
 

 

участь у Новорічній коляді при Домініканському соборі, 

благодійних акціях присвячених святу Миколая, відвідати 

туристично-екскурсійні поїздки з викладачами, приймати участь у 

художній самодіяльності та зміцнити своє фізичне здоров’я у 

різноманітних спортивних секціях академії. Адже ЮРИСТ – це не 

тільки високоосвідчений фахівець, але й всебічно розвинута та 

обізнана людина! 

Тому навчатися на юридичному – престижно, юристи – це 

еліта нації. 

 

 
 

 

Умови вступу на юридичний факультет: 

 

Конкурсні предмети, з яких зараховуються бали 

сертифікатів ЗНО для вступу на основі повної загальної 

середньої освіти: 

1. Українська мова та література. 

2. Історія України. 

3. Математика, іноземна мова або географія. 

 

Фахове вступне випробування для прийому на 

скорочений термін навчання осіб, які здобули освітній 

рівень молодшого спеціаліста: 

1. Тестування з фахових дисциплін 

 

Освітньо-кваліфікаційний  рівень «Спеціаліст» 

1. Тестування з фахових дисциплін 

 

Ступінь «Магістр» 

Фахове вступне випробування: 

1. Тестування з фахових дисциплін 

2. Тестування з іноземної мови  

  

Після завершення навчання випускники мають 

можливість вступу до аспірантури 

 

Усі студенти юридичного факультету мають 

можливість пройти військову підготовку з отримання 

офіцерського звання на базі Львівського військового 

інституту ім.. гетьмана П. Сагайдачного Національного 

університету «Львівська Пілітехніка». 

 

 

Документи, що необхідно подати при вступі: 

 заява про вступ до академії (видається у 

навчальному закладі); 

 копія документа держаного зразка про раніше 

здобутий (освітньо-кваліфікаційний)рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 копія сертифіката відповідного рівня зовнішнього 

незалежного оцінювання, виданий у 2016р. та додатку до 

нього; 

 копію документа, що посвідчує особу та 

громадянство; 

 6 фотокарток розміром 3Х4см; 

 копія військового квитка або посвідчення про 

приписку до призовної дільниці; 

 документи, що дають право на пільги; 

 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного 

коду. 

 

 

Усім студентам, які проживають поза межами 

міста Львова надається гуртожиток на весь період 

навчання!!! 

 

 

 

Адреса приймальної комісії: 

79005, м. Львів, 

Вул. Туган-Барановського, 10 

кімната 108 

Тел.: (032) 275-68-66 

 

 

Деканат юридичного факультету: 

79011, м. Львів, вул. І.Франка,68 

Тел.: (032) 260-04-05 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Навчатися на юридичному факультеті – перспективно і 

престижно. 
Юридичний факультет Львівської комерційної академії з 1992 

року здійснює підготовку студентів за спеціальністю 

«Правознавство».  

На юридичному факультеті підготовка висококваліфікованих 

фахівців здійснюється кафедрами: 

 теорії держави та права; 

 цивільного права та процесу;   

 кримінального права та процесу;  

 господарського права та процесу;  

 філософії та культури; 

 історії та політології.  
Юридичний факультет акредитований Міністерством освіти і 

науки України  4-им рівнем акредитації.  

Готуємо фахівців-юристів таких освітніх рівнів:  

 бакалавр (денна, заочна форма навчання) – 4 роки 

навчання 

 спеціаліст (денна, заочна форма навчання) – 1 рік 

навчання 

 магістр (денна, заочна форма навчання) – 1,5 роки 

навчання 

 друга вища освіта – 3 роки навчання 
Заняття зі студентами факультету проводять викладачі-

практики, які мають вчені ступені і звання, доктори наук, 

професори, Заслужені юристи України.  

При підготовці студентів широко застосовуються сучасні 

комп’ютерні технології, навчальний процес повністю 

забезпечений усіма необхідними технічними засобами, 

мультимедійними пристроями, актуальним бібліотечним фондом, 

який постійно оновлюється. 

