей 
(стан поверхні  та 
приповерхневий шар): 
монографія. Львів: 
Тріада плюс, 2009. 
332с.
7. Пістун І.П., 
Березовецький А.П 
Трунова І.О. Охорона 
праці: навчальний 
посібник. Львів: 
Тріада плюс, 2010. 
200 с. 
8. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Трач А.Ю. Охорона 
праці (психологія 
безпеки): навчальний 
посібник.  Львів: 
Тріада плюс, 2010. 475 
с. 
9. Пістун І.П., 
Березовецька О.Г., 
Трунова І.О., Трач 
А.Ю, Березовецький 
А.П. Охорона праці 
(Законодавство. 
Організація роботи): 
навчальний 
посібник/за ред. І.П. 
Пістуна. Львів: Тріада 
плюс, 2010. 648 с. 
10. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Березовецький С.А. 
Охорона праці в галузі 
сільського 
господарства 
(тваринництво): 
навчальний посібник. 
Суми: Університетська 
книга, 2012. 506 с. 
11. Пістун І.П., Кіт 
Ю.В., Березовецький 
А.П., Ліщук М. Є., 
Стець М. Б. Охорона 
праці  на 
автомобільному 
транспорті 
(будівництво, ремонт, 
утримання 
автомобільних доріг): 
навчальний посібник. 
Суми: Університетська 
книга, 2012. 480 с.
12. Пістун І.П., 
Тимочко В.О., 
Городецький І.М., 
Березовецький А.П.  
Охорона праці (гігієна 



праці та виробнича 
санітарія):  
навчальний посібник. 
Львів: Тріада плюс, 
2015. Ч. ІІ. 224 с.
13. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Тимочко В.О., 
Городецький І.М.  
Охорона праці (гігієна 
праці та виробнича 
санітарія): 
навчальний посібник. 
Львів: Тріада плюс, 
2017. Ч. І. 640 с. - 30 
балів

30.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
Заступник декана 
факультету заочної 
освіти (2000 – 2007, 
2010 -2014), член 
методичної комісії 
факультету механіки 
та енергетики, 
заступник завідувача 
кафедри з методичної 
роботи.

30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Пістун І.П., Кіт Ю.В., 
Березовецький А.П. 
Практикум з безпеки 
життєдіяльності.  
Суми:  
Університетська 
книга, 2000. 232 с. - 10 
балів
2. Пістун І.П., Кіт 
Ю.В., Березовецький 
А.П. Практикум з 
охорони праці.  Суми:  
Університетська 
книга, 2000. 207 с. - 10 
балів
3. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Тубальцев А.М. 
Безпека 



життєдіяльності: курс 
лекцій. Львів: Сполом, 
2003. 184 с. - 10 балів
4. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Трунова І.О., Кельман 
І.І., Затварська Т.Ю. 
Охорона праці 
(практикум): 
навчальний 
посібник/За ред. І.П. 
Пістуна.  Львів: Тріада 
плюс, 2011. 436 с. 

30.15. Наявність 
науково-популярних 
та (або) 
консультаційних 
(дорадчих) та (або) 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Березовецький А.П., 
Пістун І.П. 
Підвищення 
малоциклової 
довговічності зварних 
з’єднань 
дробоструминною 
обробкою. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву. Випуск 
VIII, 2008 р., стор. 
153-154.
2. Березовецький А.П. 
Вплив сипких 
мінеральних добрив 
на мало циклову 
втому конструкційної 
сталі Ст3. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву. Випуск 
VIII, 2008 р., стор. 116-
117.
3. Березовецький А.П., 
Березовецький С.А. 
Покращення умов 
праці 
запровадженням 
засобів малої 
механізації в 
особистих 
присадибних 
господарствах з 
розробкою 
мотолебідки з 
анкерним фіксатором. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
наукових розробок/за 
заг. ред. В.В. 
Снітинського, В.І. 
Лопушняка. Вип. 10. – 
Львів: Львів. нац. 
уграр. ун-т, 2010. 163 
с.
4. Городецький І.М., 
Березовецький А.П., 
Мазур І.Б. 
Удосконалення 
функції контролю у 



системі управління 
охороною праці 
аграрних 
підприємств. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. Ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. – Вип. 15. – 
Львів: Львів. нац. 
аграр.ун-т, 2015. – С. 
51.
5. Городецький І. М., 
Тимочко В. О., 
Березовецький А. П. 
Сучасне методичне 
забезпечення курсу 
«Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності». 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету  
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок. Львів, 2018. 
Вип. 18. С.42-43. 
6. Березовецький А.П. 
Служба з охорони 
праці при понад 50 
працівниках на 
підприємстві. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву. Випуск 
VIII, 2018 р., стор. 153-
154.
7. Березовецький А.П. 
Аналіз нових правил з 
експлуатації 
вантажопідіймальних 
кранів. 

30.17. досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
Робота на посаді 
старшого інженера 
технологічної групи 
СПТБ НДС 
Львівського с.-г. 
інституту з 
27.07.1974р. до 
20.08.1979 р. 

272294 Ратушна 
Богдана 
Петрівна

В.о.завідува
ч кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДЦ 23657, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
45849, 

виданий 
25.02.2016

24 Цивільне 
процесуальне 
право України

Львівський 
державний 
університет ім. Івана 
Франка, 1995 р., 
спеціальність : 
Правознавство, 
кваліфікація: юрист 
(диплом ЛК №012949 
від 26.06.1995 р.)
Захищена дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук, 
12.00.01.теорія та 
історія держави і 
права; історія 



політичних і правових 
вчень на тему 
«Належне 
доказування в 
судовому 
правозастосуванні 
України в світлі 
практики 
Європейського суду з 
прав людини 
(загальнотеоретичне 
дослідження).
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) в 
Старопольській Вищій 
школі в м. Кельце 
(Польща). Період 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) «10» 
травня 2019 року по 
«11»листопада 2019 
року.
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Ратушна Б. П. 
Принцип рівності 
сторін у цивільному 
процесі України. 
Митна справа.  2015. 
№ 4. ч. 2.  С. 98-103.
2. Рабінович П. М., 
Ратушна Б. П. 
Належне доказування 
як елемент права на 
справедливий судовий 
розгляд у судовому 
праві України (в світлі 
Європейських 
стандартів). Право 
України. 2015. № 3. С. 
87-96.
3. Ратушна Б. П. 
Вимоги до належного 
мотивування судових 
рішень в цивільному 
процесі України. 
Право. юа. 2015.  №3. 
С. 129-133.
4. Ратушна Б. П. Роль 
суду у встановленні 
фактичних обставин 
справи в цивільному 
судочинстві України. 
Митна справа. 2015. 
№ 5. ч. 2. С. 171-175.
5. Ратушна Б. П. 
Доступність 
правосуддя у 
цивільному процесі 
України: економічний 
аспект. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 3.  2016.  С. 
269-276.
6. Ратушна Б. П. 
Виконавче 
провадження в 



Україні: на шляху 
реформ. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 4. 2017. С. 
286-291.
7. Ратушна Б. П. 
Сприяння суду у 
здійсненні 
виконавчого 
провадження. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 5. 2017. С. 279-
285.
8. Ратушна Б. П. 
Дотримання 
принципів цивільного 
процесу України під 
час розгляду справ у 
спрощеному 
позовному 
провадженні. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 6. 2018. С. 217-
224. 
9. Ратушна Б. П. 
Форми правового 
захисту трудових прав 
в Україні. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 7. 2018. С. 217-
224. 
10. Грещук Г. І., 
Ратушна Б. П. 
Правовий статус 
свідка у справах про 
порушення митних 
правил. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
№ 6.  2018. С. 167-177. 
http://lsej.org.ua/5_20
17/32.pdf.
11. Ратушна Б. П. 
Право на безоплатну 
вторинну правову 
допомогу як запорука 
доступності 
правосуддя в Україні. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 



пр.  Серія юридична.  
Вип. № 8. 2019. С. 193-
199. 
12. Ратушна Б. П. 
Допустимість доказів 
у судовому 
правозастосуванні 
України. 
Порівняльно-
аналітичне право. № 
3. 2019. С. 25-28. 
http://www.pap.in.ua/
3_2019/6.pdf. 
13. Ратушна Б. П. 
Значимість 
малозначних справ у 
цивільному процесі 
України. Експерт: 
парадигми 
юридичних наук і 
державного 
управління. № 4. 
2020 р. С. 127-134. 
14. Ратушна Б. П. 
Належні докази в 
цивільному процесі 
України. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
№ 6. 2020. С. 82-83. 
http://lsej.org.ua/5_20
17/32.pdf. 
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Федоров М. П., 
Яворська В. Г., 
Ратушна Б. П.  
Правове регулювання 
окремих видів 
публічних і приватних 
відносин : 
монографія. Львів: 
Новий світ-2000, 
2014.  482 с.
2. Ратушна Б. П., 
Гаєцька-Колотило Я. 
З. Виконавче 
провадження: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2014. 191 с.
3. Канцір В. С., 
Олашин М. М., 
Ратушна Б. П., Фігель 
Ю. О. Теорія доказів: 
навчальний посібник. 
Львів:  Видавництво 
Львівської 
комерційної академії,  
2015.  295 с.
4. Ратушна Б. П., 
Рабінович А. В. 
Екологічне право: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015. 216 с.
5. Ратушна Б. П. 
Цивільний процес: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015. 371с.
6. Рабінович П. М., 



Ратушна Б. П. 
Доказування у 
застосуванні правових 
норм / Велика 
українська юридична 
енциклопедія.  Харків: 
Право, 2017, Том 3. С. 
119-122.
7. Ратушна Б. П., 
Котуха О. С. 
Міжнародний 
комерційний та 
цивільний процес: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2017.  115 
с. 
8. Ратушна Б. П. 
Захист особи в 
Європейському суді з 
прав людини: 
навчальний посібник. 
Львів.: Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету,  255 с. 

30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця проекту за 
госпдоговірною 
тематикою «Надання 
консультаційних 
послуг правового 
характеру для 
Товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Сяйво», 2020 рік.

3.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;



Виконуюча обов’язки 
завідувача кафедри 
права

30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Ратушна Б. П. 
Цивільне 
процесуальне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
85 с. 
2. Ратушна Б. П. 
Цивільне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
115 с. 
3. Ратушна Б. П. 
Міжнародний захист 
прав людини. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 
4. Ратушна Б. П. 
Виконавче 
провадження. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-



наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 

30.14. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Правознавець»

30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Ратушна Б. П. 
Особливості визнання 
банкрутом фізичної 
особи на підставі 
Кодексу України з 
процедури 
банкрутства/ 
Актуальні проблеми 
правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя (правові 
підходи до 
геополітичних реалій) 
VIІІ міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
(ЛТЕУ, 21  грудня 
2018 р.) Львів. 2018.  
С. 178-182..
2. Ратушна Б. П. Деякі 
аспекти реалізації 
права на безоплатну 
вторинну правову 
допомогу в Україні. 
Актуальні проблеми 
правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя (правові 
підходи до 
геополітичних реалій) 
ІX міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
(ЛТЕУ, 27  грудня 
2019 р.) Львів. 2019. С. 
233-235  
3. Ратушна Б. П. 
Захист права на 
приватне життя в 
практиці 
Європейського суду з 
прав людини. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Модернізація 
економіки: сучасні 
реалії, прогнози, 
сценарії та 
перспективи 
розвитку" 28 квітня 
2020 року (м. Херсон, 
Україна). С.210-213.



4. Ратушна Б. П. 
Належність доказів як 
вимога до їх якості в 
цивільному процесі 
України. IV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Іntegration of 
scientific bases into 
practice» 12-16 жовтня 
2020 р. Стокгольм, 
Швеція. 
5. Ратушна Б. П. 
Стандарт доказування 
в цивільному процесі 
України. X 
Міжнародна науково-
практична 
конференція “Trends 
in the development of 
modern scientific 
thought”,  23-26 
листопада 2020 р., 
Ванкувер, Канада.

30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1. Судовий секретар 
військового трибуналу 
Львівського гарнізону  
(1987-1992 роки);
2.  Юрисконсульт 
Львівського 
торговельно-
економічного 
інституту (1994-1996 
роки);
3. Юрисконсульт ВАТ 
«ЛАЗ-Інструмент» 
(2004-2005 роки).

306441 Бурда 
Степан 
Ярославович

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 61759, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
32063, 

виданий 
26.09.2012

13 Фінансове 
право України

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)  
Старопольська Вища 
школа, м. Кельце, 
Республіка Польща.
(06.01.2020-
19.06.2020р.) 
Сертифікат.

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
 1. Бурда С. Я. 
Юридичний аналіз 
покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі як 
виду основного 
покарання за КК 
України. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор М. М. 
Цимбалюк. Л.: 
ЛьвДУВС, 2012. Вип. 
4. С. 246–255.
2. Бурда С. Я. 
Юридичний аналіз 



спеціальної 
конфіскації майна як 
іншого засобу 
кримінально-
правового характеру 
за КК України. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор В. В. Середа. 
Л.: ЛьвДУВС, 2014. 
Вип. 4. С. 221-230.
3. Бурда С. Я. Зміст 
кримінально-
виконавчої 
характеристики 
засуджених до 
позбавлення волі 
жінок. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор В. В. Середа. 
Л.: ЛьвДУВС, 2016. 
Вип. 2.  С. 266-274.
4. Бурда С. Я. 
Покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі в 
Україні: шлях до 
гуманізації.  Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор                    Р. 
І. Благута. Л.: 
ЛьвДУВС, 2017. Вип. 
4.  С. 279-287.
5. Бурда С. Я. Історія 
виникнення та 
сучасний стан 
покарання у виді 
тримання в 
дисциплінарному 
батальйоні військово-
службовців. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор Р. І. Благута.  
Л.: ЛьвДУВС, 2017. 
Вип. 3. С. 113-123.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Основи 
адміністративно-
правового захисту 
учасників виборів і 
референдумів в 
Україні [монографія] / 



Бурда Степан 
Ярославович. Львів: 
«Добра справа», 2011. 
236 с. 

30.13.  Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Бурда С. Я. 
Особливості 
розслідування 
окремих видів 
злочинів: збірник 
методичних 
рекомендацій / за заг. 
ред. О. В. Авраменка, 
Р.І. Благути, О.В. 
Захарової. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2015. 692 с. 
2. С. Я. Бурда, Ю. А. 
Коміссарчук, С. І. 
Марко, О. М. Могила 
Розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 
залізничної 
інфраструктури: 
методичні 
рекомендації. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2013. 138 с.
3. С. Я. Бурда, Ю. А. 
Коміссарчук, С. І. 
Марко, О. М. Могила 
Розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 
залізничної 
інфраструктури: 
методичні 
рекомендації. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2014. 96 с.

