
Звіт про міжнародну співпрацю 
юридичного факультету  

Львівського національного університету ім. І. Франка у 2019 році 
 
 
 

Школи іноземного права 
 

Школа німецького права 
Відбулося відкриття 10-го Ювілейного етапу паралельного вивчення 
німецького права, в якому в 2019 році беруть участь 35 студентів та 
викладачів юридичного факультету. 
Аспіранти факультету пройшли двомісячне наукове стажування на базі 
кафедри кримінального, кримінального процесуального та авторського права 
юридичного факультету Тюбінгенського університету Еберхарда Карла. 
Перелік лекцій, що читалися у межах Школи німецького права: 
29.09-30.09.2018 - конституційне право ФРН - д-р Ларс Брокер, президент 
конституційного та вищого адміністративного суду землі Райнланд-Пфальц 
9.10-10.10.2018 - цивільне право ФРН - проф., д-р Андреас Шпікхофф, 
юридичний факультет Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана 
11.10.2018 – проведено німецько-український круглий стіл на тему «Біобанки 
та медичні дослідження: правовий та етичний аспекти» за участю 4 
доповідачів: проф., д-ра Андреаса Шпікхоффа – завідувача кафедри 
цивільного та медичного права Мюнхенського університету Людвіга-
Максиміліана, д-ра Квіт Наталії - доцента кафедри цивільного права та 
процесу, о. д-ра Ігора Бойка – ректора Львівської духовної семінарії Святого 
Духа УГКЦ, керівника школи Біоетики Українського католицького 
університету, Вадима Кінаша – генерального директора Українського банку 
стовбурових клітин; у дискусії та обговоренні взяли участь учасники школи 
німецького права, а також представники кафедри цивільного права та 
процесу та заступники декана. 
24.11-25.11.2018 - цивільне процесуальне право ФРН - д-р Давід Паулюс, 
юридичний факультет Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана 
16.02-17.02.2019 - адміністративне процесуальне право ФРН - Уве Гьорген, 
головуючий суддя адміністративного суду м. Трір 
5.04.-6.04.2019 - торгівельне право та право товариств ФРН - проф., д-р 
Крістоф Шертель, Хайдельберзька вища школа 
13.04-14.04.2019 - адміністративне право ФРН - Штефан Шульте, суддя 
адміністративного суду  



02.10-03.10.2019 - конституційне право ФРН - д-р Ларс Брокер, президент 
конституційного та вищого адміністративного суду землі Райнланд-Пфальц 
16.11-17.11.2019 - адміністративне право ФРН - Штефан Шульте, суддя 
адміністративного суду  
7.12-8.12.2019 - цивільне право ФРН - д-р Дойрінг, юридичний факультет 
Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана 
14.12-15.12.2019 - цивільне процесуальне право ФРН - д-р Давід Паулюс, 
юридичний факультет Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана 
 

Школа польського та європейського права 
         У 2019 році в межах функціонування Школи польського та 
європейського права за участі студентів, аспірантів, викладачів та 
випускників юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка було проведено 
наступні заходи: 

Відкриті лекції на тему: «Адміністративне право Республіки Польща» за 
участі проф. Варшавського університету Йованни Якубек-Лялік (22-23 
лютого.2019, м. Львів) 

Відкриті лекції на тему: «Основи права Республіки Польща», які провели  
др.Томаш Жимковський, депутат Сейму Республіки Польща, др.Малгожата 
Вассерманн, депутат Сейму Республіки Польща, Ярослав Краєвський, 
депутат Сейму Респубілки Польща, Івона Арент, депутат Сейму Республіки 
Польща, Бартош Ковнацкий, депутат Сейму Республіки Польща (21 
лютого.2019, м. Львів) 

Відкриті лекції на тему: «Кримінальне право Республіки Польща» від др. 
Агнєшки Пільх, судді Районного суду в Кракові, ад’юнкта Кафедри 
кримінального права Факультету права і адміністрації Ягеллонського 
університету, заступника керівника Національної школи суддів і прокурорів 
Республіки Польща (02-03 березня 2019, м. Львів) 