Складовою практичного 

навчання студентів-юристів 

є: 

 залучення до читання 

лекцій суддів, практикуючих 

адвокатів, нотаріусів, 

представників органів 

юстиції; 

 практичне навчання у 

юридичній клініці - надання 

безкоштовних юридичних 

консультацій незахищеним верствам населення; 

 відвідування студентами судових засідань;  

 застосування у навчальному процесі інтерактивних 

методик – імітації судових процесів, розгляд та обговорення 

практики застосування чинного законодавства; 

 студентська мобільність - можливість проходження 

практики та стажування студентів у провідних навчальних 

закладах України, Польщі, Угорщини. 

 залучення до участь у міжнародних грантових програмах; 

 отримання стипендій та нагород за вагомі успіхи у 

навчанні. 

На факультеті стало доброю традицією проведення спільних 

студентських та професорсько-викладацьких науково-практичних 

міжнародних та всеукраїнських конференцій.  

 
Викладачі та студенти аналізують та обговорюють новації та 

прогалини у законодавстві, проводять власні наукові дослідження 

актуальних проблем юридичної науки у наукових у гуртках з: 

- кримінального права; 

- трудового права; 

- проблем господарського права; 

- цивільного права та процесу. 

Кращі творчі, наукові роботи студентів рекомендують для 

участі у міжвузівських та міжнародних конкурсах, вони 

публікуються у збірниках студентських наукових робіт ЛКА, 

фаховому Віснику юридичного факультету, збірниках наукових 

конференцій. Щорічно, студенти юридичного факультету успішно 

приймають участь у Всеукраїнських правових олімпіадах, круглих 

столах, брей-рингах, де гідно представляють факультет та 

здобувають призові місця.  

На факультеті функціонує студентське самоврядування, де 

студенти беруть активну участь у житті факультету.  

При юридичному факультеті успішно працює юридична 

клініка. Консультанти юридичної клініки, кращі студенти 

факультету, під керівництвом досвідчених викладачів-практиків, 

адвокатів надають таку правову допомогу малозабезпеченим 

верствам населення. Це сприяє набуттю ними навичок практичної 

роботи за спеціальністю та підвищує конкурентоздатність 

випускників юридичного факультету ЛКА на ринку праці. Адже, 

консультанти клініки, 

безоплатно, активно беруть 

участь у практичній роботі 

– готують процесуальні 

документи, представляють 

та захищають інтереси 

громадян у судах та інших 

державних органах та 

установах, займаються 

право-просвітницькою 

діяльністю. 

Студенти юридичного факультету вивчають комплекс 

дисциплін, що формують сучасний світогляд юриста : 

 проблеми теорії держави і права;  

 медичне право; 

 проблеми договірних відносин;  

 наукові засади кваліфікації злочинів;  

 корпоративне право Європейського Союзу та України;  

 захист прав особи у кримінальному судочинстві,  

 інформаційне право; 

 проблеми господарського права. 

Юридичним факультетом налагоджена співпраця з 

випускниками академії. Студенти юридичного факультету 

проходять практику за спеціальністю під керівництвом 

випускників академії. Кращі студенти, які позитивно 

зарекомендували себе під час практики, мають можливість 

працевлаштування. 

 

Випускники юридичного факультету працюють суддями, 

адвокатами, нотаріусами, працюють у ВНЗ, органах внутрішніх 

справ, прокуратури, міністерств та відомств. 

 

 
 

Окрім навчальної та наукової діяльності, студенти юридичного 

факультету мають можливість приймати участь у різноманітних 

організаційно-виховних, мистецьких та благодійних заходах, які 

проводяться в Академії та на факультеті.  

Традиційним святом є День юридичного факультету, що 

відзначається у жовтні й об’єднує викладачів, студентів та 

випускників. Позитивною традицією факультету стало 

запрошувати на цей захід випускників та інших фахівців-практиків 

для дружніх зустрічей-бесід зі студентами факультету. Така 

взаємодія дозволяє акумулювати відгуки випускників факультету, 

які можуть поділитися практичним досвідом, розповісти про 

сучасні вимоги до фахівця з права, спрямувати студентство на 

отримання відповідних знань і навичок. 

Наші студенти, також, мають можливість показати свої вміння 

та здібності на різноманітних студентських вечорах, приймати 