30.16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
член Міжнародної 
громадської 
організації 
української секції 
Міжнародної 



поліцейської асоціації 
у Львівському 
державному 
університеті 
внутрішніх справ 
(осередок МГО УС 
МПА у ЛьвДУВС)

66490 Олашин 
Марина 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівська 

комерційна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021548, 
виданий 

16.05.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045848, 
виданий 

25.02.2016

16 Кримінальне 
право України

30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Олашин М. 
Застосування застави 
у кримінальному 
провадженні: 
теоретичні та 
практичні аспекти. 
Європейські 
перспективи. 
Науково-практичний 
журнал. № 5, 
ЮНЕСКО-СОЦІО, 
2015. с.116-122. (Web 
of Science)
2. Олашин М. 
Економічна 
злочинність: причини 
поширення  і шляхи  
подолання. 
Європейські 
перспективи. 
Науково-практичний 
журнал № 7, 2015 р. 
с.102-107. (Web of 
Science). 
3. Олашин М. 
Евтаназія: умисне 
вбивство чи акт 
милосердя? Право UA. 
Науково-практичний 
журнал. № 4, 
ЮНЕСКО-СОЦІО, 
2015. с. 102-107. (Web 
of Science)

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.  Полякова Юлія, 
Олашин Марина. 
Нормативно-правові 
засади міжнародної 
діяльності журналіста. 
Експерт: парадигма 
юридичних наук та і 
державного 
управління. № 5, 
2020. 
2.  Полякова Юлія, 
Котуха Олександр, 
Олашин Марина 
Інституційно-правове 
забезпечення 
міжнародного 
митного 
співробітництва 
України. Експерт: 
парадигма юридичних 
наук та і державного 



управління.  № 3, 
2020.  С.263-274. 
3. М. Олашин, В. 
Слупко Кримінальна 
відповідальність за 
порушення прав 
пацієнта за 
законодавством 
зарубіжних країн. 
Вісник Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
Юридичні науки. 
Збірник наукових 
праць. Випуск № 6.  
Львів: Видавництво 
ЛТЕУ, 2018. С. 69-78. 
4. Олашин М. Аналіз 
окремих нормативно-
правових актів, що 
забезпечують 
функціонування 
аграрного сектору 
економіки України. 
Аграрна економіка. 
Т.11. № 1-2, 2018 р. с. 
23-26. 
5. М. Олашин, С. 
Гапяк Кримінальні 
процесуальні аспекти 
зняття інформації з 
електронних 
інформаційних 
систем. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. 
юридичні науки : Зб. 
наук. праць. Львів : 
Видавництво «Растр-
7», 2018.  Вип. № 7. С. 
233-243.
6. Олашин М. 
Обставини що 
підлягають 
доказуванню у 
справах про злочини 
неповнолітніх. 
Науковий вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. Серія 
юридична. Збірник 
наукових праць. 
Випуск № 4.  Львів, В-
во «Растр-7», 2017.  С. 
215-222.
7. М. Олашин, М. 
Панько Окремі спекти 
притягнення до 
кримінальної 
відповідальності за 
порушення 
професійних чи 
службових обов’язків 
медичними 
працівниками щодо 
охорони життя та 
здоров’я 
неповнолітніх. 
Науковий вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. Серія 
юридична. Збірник 
наукових праць. 
Випуск № 4. Львів, В-



во «Растр-7», 2017. С. 
140-147.
8. Олашин М. Інститут 
присяжних за новим 
Кримінальним 
процесуальним 
кодексом. 
Юридичний науковий 
електронний журнал 
№ 6 – 2015. 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
http://lsej.org.ua/6_20
15/62.pdf.
9. Олашин М. Окремі 
аспекти 
процесуального 
становища захисника 
у кримінальному 
провадженні. Митна 
справа. Науково-
аналітичний журнал.  
№6 ч.2.  2015.  С. 113-
119.
10. Олашин М. 
Напрями 
удосконалення 
кримінальної 
відповідальності за 
вчинення злочину, 
передбаченого ст. 137 
КК України з 
урахуванням 
зарубіжного досвіду. 
Вісник Львівської 
комерційної академії. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць. Випуск №2.  
Львів, ТзОВ 
«Камула», 2015. с. 
245-251.
11. М. Олашин, Т. 
Дуплеца. До питання 
об’єкту злочину, 
передбаченого ст.200 
КК України. Вісник 
Львівської 
комерційної академії. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць. Випуск №3.  
Львів, ТзОВ 
«Камула», 2015. С. 
124-129.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Доказування у 
кримінальному 
провадженні : 
навчальний посібник 
/ За заг. ред. Канціра 
В.С.  Львів : 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2018. –  
236 с.
2.  Канцір В.С., 
Олашин М.М., Фігель 
Ю.О., Ратушна Б.П. 
Теорія доказів : 
навчальний посібник. 
Львів : Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015.   295 с.
3. Кримінальний 



процес України. 
Навчальний посібник  
за заг. ред. Канціра 
В.С. Львів : 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2015.   
356 с.

30.10. організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти (інституту, 
факультету) 
відділення (наукової 
установи), філії 
(кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу, відділу 
(наукової установи), 
навчально-
методичного 
управління (відділу), 
лабораторії, іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підроз¬ділу, вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту), 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
З 1 вересня 2020 р. – 
завідувач кафедри 
теорії держави і права 
(за основним місцем 
роботи - Львівський 
торговельно-
економічний 
університет).
2017–2020 рр. –  
заступник декана 
юридичного 
факультету. (за 
основним місцем 
роботи - Львівський 
торговельно-
економічний 
університет).
2017-2018 рр. – 
заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії з 
набору на освітній 
ступінь «бакалавр» 
денної та заочної 
форм навчання.(за 
основним місцем 
роботи - Львівський 
торговельно-
економічний 
університет).

30.13 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників (посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання), конспектів 
лекцій, практикумів, 
методичних вказівок 



(рекомендацій) 
1 Олашин М.М., 
Полякова Ю.В. 
Методологія та 
організація наукових 
досліджень. 
Методичні 
рекомендації для 
семінарських і 
практичних занять та 
завдання для 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) 
рівня./М.Олашин, Ю. 
Полякова  Львів: В-во 
ЛТЕУ -2020. 34 с.
 2.Олашин М.М. 
Практикум з 
кримінального 
процесу для студентів 
напряму підготовки 
6.030401 "Право" / 
М.М. Олашин. – 
Львів: КП 
“Палітурник”, 2015. – 
46 с.
3. Олашин М.М. 
Теорія доказів у 
кримінальному 
процесі. Опорний 
конспект лекцій / 
М.М. Олашин. – 
Львів: Вид-во ЛКА, 
2015. – 54 с. 
4. Олашин М.М. 
Кримінальний процес. 
Опорний конспект 
лекцій / М.М. 
Олашин. – Львів: Вид-
во ЛКА, 2015. – 240 с. 
режим доступу: 
http://virt.lac.lviv.ua/c
ourse/view.php?id=532
5. Олашин М.М. 
Теорія доказів у 
кримінальному 
процесі: конспект 
лекцій для 
дистанційного 
навчання студентів 
спеціальності 081 
“Право”. Режим 
доступу : 
http://virt.lac.lviv.ua/c
ourse/view.php?id=818

30.14. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади (Всеукраїн-
ського конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 



групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівництво 
студентами, які 
зайняли 1 місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
правознавства: 
Бублик Я.І. (2019 р.), 
Ніколаєнко В.М. (2019 
р.)

30.15. Наявність 
науково-популярних 
та (або) 
консультаційних 
(дорадчих) та (або) 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
 1 Всесвітня 
організація 
інтелектуальної 
власності: правові 
особливості та функції 
/ Олашин М., 
Полякова Ю.// 
Збірник тез The II th 
International scientific 
and practical 
conference 
«Development of 
scientific and practical 
approaches in the era of 
globalization» 
(September 28-30, 



2020). Електроний 
ресурс: https://isg-
konf.com/uk/developm
ent-of-scientific-and-
practical-approaches-
in-the-era-of-
globalization-ua/
2. Міжнародна 
журналістська 
діяльність: 
нормативно-правові 
аспекти. / Олашин М., 
Полякова Ю.// 
Збірник тез ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Економіка 
сьогодення: актуальні 
питання та 
інноваційні аспекти. 
м. Запоріжжя, 25 
липня 2020 р. с.78-81.
3. Чи варто Україні 
повернути смертну 
кару? /Олашин М., 
Новак О.// Збірник 
матеріалів Звітної 
студентської наукової 
конференції за 
результатами 
науково-дослідної 
роботи у 2019 р. / за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина, Г.В. Марків, 
Р. І. Содоми – м. 
Кам’янка-Бузька, 
2020. С. 374- 376.
4. Міжнародні 
аспекти захисту прав 
інтелектуальної 
власності / Олашин 
М., Полякова Ю.// 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Становлення 
громадянського 
суспільства в Україні: 
нормативно-правове 
підґрунтя» (1–2 
травня 2020 р., місто 
Дніпро). С. 148-152.
5. Способи 
незаконного 
розголошення 
професійних 
таємниць / М.М. 
Олашин // Сучасні 
напрями розвитку 
економіки, 
підприємництва, 
технологій та їх 
правового 
забезпечення: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. � Львів : 
вид-во Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2020. − 
С. 273–275.
6. Презумпція 
невинуватості як 
елемент права за 
захист у 
кримінальному 
провадженні / С.В. 



Магдич, М.М. Олашин 
// Актуальні 
проблеми правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя: Матеріали 
ІХ міжнародної 
науково-практичної 
інтернет конференції 
(Львів, 27 грудня 2019 
року): тези доповідей. 
– Львів : Видавництво 
«Растр-7», 2019. − С. 
176–178.
7. Детермінанти 
корупційної 
злочинності / Ю.О. 
Шаповалова, М.М. 
Олашин // Актуальні 
проблеми правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя: Матеріали 
VІIІ міжнародної 
науково-практичної 
інтернет конференції 
(Львів, 21 грудня 2018 
року): тези доповідей. 
– Львів : Видавництво 
«Растр-7», 2018. − С. 
194–197.

30.18. наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років 
Львівська торгово-
промислова палата. 
Консультування з 
питань 
зовнішньоекономічної 
діяльності (щодо 
правового 
забезпечення 
здійснення 
експортних та 
імпортних операцій 
підприємств регіону) 
Довідка № 19-08-
9/946 від 09.10.2020 
р.
Свідоцтво про право 
заняття адвокатською 
діяльністю ЛВ 
№002089 від 
04.12.2020

272294 Ратушна 
Богдана 
Петрівна

В.о.завідува
ч кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДЦ 23657, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
45849, 

виданий 
25.02.2016

24 Міжнародний 
захист прав 
людини

Львівський 
державний 
університет ім. Івана 
Франка, 1995 р., 
спеціальність : 
Правознавство, 
кваліфікація: юрист 
(диплом ЛК №012949 
від 26.06.1995 р.)
Захищена дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук, 
12.00.01.теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
вчень на тему 
«Належне 
доказування в 
судовому 
правозастосуванні 
України в світлі 



практики 
Європейського суду з 
прав людини 
(загальнотеоретичне 
дослідження).
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) в 
Старопольській Вищій 
школі в м. Кельце 
(Польща). Період 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) «10» 
травня 2019 року по 
«11»листопада 2019 
року.
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Ратушна Б. П. 
Принцип рівності 
сторін у цивільному 
процесі України. 
Митна справа.  2015. 
№ 4. ч. 2.  С. 98-103.
2. Рабінович П. М., 
Ратушна Б. П. 
Належне доказування 
як елемент права на 
справедливий судовий 
розгляд у судовому 
праві України (в світлі 
Європейських 
стандартів). Право 
України. 2015. № 3. С. 
87-96.
3. Ратушна Б. П. 
Вимоги до належного 
мотивування судових 
рішень в цивільному 
процесі України. 
Право. юа. 2015.  №3. 
С. 129-133.
4. Ратушна Б. П. Роль 
суду у встановленні 
фактичних обставин 
справи в цивільному 
судочинстві України. 
Митна справа. 2015. 
№ 5. ч. 2. С. 171-175.
5. Ратушна Б. П. 
Доступність 
правосуддя у 
цивільному процесі 
України: економічний 
аспект. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 3.  2016.  С. 
269-276.
6. Ратушна Б. П. 
Виконавче 
провадження в 
Україні: на шляху 
реформ. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 



університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 4. 2017. С. 
286-291.
7. Ратушна Б. П. 
Сприяння суду у 
здійсненні 
виконавчого 
провадження. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 5. 2017. С. 279-
285.
8. Ратушна Б. П. 
Дотримання 
принципів цивільного 
процесу України під 
час розгляду справ у 
спрощеному 
позовному 
провадженні. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 6. 2018. С. 217-
224. 
9. Ратушна Б. П. 
Форми правового 
захисту трудових прав 
в Україні. Науковий 
вісник юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр. Серія юридична. 
Вип. № 7. 2018. С. 217-
224. 
10. Грещук Г. І., 
Ратушна Б. П. 
Правовий статус 
свідка у справах про 
порушення митних 
правил. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
№ 6.  2018. С. 167-177. 
http://lsej.org.ua/5_20
17/32.pdf.
11. Ратушна Б. П. 
Право на безоплатну 
вторинну правову 
допомогу як запорука 
доступності 
правосуддя в Україні. 
Науковий вісник 
юридичного 
факультету 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету : зб. наук. 
пр.  Серія юридична.  
Вип. № 8. 2019. С. 193-
199. 
12. Ратушна Б. П. 
Допустимість доказів 
у судовому 
правозастосуванні 



України. 
Порівняльно-
аналітичне право. № 
3. 2019. С. 25-28. 
http://www.pap.in.ua/
3_2019/6.pdf. 
13. Ратушна Б. П. 
Значимість 
малозначних справ у 
цивільному процесі 
України. Експерт: 
парадигми 
юридичних наук і 
державного 
управління. № 4. 
2020 р. С. 127-134. 
14. Ратушна Б. П. 
Належні докази в 
цивільному процесі 
України. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
№ 6. 2020. С. 82-83. 
http://lsej.org.ua/5_20
17/32.pdf. 
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Федоров М. П., 
Яворська В. Г., 
Ратушна Б. П.  
Правове регулювання 
окремих видів 
публічних і приватних 
відносин : 
монографія. Львів: 
Новий світ-2000, 
2014.  482 с.
2. Ратушна Б. П., 
Гаєцька-Колотило Я. 
З. Виконавче 
провадження: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2014. 191 с.
3. Канцір В. С., 
Олашин М. М., 
Ратушна Б. П., Фігель 
Ю. О. Теорія доказів: 
навчальний посібник. 
Львів:  Видавництво 
Львівської 
комерційної академії,  
2015.  295 с.
4. Ратушна Б. П., 
Рабінович А. В. 
Екологічне право: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015. 216 с.
5. Ратушна Б. П. 
Цивільний процес: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівської 
комерційної академії, 
2015. 371с.
6. Рабінович П. М., 
Ратушна Б. П. 
Доказування у 
застосуванні правових 
норм / Велика 
українська юридична 
енциклопедія.  Харків: 
Право, 2017, Том 3. С. 



119-122.
7. Ратушна Б. П., 
Котуха О. С. 
Міжнародний 
комерційний та 
цивільний процес: 
навчальний посібник. 
Львів: Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2017.  115 
с. 
8. Ратушна Б. П. 
Захист особи в 
Європейському суді з 
прав людини: 
навчальний посібник. 
Львів.: Видавництво 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету,  255 с. 

30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця проекту за 
госпдоговірною 
тематикою «Надання 
консультаційних 
послуг правового 
характеру для 
Товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Сяйво», 2020 рік.

3.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;

Виконуюча обов’язки 
завідувача кафедри 
права

30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 



посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Ратушна Б. П. 
Цивільне 
процесуальне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
85 с. 
2. Ратушна Б. П. 
Цивільне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
115 с. 
3. Ратушна Б. П. 
Міжнародний захист 
прав людини. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 
4. Ратушна Б. П. 
Виконавче 
провадження. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020. 
33 с. 



30.14. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Правознавець»

30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Ратушна Б. П. 
Особливості визнання 
банкрутом фізичної 
особи на підставі 
Кодексу України з 
процедури 
банкрутства/ 
Актуальні проблеми 
правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя (правові 
підходи до 
геополітичних реалій) 
VIІІ міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
(ЛТЕУ, 21  грудня 
2018 р.) Львів. 2018.  
С. 178-182..
2. Ратушна Б. П. Деякі 
аспекти реалізації 
права на безоплатну 
вторинну правову 
допомогу в Україні. 
Актуальні проблеми 
правового 
регулювання в Україні 
та країнах ближнього 
зарубіжжя (правові 
підходи до 
геополітичних реалій) 
ІX міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
(ЛТЕУ, 27  грудня 
2019 р.) Львів. 2019. С. 
233-235  
3. Ратушна Б. П. 
Захист права на 
приватне життя в 
практиці 
Європейського суду з 
прав людини. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Модернізація 
економіки: сучасні 
реалії, прогнози, 
сценарії та 
перспективи 
розвитку" 28 квітня 
2020 року (м. Херсон, 
Україна). С.210-213.
4. Ратушна Б. П. 
Належність доказів як 
вимога до їх якості в 
цивільному процесі 
України. IV 
Міжнародна науково-
практична 



конференція 
«Іntegration of 
scientific bases into 
practice» 12-16 жовтня 
2020 р. Стокгольм, 
Швеція. 
5. Ратушна Б. П. 
Стандарт доказування 
в цивільному процесі 
України. X 
Міжнародна науково-
практична 
конференція “Trends 
in the development of 
modern scientific 
thought”,  23-26 
листопада 2020 р., 
Ванкувер, Канада.

30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1. Судовий секретар 
військового трибуналу 
Львівського гарнізону  
(1987-1992 роки);
2.  Юрисконсульт 
Львівського 
торговельно-
економічного 
інституту (1994-1996 
роки);
3. Юрисконсульт ВАТ 
«ЛАЗ-Інструмент» 
(2004-2005 роки).

360855 Рябошапко 
Леонід 
Іванович

Професора, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівського 

ордена Леніна 
державного 
університету 

імені І.Франка, 
рік закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003000, 

виданий 
02.07.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

ЮP 005089, 
виданий 

30.09.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002931, 
виданий 

21.02.1996, 
Атестат 

професора ПP 
002924, 
виданий 

17.02.2005

27 Історія 
держави і 
права України

Доктор юридичних 
наук, 12.00.01 – теорія 
та історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
учень.
Тема дисертації: 
Правове становище 
національних меншин 
в Україні  ( 1917 – 
2000 рр. )
30.2. Наявність не 
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виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
115 с. 

30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1. Адвокат у 
юридичній 
консультації 
Галицького району м. 
Львова (1985-1992 
роки).

69494 Грещук 
Галина 
Ігорівна

декретна 
відпустка, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

8.070904 
Землевпорякув

ання та 
кадастр, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

081 Право, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 009294, 

виданий 
16.12.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004615, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента AД 

8 Земельне 
право України

  Доктор  економічних 
наук, 08.00.06 – 
економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища.
 (диплом ДД 
№009294 від 
16.12.2019р.).
Тема дисертації: 
“Еколого-економічні 
засади 
землевпорядного 
забезпечення сталого 
використання земель 
сільськогосподарськог
о призначення.
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) в 
Старопольській Вищій 
школі в м. Кельце 
(Польща). Період 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) «23» 11. 
2018 року по «23» 05. 
2019 року.
30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 



003649, 
виданий 

16.12.2019

наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. H.  Hreshchuk, O. 
Shkuratov, O. 
Lobanova. Forecast 
scenarios of 
development of the 
snternal consumer 
market of organic 
products in Ukraine. /  
Scientific Papers Series 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development", 
Vol.18(4)2018.
2. H.  Hreshchuk. 
Efficiency of land 
management provision 
of sustainable land use 
of agricultural./ 
Scientific Papers Series 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development, 
2019. Vol.19(3)

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Грещук Г. І. Сутність 
землеустрою та 
землевпорядкування: 
концептуальний 
підхід. АгроСвіт. 2016. 
№ 23. С. 24–27.
2. Грещук Г. І. 
Особливості 
землевпорядного 
забезпечення 
кадастрової 
діяльності. 
Збалансоване 
природокористування
. 2016. № 4. С. 142–
147.
3. Hreshchuk H., 
Kolodiy P. Usage of GIS 
– Technologies for 
Plots of Land 
Registration // 
Geomatics and 
environmental 
engineering. 2016. Vol. 
10. № 4. P. 49–53 
(особистий внесок: 
визначені напрями 
використання 
геоінформаційних 
технологій в 
реєстраційних 
системах).
4. Грещук Г. І. 
Сучасний стан та 
проблеми розвитку 
системи 
землевпорядного 
забезпечення 
аграрного сектора 
України. Таврійський 
науковий вісник. 
Серія: Економічні 
науки. 2017. Вип. 97. 



С. 27–33.
5. Грещук Г. І. 
Світовий досвід 
функціонування 
землевпорядного 
механізму сталого 
використання 
сільськогосподарських 
земель. Збалансоване 
природокористування
. 2017. № 1. С. 99–104.
6. Грещук Г. І. 
Еколого-економічні 
наслідки 
трансформації 
земельних відносин в 
сільському 
господарстві. 
Збалансоване 
природокористування
. 2017. № 2. С. 108–
114.
7. Грещук Г. 
Землевпорядний 
механізм управління 
земельними 
ресурсами в 
сільському 
господарстві. 
Економічний дискурс. 
2017. № 3. С. 101–108.
8. Atamaniuk O., 
Hreshchuk H. 
Organizational and 
economic mechanism 
on the sustainable use 
stimulation of 
agricultural 
appointment land. 
Землеустрій, кадастр і 
моніторинг земель. 
2017. № 4. С. 37–45 
(особистий внесок: 
запропоновано шляхи 
вдосконалення 
інструментів 
стимулювання сталого 
використання земель 
сільськогосподарськог
о призначення).
9. Грещук Г. І. 
Організаційно-
економічні засади 
розвитку 
землевпорядного 
проектування у 
сільському 
господарстві. 
АгроСвіт. 2017. № 24. 
С. 20–25.
10. Грещук Г. І. Аналіз 
еколого-економічних 
характеристик 
використання земель 
сільськогосподарськог
о призначення в 
Україні. Збалансоване 
природокористування
. 2017. № 4. С. 109–117.
11. Ступень М. Г., 
Грещук Г. І. 
Землеустрій особливо 
цінних 
сільськогосподарських 
земель як основа їх 
раціонального 
використання  // 
Економіка АПК. 2017. 
№ 12. С. 14–20 
(особистий внесок: 
обґрунтовано 



напрями 
землевпорядного 
забезпечення сталого 
використання 
особливо цінних 
сільськогосподарських 
земель).
12. Грещук Г. Роль 
планування в 
управлінні землями 
сільськогосподарськог
о призначення. 
Економічний дискурс. 
2018. № 2. С. 92–101.
13. Грещук Г. І. 
Інформаційне 
забезпечення 
землевпорядкування у 
сільському 
господарстві. 
Збалансоване 
природокористування
. 2018. № 3. С. 133–
140.
14. Грещук Г. І. 
Еколого-економічні 
особливості 
регулювання 
землеустрою в 
контексті сталого 
розвитку. АгроСвіт. 
2018. № 21. С. 46–49.
15. Грещук Г. І. 
Удосконалення 
системи фінансування 
землевпорядного 
механізму сталого 
сільськогосподарськог
о землекористування 
[Електронний ресурс]: 
Ефективна економіка. 
2018. № 11. URL: http: 
// 
www.economy.nayka.co
m.ua
16. Грещук Г. 
Інноваційні технології 
землевпорядкування в 
аграрній сфері. 
Економічний дискурс. 
2018. № 4. С. 82–88.
17. Грещук Г. І. 
Теоретико-
методологічні засади 
землевпорядного 
забезпечення сталого 
використання земель 
сільськогосподарськог
о призначення. 
Збалансоване 
природокористування
. 2018. № 4. С. 112–
120.
18. Грещук Г. І. 
Розвиток системи 
планування сталого 
використання та 
охорони 
сільськогосподарських 
земель. АгроСвіт. 
2018. № 24. С. 23–30.
19. Грещук Г. І., 
Ратушна Б.П 
Правовий статус 
свідка у справах про 
порушення митних 
правил Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
2018. № 6. 
20. Грещук Г. І. 



Правовий аналіз 
суб’єктного складу 
земельних 
правовідносин в 
Україні. Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. Серія 
юридична. Збірник 
наукових праць. 2018. 
Вип. 7.
21. Грещук Г. І. 
Правове регулювання 
контролю та 
юридичної 
відповідальності у 
сфері використання та 
охорони земель в 
Україні Вісник 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету. Серія 
юридична. Збірник 
наукових праць. 2019. 
Вип. 8.
22. Грещук Г. І. 
Особливості 
використання судами 
засобів доказування 
при вирішенні 
земельних спорів. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Юриспруденція. 2019. 
№ 38. С. 

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Грещук Г.І . Шляхи 
вдосконалення 
використання земель 
населених пунктів: 
Монографія / Г.І. 
Грещук. – Л.: Ліга-
Прес, 2014. 170 с.
2. Грещук Г. І. 
Організаційно-
економічне та правове 
забезпечення 
розвитку 
землевпорядного 
механізму сталого 
сільськогосподарськог
о землекористування: 
монографія. Київ : 
ДКС-Центр, 2018. 308 
с.
3. М.Г. Ступень, Г.І. 
Грещук. Реєстрація 
земельних ділянок : 
підручник за заг ред. 
М.Г. Ступеня.  К. : 
«Агроосвіта», 2014.  
359 c.

30.8 виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 



наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
• Керівник у 
виконанні наукових 
досліджень кафедри 
права на 01.2019 – 
12.2023 рр. за темою 
«Правове 
регулювання 
функціонування 
агробізнесу в Україні» 
(номер державної 
реєстрації 
0119U100252).

30.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
• Прийнята на посаду 
помічника ректора 
02.2017-09.2017, 
• завідувач кафедри 
права з 22.08.2018 
року до на даний час

30.11 участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
• член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради ЛНАУ 
Д 36.814.02 

30.13 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування; 
Розроблено понад 20 
навчально-



методичних 
рекомендацій та 
інших видань в тому 
числі:
1. Грещук Г. І. 
Земельне право 
України: методичні 
рекомендації і 
завдання для 
виконання 
практичних  та 
самостійних робіт  
студентів денної та 
заочної форми 
навчання  
спеціальності 081 
«Право»   ОС 
«Бакалавр». 
Львівський НАУ. 
2020. 48 с.
2. Грещук Г. І., Туркот 
О.А. Аграрне право 
України: методичні 
рекомендації і 
завдання для 
виконання 
практичних  та 
самостійних робіт  
студентів денної та 
заочної форми 
навчання  
спеціальності 081 
«Право»   ОС 
«Бакалавр». 
Львівський НАУ. 
2020. 37 с.
3. Грещук Г. І. 
Земельно-правове 
документознавство: 
методичні 
рекомендації і 
завдання для 
виконання 
практичних  та 
самостійних робіт 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 081 
«Право» ОС 
«Бакалавр». 
Львівський НАУ. 
2020. 27 с.
4. Грещук Г. І., 
Ратушна Б.П., 
Олашин М.М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
виконання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 081 
«Право» ОС 
«Бакалавр». 
Львівський НАУ. 2019. 
38 с.

30.16 участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю;
• Член “Спілка 
землевпорядників 
Львівщини”.

30.17 досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років;
• Практична робота в 
ПП «ЗЕМСВІТ» (15 
років).



30.18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років;
• Експерт дорадник 
при департаменті 
агропромислового 
комплексу ЛОДА.

360855 Рябошапко 
Леонід 
Іванович

Професора, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівського 

ордена Леніна 
державного 
університету 

імені І.Франка, 
рік закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003000, 

виданий 
02.07.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

ЮP 005089, 
виданий 

30.09.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002931, 
виданий 

21.02.1996, 
Атестат 

професора ПP 
002924, 
виданий 

17.02.2005

27 Конституційне 
право України

Доктор юридичних 
наук, 12.00.01 – теорія 
та історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
учень.
Тема дисертації: 
Правове становище 
національних меншин 
в Україні  ( 1917 – 
2000 рр. )
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Рябошапко Л. І. 
Конституційні 
взаємини в Україні: 
досвід, суперечності, 
європейський 
контекст. 
Видавництво 
Верховної Ради 
України: Віче. 2014. 
С.12-15.
2. Рябошапко Л. І. 
Державницька 
позиція в 
еміграційному 
просторі: 
репрезентація 
суверенності. 
Видавництво 
Верховної Ради 
України: Віче. 2013. 
С.2-4.
3. Рябошапко Л. 
Державна влада і 
свобода 
віросповідання у місті 
Львові: становлення, 
розвиток, 
дискримінація, 
відновлення. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка»: зб. наук. 
пр.  Серія «Юридичні 
науки». 2020. Т.7. №2 
(26). С.10-18.
4. Симон Петлюра про 
внутрішню та 
зовнішню політику: з 
епістолярної 
спадщини (1919-1922 
рр.).  Івано-
Франківськ: Симфонія 
форте, 2016.  32 с.
5. Державна 
етнонаціональна 
політика України: 
крізь призму 
Паризького процесу 
(1917-2017 рр.). 
Порівняльно-
аналітичне право: 



електронне наукове 
видання. 2018. №3. С. 
55-58; 
http://www.pap.in.ua.2
018.

 30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Станік Г., 
Рябошапко Л. 
Львівська міська рада: 
народовладдя у 
порівняльному вимірі: 
монографія. Львів: 
Простір-М, 2019.  916 
с.
2. Національна 
безпека України: 
кримський вектор. 
Збірник документів і 
матеріалів (1917-2015 
рр.);  у 5-ти ч. / Упор., 
за ред. Л. Рябошапко 
та ін. Львів: Простір-
М, 2015.  3 966 с.
3. Паризький процес: 
причини, наслідки, 
реалії, перспективи. 
Документи та 
матеріали (1917-2017 
рр.); у 4-х ч. / Упор., за 
ред. Л. Рябошапко та 
ін.  Л.: Простір-М, 
2018.  2 374 с.
4. 100-річчя 
державного органу з 
питань етнополітики в 
незалежній Україні як 
історія захисту 
національних 
меншин: державні 
інституції та 
міжнаціональні 
відносини - досвід, 
виклики, завдання / 
Зб. наук. матеріалів. 
Наук. редактор 
А.Юраш. Упоряд. Л. 
Рябошапко та ін. К.: 
Дух і  Літера, 2019.-
600 с.

30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
.1. Рябошапко Л. І. 
Конституційне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
75 с. 
2. Рябошапко Л. І. 
Теорія держави і 
права. Методичні 



рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
105 с. 
3. Рябошапко Л. І. 
Історія держави і 
права України. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
95 с. 
4. Рябошапко Л. І. 
Історія держави і 
права зарубіжних 
країн. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
115 с. 

30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1. Адвокат у 
юридичній 
консультації 
Галицького району м. 
Львова (1985-1992 
роки).

363728 Паньонко 
Ігор 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 009195, 
виданий 

17.01.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010261, 

виданий 
17.02.2005

13 Трудове право 
України

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): Вища 
школа лінгвістична у 
Ченстохові 
(Республіка Польща).
Сертифікат про 
стажування №КРК 
18/345 від 06.12.2018
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 



до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.  Паньонко І.М., 
Коваль В.А. Спільні та 
відмінні риси 
трудових договорів та 
суміжних цивільних 
договорів. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» № 813. 
Юридичні науки. 
Львів, 2015. С. 337-
343.
2. Паньонко І.М., 
Коваль В.А. 
Працівники-іноземці 
як особливі суб’єкти 
трудових 
правовідносин. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» № 850. 
Юридичні науки. 
Львів, 2016. С. 413-421.
3. Паньонко І.М. 
Тарнавська М.І., 
Бльок Н.В. 
Юридичний захист 
національного 
мистецького надбання 
за Конвенцією про 
охорону 
нематеріальної 
культурної спадщини. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
К.: 2019. № 11. С.377-
381.
4. Паньонко І.М., 
Коваль В.А. 
Характеристика 
потерпілого від 
злочину за 
кримінальним правом 
Київської Русі. Вісник 
Національного 
університету 
„Львівська 
політехніка”, Серія 
Юридичні науки. 
№24. Львів, 2019. 
С.77-82.
5.  Паньонко І.М., 
Коваль В.А. Сутність 
та види злочинів 
проти власності в 
Київській Русі. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» № 902 
Юридичні науки. 
Львів, 2018. С.45-52.
6. Паньонко І.М., 
Ряшко О.В. 
Теоретико-правовий 
аналіз взаємовідносин 
держави і 
християнської релігії в 
«Філософії права» 
Гегеля. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» № 894 
Юридичні науки. 
Львів, 2018. С.17-23.



30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Паньонко І.М., 
Буряк Я.Я. 
Господарське 
судочинство: в 
таблицях і схемах: 
навчально-
методичний посібник. 
Львів: Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 2017. 
222 с.
2. Паньонко І.М., 
Личенко І.О., 
Попадинець Г.О., 
Марич Х.М., Баїк О.І., 
Заболотна Н.Я., 
Тарнавська М.І. 
Екологічне право. Ч. 2 
(особлива частина) : 
навч.-метод. пос. 
Львів: Бадікова Н. О., 
2017. 230 с.
3. Паньонко І.М., 
Буряк Я.Я., Дутко 
А.О., Личенко І.О., 
Чорнописька В.З. 
Захист цивільних 
прав, свобод та 
законних інтересів в 
умовах суспільно-
правових 
трансформацій: 
монографія/ за ред. 
Паньонка І.М., 
Личенко І.О. Львів: 
Інститут права та 
психології 
Національного 
університету 
„Львівська 
політехніка”, 2018. 
248с.
30.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
Завідувач кафедри 
цивільного права та 
процесу Навчально-
наукового Інституту 
права та психології 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» (2012-



2019 рр.)

30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Паньонко І.М. 
Трудове право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
75 с. 
2. Паньонко І.М. 
Екологічне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
66 с. 
3. Паньонко І.М. 
Трудове право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
076 
«Підприємництво, 
торгівля і біржова 
діяльність». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
75 с. 
4. Паньонко І.М. 
Правознавство. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 



освіти. Спеціальність 
071 «Менеджмент». 
Львів: Вид-во ЛНАУ. 
2020.  73 с. 
30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Служба в органах 
внутрішніх справ 
Львівської області 
(1984-2009 рр).

363728 Паньонко 
Ігор 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 009195, 
виданий 

17.01.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010261, 

виданий 
17.02.2005

13 Екологічне 
право України

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): Вища 
школа лінгвістична у 
Ченстохові 
(Республіка Польща).
Сертифікат про 
стажування №КРК 
18/345 від 06.12.2018
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.  Паньонко І.М., 
Коваль В.А. Спільні та 
відмінні риси 
трудових договорів та 
суміжних цивільних 
договорів. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» № 813. 
Юридичні науки. 
Львів, 2015. С. 337-
343.
2. Паньонко І.М., 
Коваль В.А. 
Працівники-іноземці 
як особливі суб’єкти 
трудових 
правовідносин. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» № 850. 
Юридичні науки. 
Львів, 2016. С. 413-421.
3. Паньонко І.М. 
Тарнавська М.І., 
Бльок Н.В. 
Юридичний захист 
національного 
мистецького надбання 
за Конвенцією про 
охорону 
нематеріальної 
культурної спадщини. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
К.: 2019. № 11. С.377-
381.
4. Паньонко І.М., 
Коваль В.А. 
Характеристика 
потерпілого від 
злочину за 
кримінальним правом 
Київської Русі. Вісник 
Національного 
університету 
„Львівська 
політехніка”, Серія 
Юридичні науки. 
№24. Львів, 2019. 



С.77-82.
5.  Паньонко І.М., 
Коваль В.А. Сутність 
та види злочинів 
проти власності в 
Київській Русі. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» № 902 
Юридичні науки. 
Львів, 2018. С.45-52.
6. Паньонко І.М., 
Ряшко О.В. 
Теоретико-правовий 
аналіз взаємовідносин 
держави і 
християнської релігії в 
«Філософії права» 
Гегеля. Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» № 894 
Юридичні науки. 
Львів, 2018. С.17-23.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Паньонко І.М., 
Буряк Я.Я. 
Господарське 
судочинство: в 
таблицях і схемах: 
навчально-
методичний посібник. 
Львів: Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 2017. 
222 с.
2. Паньонко І.М., 
Личенко І.О., 
Попадинець Г.О., 
Марич Х.М., Баїк О.І., 
Заболотна Н.Я., 
Тарнавська М.І. 
Екологічне право. Ч. 2 
(особлива частина) : 
навч.-метод. пос. 
Львів: Бадікова Н. О., 
2017. 230 с.
3. Паньонко І.М., 
Буряк Я.Я., Дутко 
А.О., Личенко І.О., 
Чорнописька В.З. 
Захист цивільних 
прав, свобод та 
законних інтересів в 
умовах суспільно-
правових 
трансформацій: 
монографія/ за ред. 
Паньонка І.М., 
Личенко І.О. Львів: 
Інститут права та 
психології 
Національного 
університету 
„Львівська 
політехніка”, 2018. 
248с.
30.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу



льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
Завідувач кафедри 
цивільного права та 
процесу Навчально-
наукового Інституту 
права та психології 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» (2012-
2019 рр.)

30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Паньонко І.М. 
Трудове право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
75 с. 
2. Паньонко І.М. 
Екологічне право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
66 с. 
3. Паньонко І.М. 
Трудове право 
України. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 



студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
076 
«Підприємництво, 
торгівля і біржова 
діяльність». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
75 с. 
4. Паньонко І.М. 
Правознавство. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
071 «Менеджмент». 
Львів: Вид-во ЛНАУ. 
2020.  73 с. 
30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Служба в органах 
внутрішніх справ 
Львівської області 
(1984-2009 рр).

306152 Руданецька 
Оксана 
Стефанівна

В.о.доцента
, Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
бакалавра, 
Львівська 

комерційна 
академія, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 

спеціаліста, 
Львівська 

комерційна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 22417, 
виданий 

26.06.2014

14 Адміністратив
не право та 
процес 
України

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
Старопольська Школа 
Вища в м. Кельце 
(Республіка Польща), 
термін стажування 
6.01.-19.06.2020 р. 
Сертифікат.
30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Alina V. Steblianko, 
Tamara O. 
Chernadchuk, Ivan O. 
Kravchenko, Nadiia S. 
Andriichenko, Oksana 
S. Rudanetska. 
International Law 
Enforcement 
Cooperation against 
Money Laundering. 
Cuestiones Políticas. 
Venezuela. Vol. 37, 
Núm. 65. (julio-
diciembre). 2020, 217-
229. 
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Руданецька О. С. 



Правова політика як 
цільова соціальна 
практика держави. 
Молодий вчений: 
науковий журнал. 
Херсон, 2015. Ч. III. 
№2. Ст.190-194.
2.Руданецька О.С. 
Правова політика 
народовладдя. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Львів: 2016. Вип.1. ст. 
3-11.
3.Руданецька О.С. 
Право громадян на 
охорону праці під час 
роботи на об’єкті 
господарювання. 
Теоретико-правові 
проблеми державного 
регулювання 
господарської 
діяльності в умовах 
Євроінтеграції: 
збірник наукових 
праць. Львів: Ліга-
Прес, 2017. С. 145-156. 
4. Руданецька О.С. 
Ефективність правової 
політики як показник 
життєздатності 
суспільства. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Львів: 2017. Вип.1. ст. 
78- 86. 
5.Павлів-Самоїл Н. П., 
Руданецька О.С. 
Свобода пересування 
як обов’язковий 
елемент системи 
міграції. Вісник НУ 
«Львівська 
політехніка». Серія 
«Юридичні науки». 
2017. №884. С. 205 – 
212. 
6. Павлів-Самоїл Н. 
П., Руданецька О.С. 
Становлення правової 
політики Української 
держави в сучасних 
умовах. Науковий 
збірник «Актуальні 
проблеми вітчизняної 
юриспруденції». 
Дніпровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара, 2018. 
№1. ст.23-26. 
7. Rudanetska O. Labor 
Protection in Ukraine 
and Abroad: Legal 
Aspect. Журнал 
східноєвропейського 
права.  2018. № 50. 
ст.10-15. 
8. Минів Р.М., 
Руданецька О.С., 
Хомко Л.В. 
Нормативно – 
правове регулювання 



розвитку 
тваринництва в 
Україні проблеми та 
перспективи. 
Науковий вісник 
публічного та 
приватного права. 
2018. вип. 3. том 1. С. 
77-85. 
9. Rudanetska O. Issues 
of Legal Guarantee 
Security upon Entry 
into Employment under 
the Labor Code Draft of 
Ukraine. Журнал 
східноєвропейського 
права.  2019. № 59. 
ст.6-10.
10. Руданецька О.С. 
Міжнародні стандарти 
захисту трудових прав 
жінок. Науковий 
журнал «Приватне та 
публічне право». Вип. 
№4. 2019. С.106-111. 

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Руданецька О.С. 
Правова політика 
держави в умовах 
трансформації 
суспільства.  
Монографія. Ліга-
Прес, 2015. С. 176.
2. Руданецька О.С. 
Правові засади 
договору підряду на 
капітальне 
будівництво. 
Проблеми правового 
регулювання 
договірних відносин 
суб'єктів 
господарювання: 
монографія / В. М. 
Адам та ін.; за заг. ред. 
М. С. Долинської. — 
Львів: ТОВ «Галицька 
видавнича спілка», 
2019. С.119-129.
3. Грещук Г. І., 
Руданецька О. С. 
Нормативно-правові 
умови 
функціонування 
землевпорядного 
механізму в разі 
сталого 
сільськогосподарськог
о землекористування.  
Collective monograph: 
Modern researches: 
progress of the 
legislation of Ukraine 
and experience of the 
European Union. Riga : 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P. 1. 
Р. 530-549.
4. Rudanetska O., 
Berezhnytska H. Legal 
mechanism for making 
environmentally 
significant decisions: 
collective monograph 
Scientific approaches in 
jurisprudence. 



Іnternational Science 
Group. Boston : 
Primedia eLaunch, 
2020. P.99-109.
5. Руданецька О.С. 
Електронний 
цифровий підпис: 
правове регулювання, 
юридична значущість, 
механізм. Єдиний 
реєстр із оцінки 
впливу на довкілля. 
Електронні сервіси в 
господарській 
діяльності: навч. 
посібник / за заг. ред. 
М. С. Долинської. 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
Підрозділи 3.3, 7.2. С. 
43-49; С. 230-234.
6. Руданецька О.С. 
Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці: в 
схемах і таблицях. 
Навчальний посібник. 
Львів: ТзОВ « 
Галицька видавнича 
спілка», 2019. 196 с.

30.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
Заступник завідувача 
кафедри по 
навчально-
методичній роботі

30.13 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1.Руданецька О.С. 
Охорона праці в 
галузі: методичні 



рекомендації до 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти денної та 
заочної форми 
навчання факультету   
освітньо 
кваліфікаційного 
рівня спеціаліст 
спеціальності 081 
«Право». Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2016р. 40 с.
2.Руданецька О.С. 
Охорона праці в 
юриспруденції: 
методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти денної форми 
навчання факультету 
№6  освітнього 
ступеня «магістр» 
спеціальності 081 
«Право». Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2017р.  с. 39
3.Руданецька О.С. 
Трудове 
право.Методичні 
рекомендації  для 
підготовки до 
семінарських занять 
здобувачів вищої 
освіти денної форми 
навчання  освітнього 
ступеня бакалавр, 
Спеціальність  203 
«Садівництво та 
виноградництво». 
Львів 2019. С.39.
4.Руданецька О.С. 
Господарське 
законодавство: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
студентів денної 
форми навчання  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 076 
«Підприємство 
торгівля та біржова 
діяльність». Дубляни: 
ЛНАУ, 2019.с. 36
5.Руданецька 
О.С.Міжнародне 
економічне право: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
студентів денної 
форми навчання  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 292 « 
Міжнародні 
економічні 
відносини». Дубляни: 
ЛНАУ, 2019.С.38 
6.Руданецька О.С. 
Основи  римського 
права:  методичні 



рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
студентів денної 
форми навчання  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 081 
«Право». Дубляни: 
ЛНАУ, 2019. С.40
7.Руданецька О.С. 
Юридична 
деонтологія: 
методичні 
рекомендації  для 
підготовки до 
семінарських занять 
здобувачів вищої 
освіти денної форми 
навчання ОС 
«Бакалавр», 
Спеціальність  08 
«Право».  Дубляни: 
ЛНАУ, 2019. С.29.
8.Руданецька О.С. 
Міжнародне 
економічне право: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
студентів денної 
форми навчання  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 292 « 
Міжнародні екомічні 
відносини», 
075«Маркетинг». 
Дубляни: ЛНАУ, 2019. 
С.38.
9.Руданецька О.С. 
Міжнародне право: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
здобувачів вищої 
освіти денної форми 
навчання ОС «Ба-
калавр», 
Спеціальність  08 
«Пра-во».  Дубляни: 
ЛНАУ, 2019. С.29.
10.Руданецька О.С. 
Трудове право: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
практичних та 
самостійних робіт 
студентів денної 
форми навчання 
факультету механіки 
та енергетики ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності  208 
«Агроінженерія», 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Дубляни: ЛНАУ 2020. 
С.40
11.Руданецька О.С. 
Сімейне право 
України: методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
практичних та 
самостійних робіт  
здобувачів вищої 
освіти денної та 
заочної форми 



навчання  освітнього 
ступеня бакалавр,  
Спеціальність 081 
«Право». Дубляни: 
ЛНАУ 2020.С.40.

30.15.  наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Руданецька О.С. 
Козак В.П. 
Зарубіжний досвід 
системи охорони 
праці - удосконалення 
правового 
регулювання охорони 
праці в Україні. 
Теоретико-прикладні 
проблеми правового 
регулювання в 
Україні: тези 
доповідей 
регіональної науково-
практичної 
конфренції.  Львів: 
ЛьвДУВС, 2018. 220-
223 с. 
2. Руданецька О.С. 
Екологозначимі 
рішення та їх 
класифікація. 
Вітчизняна юридична 
наука в умовах 
сучасності: 
міжнародна науково-
практична 
конференція. Харків: 
ГО «Асоціація 
аспірантів-юристів», 
2019. С.106-109.  
3. Руданецька О.С. 
Предмет договору 
будівельного підряду 
на капітальне 
будівництво. 
Актуальні правові 
проблеми 
господарської 
діяльності в Україні: 
збірник тез доповідей 
учасників науково-
практичного семінару 
(30 травня 2019 року) 
/ Упорядники: М. С. 
Долинська, В. О. 
Кучер. Львів: 
ЛьвДУВС, 2019.  С. 72-
73.
4. Руданецька О.С. 
Особливості 
правового 
регулювання 
соціальних відпусток 
для жінок. Розвиток 
сучасного права в 
умовах глобальної 
нестабільності: 
міжнародна науково-
практична 
конференція ( м. 
Одеса, 13-14 вересня 
2019р.). Одеса: ГО 
«Причорноморська 



фундація права», 
2019. С.18-23.
5. Руданецька О.С. 
Міжнародні 
ювенальні трудові 
стандарти. Проблеми 
реалізації та захисту 
прав людини і 
громадянина в умовах 
розвитку правової 
держави: міжнародна 
науково-практична 
конференція. 
(ЛНУВМБ ім.. С. 
Ґжицького 10-11 
грудня 2019р.) . Львів, 
10-11 грудня 
2019р.С.120-123. 
6. Руданецька О.С. 
Соціальний діалог, як 
механізм 
забезпечення охорони 
праці. Сучасні наукові 
інновації (частина IІ): 
матеріали IV 
Міжнародної 
науковопрактичної 
конференції м. Київ, 
30-31 березня 2020 
року. Київ : МЦНіД, 
2020. С. 47-48. 
7. Руданецька О.С., 
Соколовська О.Ю. 
Державна політика 
України у сфері 
зайнятості та 
працевлаштування. 
Актуальні проблеми 
сучасної науки та 
освіти (частина ІІ): 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції.  м. Львів. 
15-16 квітня 2020 
року.  Львів : 
Львівський науковий 
форум, 2020. С.56-58
8. Руданецька О.С. 
Погляди науковців 
щодо визначення 
предмету договору 
підряду на капітальне 
будівництво.  
Актуальні питання 
реформування 
правової системи: 
ХVІІ міжнародна  
науково-практична 
конференція. м. 
Луцьк. 29 травня 
2020. Луцьк, 2020. 
С.100-102.
9. Руданецька О.С. 
Теоретичні підходи 
трактування 
загальних гарантій 
зайнятості як 
правових категорій. 
Юридичні гарантії 
забезпечення прав 
громадян на працю і 
соціальний захист: Х 
міжнародна науково-
практична 
конференція. м. 
Харків, 9 жовтня 
2020. 
Харків:Право.2020. 
Ст.221-223.



306152 Руданецька 
Оксана 
Стефанівна

В.о.доцента
, Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
бакалавра, 
Львівська 

комерційна 
академія, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 

спеціаліста, 
Львівська 

комерційна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 22417, 
виданий 

26.06.2014

14 Міжнародне 
право

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
Старопольська Школа 
Вища в м. Кельце 
(Республіка Польща), 
термін стажування 
6.01.-19.06.2020 р. 
Сертифікат.
30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Alina V. Steblianko, 
Tamara O. 
Chernadchuk, Ivan O. 
Kravchenko, Nadiia S. 
Andriichenko, Oksana 
S. Rudanetska. 
International Law 
Enforcement 
Cooperation against 
Money Laundering. 
Cuestiones Políticas. 
Venezuela. Vol. 37, 
Núm. 65. (julio-
diciembre). 2020, 217-
229. 
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Руданецька О. С. 
Правова політика як 
цільова соціальна 
практика держави. 
Молодий вчений: 
науковий журнал. 
Херсон, 2015. Ч. III. 
№2. Ст.190-194.
2.Руданецька О.С. 
Правова політика 
народовладдя. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Львів: 2016. Вип.1. ст. 
3-11.
3.Руданецька О.С. 
Право громадян на 
охорону праці під час 
роботи на об’єкті 
господарювання. 
Теоретико-правові 
проблеми державного 
регулювання 
господарської 
діяльності в умовах 
Євроінтеграції: 
збірник наукових 
праць. Львів: Ліга-
Прес, 2017. С. 145-156. 
4. Руданецька О.С. 
Ефективність правової 
політики як показник 
життєздатності 
суспільства. Науковий 



вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Львів: 2017. Вип.1. ст. 
78- 86. 
5.Павлів-Самоїл Н. П., 
Руданецька О.С. 
Свобода пересування 
як обов’язковий 
елемент системи 
міграції. Вісник НУ 
«Львівська 
політехніка». Серія 
«Юридичні науки». 
2017. №884. С. 205 – 
212. 
6. Павлів-Самоїл Н. 
П., Руданецька О.С. 
Становлення правової 
політики Української 
держави в сучасних 
умовах. Науковий 
збірник «Актуальні 
проблеми вітчизняної 
юриспруденції». 
Дніпровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара, 2018. 
№1. ст.23-26. 
7. Rudanetska O. Labor 
Protection in Ukraine 
and Abroad: Legal 
Aspect. Журнал 
східноєвропейського 
права.  2018. № 50. 
ст.10-15. 
8. Минів Р.М., 
Руданецька О.С., 
Хомко Л.В. 
Нормативно – 
правове регулювання 
розвитку 
тваринництва в 
Україні проблеми та 
перспективи. 
Науковий вісник 
публічного та 
приватного права. 
2018. вип. 3. том 1. С. 
77-85. 
9. Rudanetska O. Issues 
of Legal Guarantee 
Security upon Entry 
into Employment under 
the Labor Code Draft of 
Ukraine. Журнал 
східноєвропейського 
права.  2019. № 59. 
ст.6-10.
10. Руданецька О.С. 
Міжнародні стандарти 
захисту трудових прав 
жінок. Науковий 
журнал «Приватне та 
публічне право». Вип. 
№4. 2019. С.106-111. 

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Руданецька О.С. 
Правова політика 
держави в умовах 
трансформації 
суспільства.  
Монографія. Ліга-



Прес, 2015. С. 176.
2. Руданецька О.С. 
Правові засади 
договору підряду на 
капітальне 
будівництво. 
Проблеми правового 
регулювання 
договірних відносин 
суб'єктів 
господарювання: 
монографія / В. М. 
Адам та ін.; за заг. ред. 
М. С. Долинської. — 
Львів: ТОВ «Галицька 
видавнича спілка», 
2019. С.119-129.
3. Грещук Г. І., 
Руданецька О. С. 
Нормативно-правові 
умови 
функціонування 
землевпорядного 
механізму в разі 
сталого 
сільськогосподарськог
о землекористування.  
Collective monograph: 
Modern researches: 
progress of the 
legislation of Ukraine 
and experience of the 
European Union. Riga : 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P. 1. 
Р. 530-549.
4. Rudanetska O., 
Berezhnytska H. Legal 
mechanism for making 
environmentally 
significant decisions: 
collective monograph 
Scientific approaches in 
jurisprudence. 
Іnternational Science 
Group. Boston : 
Primedia eLaunch, 
2020. P.99-109.
5. Руданецька О.С. 
Електронний 
цифровий підпис: 
правове регулювання, 
юридична значущість, 
механізм. Єдиний 
реєстр із оцінки 
впливу на довкілля. 
Електронні сервіси в 
господарській 
діяльності: навч. 
посібник / за заг. ред. 
М. С. Долинської. 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
Підрозділи 3.3, 7.2. С. 
43-49; С. 230-234.
6. Руданецька О.С. 
Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці: в 
схемах і таблицях. 
Навчальний посібник. 
Львів: ТзОВ « 
Галицька видавнича 
спілка», 2019. 196 с.

30.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 



(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
Заступник завідувача 
кафедри по 
навчально-
методичній роботі

30.13 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1.Руданецька О.С. 
Охорона праці в 
галузі: методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти денної та 
заочної форми 
навчання факультету   
освітньо 
кваліфікаційного 
рівня спеціаліст 
спеціальності 081 
«Право». Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2016р. 40 с.
2.Руданецька О.С. 
Охорона праці в 
юриспруденції: 
методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти денної форми 
навчання факультету 
№6  освітнього 
ступеня «магістр» 
спеціальності 081 
«Право». Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2017р.  с. 39
3.Руданецька О.С. 
Трудове 
право.Методичні 



рекомендації  для 
підготовки до 
семінарських занять 
здобувачів вищої 
освіти денної форми 
навчання  освітнього 
ступеня бакалавр, 
Спеціальність  203 
«Садівництво та 
виноградництво». 
Львів 2019. С.39.
4.Руданецька О.С. 
Господарське 
законодавство: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
студентів денної 
форми навчання  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 076 
«Підприємство 
торгівля та біржова 
діяльність». Дубляни: 
ЛНАУ, 2019.с. 36
5.Руданецька 
О.С.Міжнародне 
економічне право: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
студентів денної 
форми навчання  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 292 « 
Міжнародні 
економічні 
відносини». Дубляни: 
ЛНАУ, 2019.С.38 
6.Руданецька О.С. 
Основи  римського 
права:  методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
студентів денної 
форми навчання  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 081 
«Право». Дубляни: 
ЛНАУ, 2019. С.40
7.Руданецька О.С. 
Юридична 
деонтологія: 
методичні 
рекомендації  для 
підготовки до 
семінарських занять 
здобувачів вищої 
освіти денної форми 
навчання ОС 
«Бакалавр», 
Спеціальність  08 
«Право».  Дубляни: 
ЛНАУ, 2019. С.29.
8.Руданецька О.С. 
Міжнародне 
економічне право: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
студентів денної 
форми навчання  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 292 « 
Міжнародні екомічні 
відносини», 
075«Маркетинг». 



Дубляни: ЛНАУ, 2019. 
С.38.
9.Руданецька О.С. 
Міжнародне право: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
здобувачів вищої 
освіти денної форми 
навчання ОС «Ба-
калавр», 
Спеціальність  08 
«Пра-во».  Дубляни: 
ЛНАУ, 2019. С.29.
10.Руданецька О.С. 
Трудове право: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
практичних та 
самостійних робіт 
студентів денної 
форми навчання 
факультету механіки 
та енергетики ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності  208 
«Агроінженерія», 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Дубляни: ЛНАУ 2020. 
С.40
11.Руданецька О.С. 
Сімейне право 
України: методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
практичних та 
самостійних робіт  
здобувачів вищої 
освіти денної та 
заочної форми 
навчання  освітнього 
ступеня бакалавр,  
Спеціальність 081 
«Право». Дубляни: 
ЛНАУ 2020.С.40.

30.15.  наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Руданецька О.С. 
Козак В.П. 
Зарубіжний досвід 
системи охорони 
праці - удосконалення 
правового 
регулювання охорони 
праці в Україні. 
Теоретико-прикладні 
проблеми правового 
регулювання в 
Україні: тези 
доповідей 
регіональної науково-
практичної 
конфренції.  Львів: 
ЛьвДУВС, 2018. 220-
223 с. 
2. Руданецька О.С. 
Екологозначимі 



рішення та їх 
класифікація. 
Вітчизняна юридична 
наука в умовах 
сучасності: 
міжнародна науково-
практична 
конференція. Харків: 
ГО «Асоціація 
аспірантів-юристів», 
2019. С.106-109.  
3. Руданецька О.С. 
Предмет договору 
будівельного підряду 
на капітальне 
будівництво. 
Актуальні правові 
проблеми 
господарської 
діяльності в Україні: 
збірник тез доповідей 
учасників науково-
практичного семінару 
(30 травня 2019 року) 
/ Упорядники: М. С. 
Долинська, В. О. 
Кучер. Львів: 
ЛьвДУВС, 2019.  С. 72-
73.
4. Руданецька О.С. 
Особливості 
правового 
регулювання 
соціальних відпусток 
для жінок. Розвиток 
сучасного права в 
умовах глобальної 
нестабільності: 
міжнародна науково-
практична 
конференція ( м. 
Одеса, 13-14 вересня 
2019р.). Одеса: ГО 
«Причорноморська 
фундація права», 
2019. С.18-23.
5. Руданецька О.С. 
Міжнародні 
ювенальні трудові 
стандарти. Проблеми 
реалізації та захисту 
прав людини і 
громадянина в умовах 
розвитку правової 
держави: міжнародна 
науково-практична 
конференція. 
(ЛНУВМБ ім.. С. 
Ґжицького 10-11 
грудня 2019р.) . Львів, 
10-11 грудня 
2019р.С.120-123. 
6. Руданецька О.С. 
Соціальний діалог, як 
механізм 
забезпечення охорони 
праці. Сучасні наукові 
інновації (частина IІ): 
матеріали IV 
Міжнародної 
науковопрактичної 
конференції м. Київ, 
30-31 березня 2020 
року. Київ : МЦНіД, 
2020. С. 47-48. 
7. Руданецька О.С., 
Соколовська О.Ю. 
Державна політика 
України у сфері 
зайнятості та 
працевлаштування. 



Актуальні проблеми 
сучасної науки та 
освіти (частина ІІ): 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції.  м. Львів. 
15-16 квітня 2020 
року.  Львів : 
Львівський науковий 
форум, 2020. С.56-58
8. Руданецька О.С. 
Погляди науковців 
щодо визначення 
предмету договору 
підряду на капітальне 
будівництво.  
Актуальні питання 
реформування 
правової системи: 
ХVІІ міжнародна  
науково-практична 
конференція. м. 
Луцьк. 29 травня 
2020. Луцьк, 2020. 
С.100-102.
9. Руданецька О.С. 
Теоретичні підходи 
трактування 
загальних гарантій 
зайнятості як 
правових категорій. 
Юридичні гарантії 
забезпечення прав 
громадян на працю і 
соціальний захист: Х 
міжнародна науково-
практична 
конференція. м. 
Харків, 9 жовтня 
2020. 
Харків:Право.2020. 
Ст.221-223.

363610 Туркот 
Ольга 
Андріївна

В.о.доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 034858, 
виданий 

25.02.2016

3 Основи 
римського 
права

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 2011 
р. Спеціальність 
«Правознавство», 
цивільна та 
господарсько-правова 
спеціалізація. 
Кваліфікація: юрист. 
(диплом МВ № 
11017322 від 
24.06.2011 р.) 
Кандидат юридичних 
наук 12.00.04 − 
«Господарське право, 
господарсько-
процесуальне право».
ДК№034858
Тема дисертації: 
Правовий захист 
акціонерних 
товариств від посягань 
на їх майно та органи 
управління
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) Вища 
школа лінгвістична, 
м. Ченстохова, 
Республіка Польща 
(05.04.19- 05.07.19) 
Сертифікат.
30.1. Наявність за 
останні п'ять років 



наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Chornous Y., 
Denysenko S., 
Hrudnytskyi V., Turkot 
O., Sikorskyi O. Legal 
Regulation of 
Cryptocurrency 
Turnover in Ukraine 
and the EU. Journal of 
Legal, Ethical and 
Regulatory Issues. 
Volume 22, Special 
Issue 2, 2019. URL: 
https://www.abacadem
ies.org/articles/legal-
regulation-of-
cryptocurrency-
turnover-in-ukraine-
and-the-eu-8439.html 
(Scopus)
2. Derevyanko B. V., 
Pashkov V. M., Turkot 
O. A., Zahrisheva N. V., 
Bisiuk O. S. Addressing 
the issue of corporate 
raiding in Ukraine 
Problems and 
Perspectives in 
Management. Volume 
18, Issue 1, 2020. URL: 
https://papers.ssrn.co
m/sol3/papers.cfm?
abstract_id=3551076. 
(Scopus)

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. 1. Туркот О. А. 
Правовий захист 
акціонерних 
товариств від посягань 
на їх майно та органи 
управління. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 2016. 
Вип. 3. С. 100-108.
2. 2. Смолин Г. В., 
Туркот О. А. Новації 
законодавства щодо 
захисту від рейдерів. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 2017. 
Вип. 1. С. 150-158.
3. 3. Рурак В.С., Туркот 
О. А. Щодо прибутку 
акціонерного 
товариства та його 
розподілу. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 



внутрішніх справ. 
Серія юридична. 2017. 
Вип. 2. С. 135-144.
4. 4. Деревянко Б.В., 
Смолин Г.В., Туркот О. 
А. Окремі шляхи 
боротьби з 
порушеннями у сфері 
публічних закупівель. 
Прикарпатський 
юридичний вісник. 
2017. №5 (20). С. 65-
68.
5. 5. Рурак В.С., Туркот 
О.А. Щодо джерел та 
порядку формування 
статутного капіталу 
акціонерного 
товариства. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 2017. 
Вип. 4. С. 153-161.
6. 6. Туркот О. А., 
Рурак В. С. Щодо 
поняття та ознак 
майнових відносин в 
акціонерному 
товаристві. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 2018. 
Вип. 1. С. 153-161.
7. 7. Туркот О. А., 
Пилипець М. Я. Щодо 
заходів захисту 
суб’єктів 
господарювання від 
рейдерів. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 2018. 
Вип. 2. С. 135-143.
8. 8. Деревянко Б.В., 
Туркот О. А. Про 
визнання видобутку 
(майнінгу) 
криптовалюти видом 
господарської 
діяльності. Економіка 
та право. 2018. №1 
(49). С. 52-59. doi: 
https://doi.org/10.1540
7/econlaw.2018.01.052
9. 9. Долинська М. С., 
Смолин Г. В., Туркот 
О. А. Основні аспекти 
діяльності 
господарських 
товариств за новим 
законом 2018 року. 
Соціально-правові 
студії. 2018. Вип. 2. С. 
17-24. URL: 
http://www2.lvduvs.ed
u.ua/documents_pdf/bi
blioteka/sps/sps_2018_
2/04.pdf 
10. 10. Благута Р.І., 
Долинська М. С., 
Туркот О. А. 
Проблематика 
становлення інституту 
банкрутства 
фермерських 



господарств. 
Соціально-правові 
студії. 2019. Вип. 2 (4). 
С. 73-81. 

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Смолин Г. В., Туркот 
О. А., Хомко Л. В. 
Господарське право 
України. Загальна 
частина: підручник / 
за заг. ред. Г. В. 
Смолина. Львів: 
ЛьвДУВС, 2017. 484 с.
2. М. С. Долинська, Г. 
В. Смолин, О. А. 
Туркот, Л. В. Хомко, Б. 
М. Гамалюк 
Господарське право 
України. Особлива 
частина: підручник за 
ред. Г. В. Смолина. 
Львів: ЛьвДУВС, 2019. 
536 с.
3. Смолин Г.В., Туркот 
О. А. Державна 
реєстрація юридичних 
осіб, фізичних осіб-
підприємців та 
громадських 
формувань. Порядок 
формування і перелік 
відомостей про 
субʼєкта 
підприємництва й їх 
легітимність. 
Електронні сервіси в 
господарській 
діяльності: навч. 
посібник / за заг. ред. 
М. С. Долинської. 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
268 с. підрозділ 4.1. С. 
62-72. 
4. Смолин Г.В., Туркот 
О. А. Електронна 
комерція. Електронні 
сервіси в 
господарській 
діяльності: навч. 
посібник / за заг. ред. 
М. С. Долинської. 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
268 с. розділ 5. С. 85-
102. 
5. Деревянко Б. В., 
Туркот О. А. Захист 
прав суб’єктів 
господарювання : 
навчальний. посібник 
/ за ред. д.ю.н., проф. 
Б. В. Деревянка. 2-ге 
вид., перероб. і 
доповн. Львів : ТОВ 
«Галицька видавнича 
спілка», 2019. 150 с.
6. Туркот О. А. 
Правовий захист 
акціонерних 
товариств від посягань 
на їх майно: 
монографія. Львів: 
Ліга-Прес, 2018. 200 с.
7. Туркот О. А. 
Особливості 
правового статусу 
товариств з 



обмеженою та 
додатковою 
відповідальністю у 
господарських 
договірних 
правовідносинах. 
Проблеми правового 
регулювання 
договірних відносин 
суб’єктів 
господарювання: 
монографія / В. М. 
Адам та ін.; за заг. ред. 
М. С. Долинської. 
Львів: ТОВ «Галицька 
видавнича спілка», 
2019. С. 50-60. (§ 2.1.).

30.15. наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
Публікації у ЗМІ:
1. Туркот О.А. Із 
дитиною за кордон. 
Газета Об’єднання 
«Самопоміч». 19 від 
27 вересня 2018 р. 
№19 /(67). стор. 7.
2. Туркот О.А. Деталі 
про субсидії. 
Розповідаємо про 
умови, за яких 
субсидію можна 
отримати за рішенням 
комісії. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч».. 20 від 
13 жовтня 2018 р. 
№20 /(68). Стор. 3.
3. Туркот О.А. Права 
мобілізованих. 
Гарантії щодо виплати 
заробітної плати 
військовослужбовцям, 
призваним на службу 
під час мобілізації. 
Газета Об’єднання 
«Самопоміч».. 12 від 
02 червня 2018 р. 
№12 /(60). Стор. 3
4. Туркот О.А. Не 
втрачаючи час. Як 
стягнути аліменти без 
присутності батьків на 
судовому засіданні. 
Газета Об’єднання 
«Самопоміч».. 13 від 
19 червня 2018 р. №13 
/(61). Стор. 7
5. Туркот О.А. Ще раз 
про податки на 
нерухомість. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч».. 14 від 
07 липня 2018 р. №14 
/(62). Стор. 4
6. Туркот О.А. Туристи 
і їхні права. Аби 
відшкодувати гроші за 
зіпсовану відпустку, 
збирайте усі докази 
невиконання 
туристичного 



договору. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч».. 16 від 
04 серпня 2018 р. 
№16 /(64). Стор. 3
7. Туркот О.А. 
Стягнення заробітної 
плати у судовому 
порядку. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч».. 17 від 
18 серпня 2018 р. №17 
/(65). Стор. 7
8. Туркот О.А. Робота 
не вовк… Як добитися 
компенсації за 
невикористані 
відпустки при 
звільненні. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч».. 21 від 
27 жовтня 2018 р. 
№21 /(69). Стор. 5
9. Туркот О.А. Не дати 
себе обманути. Як 
зрозуміти, чи Вас 
прийняли на роботу 
офіційно?. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч».. 23 від 
27 листопада 2018 р. 
№23 /(71). Стор. 7
10. Туркот О.А. Коли 
вдома потоп. Як 
відшкодувати кошти у 
зв’язку із залиттям 
квартири?. Газета 
Об’єднання 
«Самопоміч».. 25 від 
15 грудня 2018 р. №25 
/(73). Стор. 3
11. Гордон І. , Туркот 
О. Вирішення справ 
про встановлення 
факту у порядку 
окремого 
провадження. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/vyrishennya-sprav-
pro-vstanovlennya-
faktu-u-poryadku-
okremogo-
provadzhennya/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
12. Туркот О. 
Обов’язки щодо 
виховання дітей. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/obov-yazky-
shhodo-vyhovannya-
ditej/ (дата звернення: 
15.10.2020).
13. Вовк В., Туркот О. 
Юридичні тонкощі 
використання 
альтернативних 
джерел 
електроенергії. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/yurydychnyj-
aspekt-vykorystannya-



alternatyvnyh-dzherel-
elektroenergiyi/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
14. Гордон І. , Туркот 
О. Як новому власнику 
нерухомості 
розраховуватися за 
борги попереднього. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/yak-novomu-
vlasnyku-neruhomosti-
rozrahovuvatysya-za-
borgy-poperednogo/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
15. Зільник В., Туркот 
О. Хто платить за 
перевірку лічильника 
на воду. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт.  URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/hto-platyt-za-
perevirku-lichylnyka-
na-vodu/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
16. Тимощук Я, Туркот 
О. Крок до 
монетизації пільг з 
оплати проїзду. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/krok-
monetyzatsiyi-pilg-z-
oplaty-proyizdu/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
17. Заяць Б., Туркот О. 
Поновлення 
батьківських прав. 
Сайт Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/ponovlennya-
batkivskyh-prav/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
18. Андрусів І., Туркот 
О. Особливості 
весняного призову 
2018. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/osoblyvosti-
vesnyanogo-pryzovu-
2018 (дата звернення: 
15.10.2020).
19. Тимощук Я, Туркот 
О. Забезпечення прав 
неповнолітніх на 
працю. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zabezpechennya-
prav-nepovnolitnih-na-
pratsyu/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
20. Гордон І. , Туркот 
О. Реєстрація 
(прописка) не впливає 



на право власності. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/reyestratsiya-
propyska-ne-vplyvaye-
na-pravo-vlasnosti/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
21. Зільник В., Туркот 
О. Усунення 
перешкоди для 
призначення 
субсидій. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/usunennya-
pereshkody-dlya-
pryznachennya-
subsydij/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
22. Туркот О. 
Розірвання шлюбу у 
суді. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/rozirvannya-
shlyubu-u-sudi/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
23. Туркот О. Щодо 
відпусток для 
військовослужбовців. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/shhodo-vidpustok-
dlya-
vijskovosluzhbovtsiv/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
24. Туркот О., 
Прокопів М. 
Заокруглення монет у 
чеках. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zaokruglennya-
monet-u-chekah/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
25. Гордон І. , Туркот 
О. Зазначення 
відомостей щодо 
навчання у трудовій 
книжці. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zaznachennya-
vidomostej-shhodo-
navchannya-u-trudovij-
knyzhtsi/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
26. Гордон І. , Туркот 
О. Процедура 
накладення 
адміністративних 
штрафів у сфері 
житлово-
комунального 
господарства. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-



сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/protsedura-
nakladennya-
administratyvnyh-
shtrafiv-u-sferi-
zhytlovo-komunalnogo-
gospodarstva/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
27. Туркот О., Філь О. 
Безкоштовний проїзд 
у маршрутках – право 
школяра. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/bezkoshtovnyj-
proyizd-u-
marshrutkah-zakon-na-
botsi-shkolyariv/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
28. Гордон І. , Туркот 
О. Як вирішувати 
питання з управління 
будинком в ОСББ. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/yak-vyrishuvaty-
pytannya-z-
upravlinnya-
budynkom-v-osbb/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
29. Вовк В., Туркот О. 
Зміни стосовно 
аліментів. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zminy-stosovno-
alimentiv/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
30. Гордон І., Туркот 
О. Щодо часу 
відпочинку для тих, 
хто працює. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/shhodo-chasu-
vidpochynku-dlya-tyh-
hto-pratsyuye/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
31. Вовк В., Туркот О. 
Як самостійно знайти 
постачальника газу з 
низькими тарифами? 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-samostijno-
znajty-postachalnyka-
gazu-z-nyzkymy-
taryfamy/
32. Туркот О. 
Перевірте гаманець: 
зміни при 
використанні готівки. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/perevirte-



gamanets-zminy-pry-
vykorystanni-gotivky/
33. Вовк В., Туркот О. 
Актуальні питання 
щодо зміни 
постачальника 
природного газу. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/aktualni-
pytannya-shhodo-
zminy-postachalnyka-
pryrodnogo-gazu/
34. Вовк В., Туркот О. 
Актуально про 
планові та аварійні 
відключення 
холодного 
водопостачання у 
Львові. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/aktualno-pro-
planovi-ta-avarijni-
vidklyuchennya-
holodnogo-
vodopostachannya-u-
lvovi/
35. Гордон І., Туркот 
О. Не забудьте 
сплатити податок на 
нерухоме майно 
відмінне від земельної 
ділянки. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/ne-zabudte-
splatyty-podatok-na-
neruhome-majno-
vidminne-vid-
zemelnoyi-dilyanky/
36. Туркот О. Як зняти 
з реєстрації у центрі 
зайнятості трудовий 
договір з Фопом, який 
припинив свою 
діяльність. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-znyaty-z-
reyestratsiyi-u-tsentri-
zajnyatosti-trudovyj-
dogovir-z-fopom-yakyj-
prypynyv-svoyu-
diyalnist/
37. Вовк В., Туркот О. 
Порядок зміни 
постачальника 
природного газу для 
побутових 
споживачів. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/poryadok-zminy-
postachalnyka-
pryrodnogo-gazu-dlya-
pobutovyh-
spozhyvachiv/
38. Туркот О. Страхові 
виплати у разі смерті 
медичних 
працівників, 
спричиненої 



коронавірусом SARS-
CoV-2. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/strahovi-vyplaty-
u-razi-smerti-
medychnyh-
pratsivnykiv-
sprychynenoyi-
koronavirusom-sars-
cov-2/
39. Туркот О. 
Обмеження або 
заборона руху 
вантажівок 
автомобільними 
дорогами. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/obmezhennya-
abo-zaborona-ruhu-
vantazhivok-
avtomobilnymy-
dorogamy/
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тенденцій на розвиток 
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практичної інтернет-
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року). 2019. С. 100-101.
24. Туркот О. А., Верес 



М. І. Щодо скасування 
мораторію на 
проведення планових 
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правові читання: 
матеріали 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції, (м. 
Черкаси, 07 травня 
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вдосконалення 
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матеріали 
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2019 року). 2019. С. 
82-84.
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кодифікованого акту у 
сфері банкрутства. 
Травневі правові 
читання: матеріали 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції, (м. 
Черкаси, 07 травня 
2019 року). 2019. С. 
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27. Туркот О. А., Горун 
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правового становища 
сімейного 
фермерського 
господарства в 
Україні. Актуальні 
правові проблеми 
господарської 
діяльності в Україні: 
збірник тез науково-
практичного семінару, 
(м. Львів, 30 травня 
2019 року). 2019. С. 77-
79.
28. Туркот О. А. Щодо 
змін у Кодексі України 
з процедур 
банкрутства. 
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суспільних відносин: 
збірник матеріалів ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Кривий Ріг, 25 
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Кривий Ріг: ДЮІ МВС 
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242.
29. Туркот О. А., Криса 
С. А. Щодо правового 
регулювання 
криптовалюти в 
Україні. Актуальні 
проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ 
права: четверта 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція (м. 



Львів, 12 листопада 
2020 року). Львів. 
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30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Chornous Y., 
Denysenko S., 
Hrudnytskyi V., Turkot 
O., Sikorskyi O. Legal 
Regulation of 
Cryptocurrency 
Turnover in Ukraine 



and the EU. Journal of 
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and-the-eu-8439.html 
(Scopus)
2. Derevyanko B. V., 
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30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
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фахових видань 
України
1. 1. Туркот О. А. 
Правовий захист 
акціонерних 
товариств від посягань 
на їх майно та органи 
управління. Науковий 
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законодавства щодо 
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Серія юридична. 2017. 
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О. А. Щодо прибутку 
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Вип. 1. С. 153-161.
7. 7. Туркот О. А., 
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суб’єктів 
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8. 8. Деревянко Б.В., 
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О. А. Основні аспекти 
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студії. 2018. Вип. 2. С. 
17-24. URL: 
http://www2.lvduvs.ed
u.ua/documents_pdf/bi
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10. 10. Благута Р.І., 
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Туркот О. А. 
Проблематика 
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О. А., Хомко Л. В. 
Господарське право 
України. Загальна 
частина: підручник / 
за заг. ред. Г. В. 



Смолина. Львів: 
ЛьвДУВС, 2017. 484 с.
2. М. С. Долинська, Г. 
В. Смолин, О. А. 
Туркот, Л. В. Хомко, Б. 
М. Гамалюк 
Господарське право 
України. Особлива 
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Львів: ЛьвДУВС, 2019. 
536 с.
3. Смолин Г.В., Туркот 
О. А. Державна 
реєстрація юридичних 
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підприємців та 
громадських 
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субʼєкта 
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Електронні сервіси в 
господарській 
діяльності: навч. 
посібник / за заг. ред. 
М. С. Долинської. 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
268 с. підрозділ 4.1. С. 
62-72. 
4. Смолин Г.В., Туркот 
О. А. Електронна 
комерція. Електронні 
сервіси в 
господарській 
діяльності: навч. 
посібник / за заг. ред. 
М. С. Долинської. 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. 
268 с. розділ 5. С. 85-
102. 
5. Деревянко Б. В., 
Туркот О. А. Захист 
прав суб’єктів 
господарювання : 
навчальний. посібник 
/ за ред. д.ю.н., проф. 
Б. В. Деревянка. 2-ге 
вид., перероб. і 
доповн. Львів : ТОВ 
«Галицька видавнича 
спілка», 2019. 150 с.
6. Туркот О. А. 
Правовий захист 
акціонерних 
товариств від посягань 
на їх майно: 
монографія. Львів: 
Ліга-Прес, 2018. 200 с.
7. Туркот О. А. 
Особливості 
правового статусу 
товариств з 
обмеженою та 
додатковою 
відповідальністю у 
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договірних 
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Проблеми правового 
регулювання 
договірних відносин 
суб’єктів 
господарювання: 
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Адам та ін.; за заг. ред. 
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Львів: ТОВ «Галицька 
видавнича спілка», 



2019. С. 50-60. (§ 2.1.).

30.15. наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
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п’яти публікацій
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02 червня 2018 р. 
№12 /(60). Стор. 3
4. Туркот О.А. Не 
втрачаючи час. Як 
стягнути аліменти без 
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18 серпня 2018 р. №17 
/(65). Стор. 7
8. Туркот О.А. Робота 
не вовк… Як добитися 
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сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/rozirvannya-
shlyubu-u-sudi/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
23. Туркот О. Щодо 
відпусток для 
військовослужбовців. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/shhodo-vidpustok-
dlya-
vijskovosluzhbovtsiv/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
24. Туркот О., 
Прокопів М. 
Заокруглення монет у 
чеках. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zaokruglennya-
monet-u-chekah/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
25. Гордон І. , Туркот 
О. Зазначення 
відомостей щодо 
навчання у трудовій 
книжці. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zaznachennya-
vidomostej-shhodo-
navchannya-u-trudovij-
knyzhtsi/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
26. Гордон І. , Туркот 
О. Процедура 
накладення 
адміністративних 
штрафів у сфері 
житлово-
комунального 
господарства. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/protsedura-
nakladennya-
administratyvnyh-
shtrafiv-u-sferi-
zhytlovo-komunalnogo-
gospodarstva/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
27. Туркот О., Філь О. 
Безкоштовний проїзд 
у маршрутках – право 
школяра. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 



http://lviv.samopomich
.ua/bezkoshtovnyj-
proyizd-u-
marshrutkah-zakon-na-
botsi-shkolyariv/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
28. Гордон І. , Туркот 
О. Як вирішувати 
питання з управління 
будинком в ОСББ. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/yak-vyrishuvaty-
pytannya-z-
upravlinnya-
budynkom-v-osbb/ 
(дата звернення: 
15.10.2020).
29. Вовк В., Туркот О. 
Зміни стосовно 
аліментів. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/zminy-stosovno-
alimentiv/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
30. Гордон І., Туркот 
О. Щодо часу 
відпочинку для тих, 
хто працює. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
http://lviv.samopomich
.ua/shhodo-chasu-
vidpochynku-dlya-tyh-
hto-pratsyuye/ (дата 
звернення: 
15.10.2020).
31. Вовк В., Туркот О. 
Як самостійно знайти 
постачальника газу з 
низькими тарифами? 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-samostijno-
znajty-postachalnyka-
gazu-z-nyzkymy-
taryfamy/
32. Туркот О. 
Перевірте гаманець: 
зміни при 
використанні готівки. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/perevirte-
gamanets-zminy-pry-
vykorystanni-gotivky/
33. Вовк В., Туркот О. 
Актуальні питання 
щодо зміни 
постачальника 
природного газу. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/aktualni-
pytannya-shhodo-
zminy-postachalnyka-
pryrodnogo-gazu/
34. Вовк В., Туркот О. 



Актуально про 
планові та аварійні 
відключення 
холодного 
водопостачання у 
Львові. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/aktualno-pro-
planovi-ta-avarijni-
vidklyuchennya-
holodnogo-
vodopostachannya-u-
lvovi/
35. Гордон І., Туркот 
О. Не забудьте 
сплатити податок на 
нерухоме майно 
відмінне від земельної 
ділянки. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/ne-zabudte-
splatyty-podatok-na-
neruhome-majno-
vidminne-vid-
zemelnoyi-dilyanky/
36. Туркот О. Як зняти 
з реєстрації у центрі 
зайнятості трудовий 
договір з Фопом, який 
припинив свою 
діяльність. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-znyaty-z-
reyestratsiyi-u-tsentri-
zajnyatosti-trudovyj-
dogovir-z-fopom-yakyj-
prypynyv-svoyu-
diyalnist/
37. Вовк В., Туркот О. 
Порядок зміни 
постачальника 
природного газу для 
побутових 
споживачів. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/poryadok-zminy-
postachalnyka-
pryrodnogo-gazu-dlya-
pobutovyh-
spozhyvachiv/
38. Туркот О. Страхові 
виплати у разі смерті 
медичних 
працівників, 
спричиненої 
коронавірусом SARS-
CoV-2. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/strahovi-vyplaty-
u-razi-smerti-
medychnyh-
pratsivnykiv-
sprychynenoyi-
koronavirusom-sars-
cov-2/
39. Туркот О. 
Обмеження або 
заборона руху 
вантажівок 



автомобільними 
дорогами. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/obmezhennya-
abo-zaborona-ruhu-
vantazhivok-
avtomobilnymy-
dorogamy/
40. Туркот О. Страхові 
виплати у разі 
захворювання 
медичних 
працівників, 
спричиненого 
коронавірусом SARS-
CoV-2. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/strahovi-vyplaty-
u-razi-zahvoryuvannya-
medychnyh-
pratsivnykiv-
sprychynenogo-
koronavirusom-sars-
cov-2/
41. Туркот О. 
Збільшення розміру 
прожиткового 
мінімуму на дітей у 
липні 2020 року. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/zbilshennya-
rozmiru-
prozhytkovogo-
minimumu-na-ditej-u-
lypni-2020-roku/
42. Туркот О. Виплата 
допомоги для Фопів, 
які мають дітей. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/vyplata-
dopomogy-dlya-fopiv-
yaki-mayut-ditej/
43. Туркот О. Гостра 
респіраторна хвороба 
COVID-19, спричинена 
коронавірусом SARS-
CoV-2, визначена 
професійним 
захворюванням. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/gostra-
respiratorna-hvoroba-
covid-19-sprychynena-
koronavirusom-sars-
cov-2-vyznachena-
profesijnym-
zahvoryuvannyam/.
44. Туркот О. Тільки 
без паніки. держава 
буде регулювати ціни 
на товари. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/tilky-bez-paniky-
derzhava-bude-
regulyuvaty-tsiny-na-
tovary/



45. Туркот О. Як 
отримати інформацію 
про судові справи? 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-otrymaty-
informatsiyu-pro-
sudovi-spravy/
46. Туркот О.Очікуємо 
нові монети. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/ochikuyemo-novi-
monety/
47. Туркот О. Кредитні 
канікули для 
кредитоодержувачів. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/kredytni-kanikuly-
dlya-
kredytooderzhuvachiv/
48. Туркот О. Щодо 
урядового 
контактного центру. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/shhodo-
uryadovogo-
kontaktnogo-tsentru/
49. Туркот О. Щодо 
осіб, які рухаються у 
кріслах колісних . 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/shhodo-osib-yaki-
ruhayutsya-u-krislah-
kolisnyh/
50. Туркот О. Щодо 
прожиткового 
мінімуму для дітей 
відповідного віку. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/shhodo-
prozhytkovogo-
minimumu-dlya-ditej-
vidpovidnogo-viku/
51. Туркот О. Вимоги 
до зображення особи 
на фотокартках для 
документів. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/vymogy-
zobrazhennya-osoby-
na-fotokartkah-dlya-
dokumentiv/
52. Туркот О. 
Відповідальність за 
недотримання правил 
дорожнього руху при 
перевезенні дітей. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi



v.ua/vidpovidalnist-za-
nedotrymannya-pravyl-
dorozhnogo-ruhu-pry-
perevezenni-ditej/
53. Туркот О. 
Нагадування про 
відповідальність за 
спалювання листя. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/nagaduvannya-
pro-vidpovidalnist-za-
spalyuvannya-lystya/
54. Туркот О. Як 
відреставрувати 
балкон у будинку, 
який належить до 
пам’ятки архітектури? 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/yak-
vidrestavruvaty-balkon-
u-budynku-yakyj-
nalezhyt-pam-yatky-
arhitektury/
55. Туркот О. Не 
забудьте перевести 
стрілку годинника. 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/ne-zabudte-
perevesty-strilku-
godynnyka/
56. Туркот О. 
Відповідальність за 
відмову від пільгового 
перевезення 
громадян. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/vidpovidalnist-za-
vidmovu-vid-pilgovogo-
perevezennya-
gromadyan/
57. Туркот О. Зміни 
при сплаті судового 
збору. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/zminy-pry-splati-
sudovogo-zboru/
58. Туркот О. Що 
робити із монетами 
номіналом 1, 2, 5 коп., 
які не приймають при 
здійсненні готівкових 
розрахунків? 
Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/shho-robyty-iz-
monetamy-nominalom-
1-2-5-kop-yaki-ne-
pryjmayut-pry-
zdijsnenni-gotivkovyh-
rozrahunkiv/
59. Туркот О. 
Нагадування про 
необхідність 
увімкнення фар у 
транспортних засобах. 
Об’єднання 



«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/nagaduvannya-
pro-neobhidnist-
uvimknennya-far-u-
transportnyh-zasobah/
60. Пилипець М., 
Туркот О. Запрошуємо 
до внесення 
інформації у реєстр 
територіальної 
громади. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/zaproshuyemo-
vnesennya-
informatsiyi-u-reyestr-
terytorialnoyi-gromad/
61. Горун О., Туркот О. 
Позовна давність 
щодо стягнення 
заборгованості за 
житлово-комунальні 
послуги. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/pozovna-davnist-
shhodo-styagnennya-
zaborgovanosti-za-
zhytlovo-komunalni-
poslugy/
62. Пилипець М., 
Туркот О. 
Нововведення в 
українському 
правописі. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/novovvedennya-v-
ukrayinskomu-
pravopysi/
63. Білак М., Туркот О. 
Правила 
добросусідства: як 
користуватись 
землею, не 
порушуючи права 
користувачів сусідніх 
ділянок. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/pravyla-
dobrosusidstva-yak-
korystuvatys-zemleyu-
ne-porushuyuchy-
prava-korystuvachiv-
susidnih-dilyanok/
64. Пилипець М., 
Туркот О. Особливості 
розірвання трудового 
договору. Об’єднання 
«Самопоміч»: веб-
сайт. URL: 
https://samopomich.lvi
v.ua/osoblyvosti-
rozirvannya-trudovogo-
dogovoru/
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економіки. 
Господарсько – 
правове забезпечення 
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(м. Вінниця, 22-26 
лютого 2016 р.) / наук. 
ред. А.Г. Бобкова, А.М. 
Захарченко; 
Донецький 
національний 
університет. 
Маріуполь: ПрАТ 
«Газета 
«Приазовський 
робочий», 2016. С. 115-
119.
2. Туркот О. А. Щодо 
окремих аспектів 
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на нерухоме майно 
суб’єктів 
господарювання. 
П’ятнадцяті осінні 
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О. А. Реформа 
децентралізації у 
сфері надання 
адміністративних 
послуг. Правовий 
режим державних 
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наук, 08.00.06 – 
економіка 
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підвищення 
кваліфікації 
(стажування) «23» 11. 
2018 року по «23» 05. 
2019 року.
30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
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2. Грещук Г. І. 
Організаційно-
економічне та правове 
забезпечення 
розвитку 
землевпорядного 
механізму сталого 
сільськогосподарськог
о землекористування: 
монографія. Київ : 
ДКС-Центр, 2018. 308 
с.
3. М.Г. Ступень, Г.І. 
Грещук. Реєстрація 
земельних ділянок : 
підручник за заг ред. 
М.Г. Ступеня.  К. : 
«Агроосвіта», 2014.  
359 c.

30.8 виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
• Керівник у 
виконанні наукових 
досліджень кафедри 
права на 01.2019 – 
12.2023 рр. за темою 
«Правове 
регулювання 
функціонування 
агробізнесу в Україні» 
(номер державної 
реєстрації 
0119U100252).

30.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/ відділення 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 



(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти(факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
• Прийнята на посаду 
помічника ректора 
02.2017-09.2017, 
• завідувач кафедри 
права з 22.08.2018 
року до на даний час

30.11 участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
• член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради ЛНАУ 
Д 36.814.02 

30.13 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування; 
Розроблено понад 20 
навчально-
методичних 
рекомендацій та 
інших видань в тому 
числі:
1. Грещук Г. І. 
Земельне право 
України: методичні 
рекомендації і 
завдання для 
виконання 
практичних  та 
самостійних робіт  
студентів денної та 
заочної форми 
навчання  
спеціальності 081 
«Право»   ОС 
«Бакалавр». 
Львівський НАУ. 
2020. 48 с.
2. Грещук Г. І., Туркот 
О.А. Аграрне право 
України: методичні 
рекомендації і 
завдання для 
виконання 
практичних  та 
самостійних робіт  
студентів денної та 
заочної форми 
навчання  
спеціальності 081 



«Право»   ОС 
«Бакалавр». 
Львівський НАУ. 
2020. 37 с.
3. Грещук Г. І. 
Земельно-правове 
документознавство: 
методичні 
рекомендації і 
завдання для 
виконання 
практичних  та 
самостійних робіт 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 081 
«Право» ОС 
«Бакалавр». 
Львівський НАУ. 
2020. 27 с.
4. Грещук Г. І., 
Ратушна Б.П., 
Олашин М.М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
виконання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 081 
«Право» ОС 
«Бакалавр». 
Львівський НАУ. 2019. 
38 с.

30.16 участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю;
• Член “Спілка 
землевпорядників 
Львівщини”.

30.17 досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років;
• Практична робота в 
ПП «ЗЕМСВІТ» (15 
років).

30.18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років;
• Експерт дорадник 
при департаменті 
агропромислового 
комплексу ЛОДА.

181560 Боярчук 
Оксана 
Віталіївна

Старший 
викладач 
закладу 
вищої 
освіти, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 

13 Право 
Європейського 
Союзу

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) 
Старопольська школа 
вища в Кельце, термін 
стажування 
23.11.2018-23.05.2019,
сертифікат
30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Тryhuba А., 



аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 058403, 
виданий 

26.11.2020

Boyarchuk V., Тryhuba 
I., Boyarchuk O. and 
Ftoma O. Evaluation of 
risk value of investors 
of projects for the 
creation of crop 
protection of family 
dairy farms. Acta 
universitatis 
agriculturae et 
silviculturae 
mendelianae brunensis. 
2019. Vol. 67, Nо. 5, рр. 
1357-1367. Scopus. 
2. Тryhuba А., Ftoma 
O., Тryhuba I. and 
Boyarchuk O. Method 
of quantitative 
evaluation of the risk of 
benefits for investors of 
fodder-producing 
cooperatives. Published 
in  CSIT, vol. 3, pp. 55-
58, September 2019. 
Scopus.
3. Аnatoliy Тryhuba, 
Vitaliy Boyarchuk, Inna 
Tryhuba, Oksana 
Ftoma, Roman 
Padyuka, Mykola 
Rudynets. Forecasting 
the Risk of the 
Resource Demand for 
Dairy Farms Basing on 
Machine Learning ceur-
ws.org. Vol-2631. РР. 
327-340.   Scopus.
4. Тryhuba А., 
Boyarchuk V, Тryhuba 
I., and Ftoma O. 
Forecasting of a 
lifecycle of the projects 
of production of biofuel 
raw materials with 
consideration of risks. 
2019. pp. 420-425.  doi: 
10.1109/ATIT49449.201
9.9030492. Scopus.
5. Тryhuba А., 
Boyarchuk V, Тryhuba 
I., Ftoma O.,  Francik S. 
and Rudynets M. 
Method and software of 
planning of the 
substantial risks in the 
projects of production 
of raw material for 
biofuel. Published in 
ITPM. 2020. Scopus.
6. Фтома О. В. 
Энергетическая и 
экономическая 
эффективность 
инвестиций в 
производство рапса и 
биотоплива // Motrol. 
Motoryzacja i 
energetyka rolnictwa. – 
2014. Lublin – 
Rzeszow. S. 61 – 66.
7. Тryhuba А., Ftoma 
O., Тryhuba I., 
Bashynsky O. 
Justification of 
parameters of technical 
and technological 
service cooperatives. 
ТЕKA. Quarterly 
journal of agri-food 
industry. 2019. Vol. 19, 
No. 2. Rzeszow. P. 5-12.



30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Боярчук В. М., 
Фтома О. В., Боярчук 
О. В. Економічна та 
енергетична 
ефективність 
виробництва ріпаку 
озимого, пшениці 
озимої, кукурудзи, 
цукрового буряку та 
біопалива на їх основі. 
Аграрна економіка. 
2012. Т. 5, № 1-2. С. 
102-110.
2. Боярчук В. М., 
Фтома О. В., Боярчук 
О. В. Ефективність 
інвестицій у 
виробництво ріпаку та 
біопалива на його 
основі. Проблеми і 
перспективи розвитку 
підприємництва. 2014. 
№ 2(1). С. 77-83.
3. Фтома О. В. Оцінка 
ефективності 
виробництва 
енергетичних культур 
та біопалив. Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства. 2012. 
Вип.127.  С. 246-256.
4. Фтома О. В. 
Енергетична 
ефективність біопалив 
із ріпаку, пшениці, 
кукурудзи та цукрових 
буряків. Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету. 
Мелітополь, 2012. № 
2(18). т.2.  С. 419-427.
5. Тригуба А., Фтома 
О., Тригуба І., 
Сидорчук Л., Боярчук 
О. Ідентифікація 
ризиків цінності 
проектів створення 
кооперативів 
кормозабезпечення 
сімейних молочних 
ферм. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
агроінженерні 
дослідження. 2018. 
№22. С.177-186.
6. Тригуба А., Тригуба 
І., Фтома О., 
Кондисюк І., Коваль 
Н. Системний підхід 
до оцінення ризиків 
несвоєчасного 
виконання робіт в 
інтегрованих 



проектах. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
агроінженерні 
дослідження. 2019. 
№23. С. 123-130.

30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Боярчук В.М., 
Тригуба А.М., Луб 
П.М., Фтома О.В., Лут 
М.Т., Волошин С.М.. 
Енергетичний 
менеджмент і аудит в 
агропромисловому 
комплексі: 
навчальний посібник.  
Львів: Сполом, 2010.  
452с.
2. Боярчук В.М., 
Тригуба А.М., Луб 
П.М., Фтома О.В., Лут 
М.Т., Батечко Н.Г., 
Волошин С.М. 
Енергетичний 
менеджмент і аудит в 
агропромисловому 
комплексі: 
навчальний посібник.  
2-е вид., перероб.і доп.  
К.: ТОВ Аграр Медіа 
Груп, 2012.  480с.
3. Боярчук В.М., 
Тригуба А.М., Луб 
П.М., Фтома О.В., Лут 
М.Т., Батечко Н.Г., 
Волошин 
С.М.Енергетичний 
менеджмент і аудит в 
агропромисловому 
комплексі: підручник. 
К.: ЦП Компринт, 
2015.  630с.
4. Фтома О.В. 
Ефективність 
інвестицій у 
виробництво 
біопалива на основі 
ріпаку. Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія за заг. 
ред. Я. С. Янишин. 
Львів, 2016. С.171 - 180

30.8) Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 



рецензованого 
наукового видання:
1. Науковий 
співробітник у 
міжнародній програмі 
спільно з 
Університетом наук 
про життя у Варшаві 
(SGGW) «Теоретичне, 
комп’ютерне та 
натурне дослідження 
двовісної 
мікроконтролерної 
слідкуючої за сонцем 
фотоелектричної 
системи з плоскими 
концентраторами» 
(договір № М/138-
2018)
2. Науковий 
співробітник у 
міжнародному 
науковому проекті 
спільно з 
Університетом наук 
про життя у Варшаві 
(SGGW) «Теоретичне, 
комп’ютерне та 
натурне дослідження 
двовісної 
мікроконтролерної 
слідкуючої за сонцем 
фотоелектричної 
системи з плоскими 
концентраторами» 
(договір М/85-2019 
від 26 червня  2019 р.)
3. Науковий 
співробітник у 
міжнародному 
науковому проекті 
спільно з 
Університетом наук 
про життя у Варшаві 
(SGGW) «Теоретичне, 
комп’ютерне й 
експериментальне  
дослідження та 
оптимізація структури 
гібридної системи на 
базі відновлювальних 
джерел» (договір 
М/67-2020 від 31 
серпня 2020 р.)

30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок, 
рекомендацій
1. Боярчук О.В. Право 
Європейського Союзу. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
2. Боярчук О.В. Право 
Інформаційних 
технологій. Методичні 
рекомендації для 



виконання 
практичних та 
самостійних робіт 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми навчання та 
студентів Навчально-
наукового інституту 
заочної та 
післядипломної 
освіти. Спеціальність 
081 «ПРАВО». Львів: 
Вид-во ЛНАУ. 2020.  
115 с. 

30.15. Наявність 
науково-популярних 
та (або) 
консультаційних 
(дорадчих) та (або) 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. 1. Тригуба А. М., 
Фтома О. В., Тригуба І. 
Л. Системно-ризикове 
управління 
інтегрованими 
проектами 
агропромислового 
виробництва. 
Управління 
проєктами у розвитку 
суспільства: 
Управління 
проєктами в умовах 
очікування 
глобальних змін: Тези 
доповідей XVІ  
Міжнародної 
конференції .  Київ: 
КНУБА, 2019.  С.220-
221.
2. 2. Тригуба А. М., 
Фтома О.В., Тригуба І. 
Л. Особливості 
планування 
інтегрованих проектів 
аграрного 
виробництва. 
Технічний прогрес у 
сільськогосподарсько
му виробництві:  
Матеріали XXVII 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
та XIX Всеукраїнської 
конференції-семінару 
аспірантів, 
докторантів та 
здобувачів у галузі 
аграрної інженерії.  
Глеваха, 2019.  С. 85-
86.
3. 3. Тригуба А. М., 
Тригуба І. Л., Фтома 
О.В., Рудинець М.В. 
Узгодження змісту та 
часу виконання робіт 
у інтегрованих 
проектах аграрного 
виробництва. 
Управління 
проєктами : стан та 
перспективи : 
матеріали XV Міжнар. 
конф. – Миколаїв : 
НУК, 2019.  С. 74-75.
4. 4. Боярчук В.М., 



Сиротюк В.М., 
Кузьмінський Р.Д., 
Сиротюк С.В., Гальчак 
В.П., Баранович С.М., 
Янковська К.С., Фтома 
О.В. Теоретичне, 
комп’ютерне та 
натурне дослідження 
двовісної 
мікроконтролерної 
слідкуючої за сонцем 
фотоелектричної 
системи з плоскими 
концентраторами. 
Проблеми сучасної 
енергетики і 
автоматики в системі 
природокористування 
(теорія, практика, 
історія, освіта): 
матеріали VIII 
Міжнародної науково-
технічної конференції, 
м. Київ, 2019. С. 40-42
5. 5. Боярчук В.М., 
Фтома О. В., Тригуба І. 
Л., Боярчук О.В. 
Планування 
інтегрованих проектів 
аграрного 
виробництва. 
Управління 
проектами у розвитку 
суспільства: 
Управління 
проектами в умовах 
дігіталізації 
суспільства: Тези 
доповідей XVІІ  
Міжнародної 
конференції.  Київ: 
КНУБА, 2020.  С.105-
110. 
6. 6. Боярчук В.М., 
Сиротюк В.М., 
Кузьмінський Р.Д., 
Сиротюк С.В., Гальчак 
В.П., Баранович С.М., 
Янковська К.С., Фтома 
О.В., Chochowski A.,  
Obstawski P., 
Aleksiejuk J., Awtoniuk 
M. Розробка моделі 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН8. 
Використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин. 

Адміністративне 
право та процес 
України

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція- 
конференція. Наочні засоби. 
Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Конкурси наукових робіт. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій і статей.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль.  
Практична перевірка. 
Cамооцінка.

Міжнародне право Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція- 
конференція. Наочні засоби. 
Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Конкурси наукових робіт. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій і статей

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль.  
Практична перевірка. 
Cамооцінка.

Адвокатура і нотаріат Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- 
консультація. Наочні 
засоби. Ігрові методи

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль

Цивільне 
процесуальне право 
України

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Проблемна лекція. 
Лекція-консультація. 
Лекція- конференція. 
Наочні засоби. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Пояснювально-
ілюстративний метод. Метод 
відтворення. Частково-
пошуковий метод. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка.

Криміналістика Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Проблемна лекція. 
Лекція-консультація. 
Лекція- конференція. 
Наочні засоби. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Пояснювально-
ілюстративний метод. Метод 
відтворення. Частково-

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка



пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Метод «мозкової атаки». 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- 
консультація. Наочні 
засоби. Ігрові методи

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль.

ПРН22. Готувати 
проекти необхідних 
актів 
застосування 
права відповідно до 
правового висновку 
зробленого у різних 
правових ситуаціях

Адміністративне 
право та процес 
України

Дослідницький, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри, 
виконання практичних 
завдань, самостійна робота

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Дослідницький, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри, 
виконання практичних 
завдань, самостійна робота

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Цивільне 
процесуальне право 
України

Дослідницький, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри, 
виконання практичних 
завдань, самостійна робота

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Виробнича практика Дослідницький, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри, 
виконання практичних 
завдань, самостійна робота

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

ПРН21. 
Застосовувати 
набуті знання у 
різних правових 
ситуаціях, 
виокремлювати 
юридично значущі 
факти і 
формувати 
обґрунтовані 
правові висновки. 

Адміністративне 
право та процес 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу, 
моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, ділові 
ігри

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу, 
моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, ділові 
ігри

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Цивільне 
процесуальне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу, 
моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, ділові 
ігри

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Міжнародний захист 
прав людини

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу, 
моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, ділові 
ігри

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Виробнича практика Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу, 
моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, ділові 
ігри

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Адвокатура і нотаріат Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу, 
моделювання професійного 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації



середовища, виконання 
практичних завдань, ділові 
ігри

ПРН7. Складати 
та узгоджувати 
план власного 
дослідження і 
самостійно 
збирати 
матеріали за 
визначеними 
джерелами

Курсова робота з 
цивільного права 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
самостійна робота

тестування, усне 
опитування, практична 
перевірка

Курсова робота із 
земельного права 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
самостійна робота

тестування, усне 
опитування, практична 
перевірка

ПРН20. 
Пояснювати 
природу та зміст 
основних правових 
явищ і процесів

Теорія держави і 
права

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Кримінальне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Цивільне право Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Адміністративне 
право та процес 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Земельне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Міжнародне право Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Право Європейського 
Союзу

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Трудове право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Міжнародний захист 
прав людини

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу, 
аналітичний 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Конституційне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу 

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

ПРН12. Доносити 
до респондента 
матеріал з певної 
проблематики 
доступно і 
зрозуміло

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, ситуаційні 
завдання

тестування, усне 
опитування, презентації та 
публічні виступи  за 
професійним спрямуванням

Українська мова(за 
професійним 
спрямванням)

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, ситуаційні 
завдання

тестування, усне 
опитування, презентації та 
публічні виступи  за 
професійним спрямуванням

ПРН19. 
Демонструвати 
необхідні знання та 
розуміння 
сутності та 
змісту основних 
правових 
інститутів і норм 
фундаментальних 
галузей права. 

Курсова робота із 
земельного права 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Конституційне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації



Кримінальне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Цивільне право Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Адміністративне 
право та процес 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Земельне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Аграрне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Фінансове право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Екологічне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Трудове право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Адвокатура і нотаріат Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Господарське право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 



стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

презентації

Цивільне 
процесуальне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінально-
виконавче право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Виконавче 
провадження

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Міжнародний захист 
прав людини

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Курсова робота з 
цивільного права 
України

Пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності, моделювання 
професійного середовища

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

ПРН18. Виявляти 
знання і розуміння 
основних сучасних 
правових доктрин, 
цінностей та 
принципів 
функціонування 
національної 
правової системи. 

Філософія Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Теорія держави і 
права

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінальне право 
України

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Конституційне право 
України

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Право Європейського 
Союзу

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Цивільне право Узагальнення, кейси, тестування, усне та 



пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Господарське право 
України

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Міжнародний захист 
прав людини

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Цивільне 
процесуальне право 
України

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінально-
виконавче право 
України

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Виконавче 
провадження

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Узагальнення, 
пояснювально-
ілюстративний, відтворення, 
проблемного викладу, 
дослідницький, самостійна 
робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

ПРН17. Працювати 
в групі, формуючи 
власний внесок у 
виконання завдань 
групи

Адміністративне 
право та процес 
України

Лекція- дискусія. Лекція- 
конференція. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(ділові, організаційно-
діяльнісні ігри). Метод 
«круглого столу». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Диспути

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді

Цивільне 
процесуальне право 
України

Лекція- дискусія. Лекція- 
конференція. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(ділові, організаційно-
діяльнісні ігри). Метод 
«круглого столу». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Диспути

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Лекція- дискусія. Лекція- 
конференція. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(ділові, організаційно-
діяльнісні ігри). Метод 
«круглого столу». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Диспути

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді

ПРН16. 
Демонструвати 
вміння 
користуватися 
комп’ютерними 

Інформаційні системи 
в галузі

Узагальнення, 
порівняльний,  
пояснювально-
ілюстративний

усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації



програмами, 
необхідними у 
професійній 
діяльності. 

ПРН15. Вільно 
використовувати 
для професійної 
діяльності 
доступні 
інформаційні 
технології і бази 
даних. 

Інформаційні системи 
в галузі

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота, 
пояснювально-
ілюстративний

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Адміністративне 
право та процес 
України

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота, 
пояснювально-
ілюстративний

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота, 
пояснювально-
ілюстративний

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Цивільне 
процесуальне право 
України

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота, 
пояснювально-
ілюстративний

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

ПРН5. Давати 
короткий висновок 
щодо окремих 
фактичних 
обставин (даних) з 
достатньою 
обґрунтованістю.

Криміналістика Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінально-
виконавче право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Виконавче 
провадження

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Міжнародний захист 
прав людини

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Виробнича практика Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Цивільне 
процесуальне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Трудове право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Логіка Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Теорія держави і 
права

Пояснювально-
ілюстративний, 

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 



порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

доповіді, реферати, 
презентації

Конституційне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінальне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Цивільне право Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Адміністративне 
право та процес 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Міжнародне право Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Господарське право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

ПРН4. 
Формулювати 
власні 
обґрунтовані 
судження на основі 
аналізу відомої 
проблеми.

Історія держави і 
права України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Філософія Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Історія держави і 
права зарубіжних 
країн

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Історія політичних і 
правових вчень

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Екологія та захист 
навколишнього 
середовища

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Основи римського 
права

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Адміністративне 
право та процес 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Теорія держави і 
права

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Кримінальне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати



Цивільне право Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Земельне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Аграрне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Фінансове право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

Кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Екологічне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Юридична 
деонтологія

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Адвокатура і нотаріат Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Міжнародний захист 
прав людини

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Криміналістика Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

Кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Цивільне 
процесуальне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний,  
відтворення, моделювання 
професійного середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Кримінально-
виконавче право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
ситуаційні завдання, 
моделювання професійного 
середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Виконавче 
провадження

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний,  
відтворення, моделювання 
професійного середовища

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

Курсова робота із 
земельного права 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища

усне опитування,  доповіді,  
практична перевірка

Курсова робота з 
цивільного права 

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 

усне опитування,  доповіді,  
практична перевірка



України моделювання професійного 
середовища

ПРН3. Проводити 
збір і інтегрований 
аналіз матеріалів з 
різних джерел.

Право Європейського 
Союзу

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Лекція-консультація. 
Наочні засоби. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні ділові, 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Пояснювально-
ілюстративний метод. Метод 
відтворення. Метод 
проблемного викладу. 
Частково-пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка.

Господарське право 
України

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Лекція-консультація. 
Наочні засоби. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні ділові, 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Пояснювально-
ілюстративний метод. Метод 
відтворення. Метод 
проблемного викладу. 
Частково-пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Самостійна робота. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка

Криміналістика Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- 
консультація. Наочні 
засоби. Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка.

Екологічне право 
України

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- 
консультація. Наочні 
засоби. Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка.

Теорія держави і 
права

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Лекція-консультація. 
Наочні засоби. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні ділові, 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Пояснювально-
ілюстративний метод. Метод 
відтворення. Метод 
проблемного викладу. 
Частково-пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка.

Філософія Узагальнення, 
порівняльний,  
пояснювально-
ілюстративний

тестування, усне опитування

Екологія та захист 
навколишнього 
середовища

Узагальнення, 
порівняльний,  
пояснювально-
ілюстративний

тестування, усне опитування



Історія політичних і 
правових вчень

Узагальнення, 
порівняльний,  
пояснювально-
ілюстративний

тестування, усне та письмове 
опитування, кейси

БЖД та охорона праці Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Лекція-консультація. 
Наочні засоби. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні ділові, 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Пояснювально-
ілюстративний метод. Метод 
відтворення. Метод 
проблемного викладу. 
Частково-пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка.

Основи римського 
права

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Проблемна лекція. 
Лекція-консультація. 
Лекція- конференція. 
Наочні засоби. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Пояснювально-
ілюстративний метод. Метод 
відтворення. Метод 
проблемного викладу. 
Частково-пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Конкурси наукових робіт. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка.

ПРН14. Належно 
використовувати 
статистичну 
інформацію, 
отриману з 
першоджерел та 
вторинних джерел 
для своєї 
професійної 
діяльності

Земельне право 
України

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Проблемна лекція. 
Лекція-консультація. 
Лекція- конференція. 
Наочні засоби. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Пояснювально-
ілюстративний метод. Метод 
відтворення. Частково-
пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Метод «мозкової атаки». 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Диспути. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Конкурси наукових робіт. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій і статей.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Фінансове право 
України

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Лекція-консультація. 
Наочні засоби. 
Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні ділові,  
організаційно- діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Самостійна робота.  
Підготовка рефератів.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка.  
Самооцінка.

ПРН2. 
Здійснювати 
аналіз суспільних 
процесів у 
контексті 

Міжнародний захист 
прав людини

Аналітичний, узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ігрові методи 
інтерактивного навчання, 

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації



аналізованої 
проблеми і 
демонструвати 
власне бачення 
шляхів її 
розв’язання.

стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності

Право Європейського 
Союзу

Аналітичний, узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ігрові методи 
інтерактивного навчання, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Міжнародне право Аналітичний, узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ігрові методи 
інтерактивного навчання, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Конституційне право 
України

Аналітичний, узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ігрові методи 
інтерактивного навчання, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Історія держави і 
права України

Аналітичний, узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ігрові методи 
інтерактивного навчання, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Історія держави і 
права зарубіжних 
країн

Аналітичний, узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ігрові методи 
інтерактивного навчання, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Історія політичних і 
правових вчень

Аналітичний, узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ігрові методи 
інтерактивного навчання, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Юридична 
деонтологія

Аналітичний, узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ігрові методи 
інтерактивного навчання, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Теорія держави і 
права

Аналітичний, узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
моделювання професійного 
середовища, ігрові методи 
інтерактивного навчання, 
стимулювання й мотивація 
навчально-пізнавальної 
діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

ПРН10. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 

Українська мова(за 
професійним 
спрямванням)

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ситуаційні завдання, ділові 

аналіз складених текстів 
офіційно-ділового та 
наукового стилів, виконаних 
практичних завдань щодо 



як усно, так і 
письмово, 
правильно 
вживаючи 
правничу 
термінологію

ігри норм сучасної української 
літературної мови та 
правничої термінології, 
тестів, підготовлених 
презентацій та публічних 
виступів на обрану тему.

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ситуаційні завдання, ділові 
ігри

аналіз складених текстів 
офіційно-ділового та 
наукового стилів, виконаних 
практичних завдань щодо 
норм правничої 
термінології, тестів, 
підготовлених презентацій 
та публічних виступів на 
обрану тему.

ПРН1. Визначати 
переконливість 
аргументів у 
процесі оцінки 
заздалегідь 
невідомих умов та 
обставин.

Екологічне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний 

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Трудове право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний 

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Адвокатура і нотаріат Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
аналітичний  

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Кримінальне 
процесуальне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний 

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Цивільне 
процесуальне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
аналітичний  

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Кримінально-
виконавче право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний 

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Виконавче 
провадження

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
аналітичний  

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Аграрне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний 

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Адміністративне 
право та процес 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний 

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

БЖД та охорона праці Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
аналітичний  

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Кримінальне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
аналітичний  

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Цивільне право Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
метод відтворення. 
Частково-пошуковий метод

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

Логіка Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
аналітичний  

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації



Конституційне право 
України

Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
аналітичний  

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді, 
тестування, реферати, 
презентації

ПРН13. 
Пояснювати 
характер певних 
подій та процесів з 
розумінням 
професійного та 
суспільного 
контексту. 

Історія держави і 
права зарубіжних 
країн

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Історія політичних і 
правових вчень

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Теорія держави і 
права

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Історія держави і 
права України

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Основи римського 
права

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Кримінальне право 
України

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Конституційне право 
України

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Цивільне право Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Міжнародне право Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Право Європейського 
Союзу

Моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, 
самостійна робота

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

ПРН23. Надавати 
консультації щодо 
можливих способів 
захисту прав та 
інтересів клієнтів 
у різних правових 
ситуаціях

Адвокатура і нотаріат Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу, 
моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, ділові 
ігри

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

Виробнича практика Узагальнення, 
порівняльний, дискусійний, 
проблемного викладу, 
моделювання професійного 
середовища, виконання 
практичних завдань, ділові 
ігри

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді, 
реферати, презентації

ПРН11. Володіти 
базовими 
навичками 
риторики

Українська мова(за 
професійним 
спрямванням)

Узагальнення, моделювання 
професійного середовища, 
ділові ігри

кейси, усне та письмове 
опитування,  доповіді,  
реферати

ПРН9. Самостійно 
визначати ті 
обставини, у 

Земельне право 
України

Проблемна лекція. Лекція-
консультація. Наочні 
засоби. Частково-

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 



з’ясуванні яких 
потрібна допомога, 
і діяти відповідно 
до отриманих 
рекомендацій

пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Метод «мозкової атаки». 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Диспути. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів.

Практична перевірка. 
Самооцінка.

Аграрне право 
України

Проблемна лекція. Лекція-
консультація. Наочні 
засоби. Частково-
пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Метод «мозкової атаки». 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Диспути. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. 
Самооцінка.

Курсова робота із 
земельного права 
України

Наочні засоби. Частково-
пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Метод «мозкової атаки». 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Диспути. 
Самостійна робота. Власні 
дослідження та 
опублікування тез 
конференцій і статей.

Усне опитування.  
Практична перевірка. 
Самооцінка. Доповіді

Курсова робота з 
цивільного права 
України

Наочні засоби. Частково-
пошуковий метод. 
Дослідницький метод. 
Метод «круглого столу». 
Метод «мозкової атаки». 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Диспути. 
Самостійна робота. Власні 
дослідження та 
опублікування тез 
конференцій і статей.

Усне опитування.  
Практична перевірка. 
Самооцінка. Доповіді.

ПРН6. Оцінювати 
недоліки і переваги 
аргументів, 
аналізуючи відому 
проблему

Цивільне 
процесуальне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Господарське право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Трудове право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Цивільне право Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Виробнича практика Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Екологічне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді



Кримінальне 
процесуальне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, 
порівняльний, аналітичний, 
ділові ігри

кейси, тестування, усне та 
письмове опитування, 
доповіді, реферати, 
презентації

Історія держави і 
права України

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Історія держави і 
права зарубіжних 
країн

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Історія політичних і 
правових вчень

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Логіка Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

БЖД та охорона праці Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Екологія та захист 
навколишнього 
середовища

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Юридична 
деонтологія

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Конституційне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Кримінальне право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

Фінансове право 
України

Пояснювально-
ілюстративний, ділові ігри, 
відтворення, стимулювання 
й мотивація навчально-
пізнавальної діяльності

кейси, усне та письмове 
опитування, доповіді

 