Відкриті лекції на тему: «Адміністративне-процесуальне право Республіки 
Польща» від др. Йоанни Леманської, судді Верховного Суду Республіки 
Польща, ад’юнкта Кафедри адміністративного права Факультету права і 
адміністрації Ягеллонського університету, проф. Малгожати Мановської, 
судді Верховного Суду Республіки Польща, Керівника Школи суддів і 
прокурорів Республіки Польща, в рамках співпраці з Ягеллонським 
університетом  (12-14 квітня 2019, м. Львів) 



Відкриті лекції на тему: «Конституційне право Республіки Польща», від 
проф. Мірослава Граната, голови Кафедри конституційного права, 
Університету ім.Кардинала Стефана Вишиньського, судді Конституційного 
трибуналу Республіки Польща у відставці (29-30 березня 2019, м. Львів) 

Відкриті лекції на тему: «Цивільне право Європейського Союзу» від проф. 
Фридерика Цолля, професора Ягеллонського університету в Кракові, 
Університету в Оснабрюку, викладача університетів в Орлеані, Кані, Відню, 
Майнц, Колонії, Мюнстері, Вашингтоні, Антверпії,  члена Кодифікаційної 
комісії з реформи цивільного права Республіки Польща в 2011-2015рр. (20 
квітня 2019, м. Львів) 

Відкриті лекції на тему: «Податкове право та фінансовий контроль в 
Республіці Польща» від проф. Павла Боршовського, заступника декана 
Факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету, 
др. Клаудії Стельмащик, доктора Державної вищої професійної школи імені 
Інгелюса Сілєсюса у Вальбжиху, члена Головної комісії з правопорушень у 
сфері фінансів (22-23 лютого.2019, м. Львів) 

Відкриті лекції на тему: «Право Європейського Союзу» від доктора, адвоката 
Рудольфа Остріханського, ад’юнкта Варшавського університету, др. Агати-
Барбари Цапік  (11-12 травня 2019, м. Львів) 

Круглий стіл в рамках Школи польського та європейського права на тему: 
«Scope of the rule of law - judicial independance in the jurisprudence of the 
CJEU» за участі адвоката, ад’юнкта Варшавського університету др. Рудольфа 
Остріханського та др. Агати-Барбари Цапік (12 травня 2019, м. Львів) 

Відкриті лекції на тему: «Кримінально-виконавче право Республіки Польща» 
проф. Адама Редзіка, професора Варшавського університету, судді 
Верховного Суду Республіки Польща (17 травня 2019, м. Львів) 

Відкриті лекції на тему: «Сімейне право Республіки Польща» 14.06.2019-
15.06.2019 др. Галіна Новара-Бач, старшої викладачки Кафедри цивільного 
права Факультету права і адміністрації Ягеллонського універститу в Кракові, 
нотаріуса (14-15 червня 2019, м. Львів) 

Школа «Арбітраж та медіація в Республіці Польща» за участі мец. Павел 
Сікора (партнер), Марек Мальцяк (старший адвокат) адвокатської агенції 
KKG (6-8 вересня 2019, м. Львів) 



14-16 жовтня випускники Школи польського та європейського права 
відвідали Ягеллонський університет у Кракові та Національну школу суддів і 
прокурорів.  

Школа американського права 
В мехах Школи американського права у 2019 році було проведено курс 
лекція з різних галузей права США та міжнародного права настпуники 
викладачами: 
проф. Dana Wagner, In-House Corporate Law Practice, екс-керівник юридичних 
відділів компаній Google та Square (among 5 of tech's most powerful lawyers in 
the USA); 
проф. Edward Lee, Intellectual Property Law, Harward cum laude випускник, 
один із кращих науковців у сфері IP Law у США; 
проф. Maurine Neiberg, Intellectual Property Law (Patents, Trademarks, 
Copyright), практик, один із кращих patent lawyers у Чикаго; 
проф. Richard Wright, Tort Law, один із кращих знавців Tort Law у світі; 
проф. Thomas Hill, International Business Transactions, багаторічний віце-
президент однієї з транснаціональних корпорацій, бізнесмен і науковець; 
проф. Edward Carter, заступник прокурора штату Іллінойс, один із кращих 
фахівців із кримінального права у Чикаго та інші. 
 

Міжнародні заходи 
 

Відбулися міжнародні тренінги «Римське право як фундамент європейської 
правової культури: досвіди України та Польщі».Організаторами тренінгів 
виступили юридичний факультет Львівського національного університету та 
Академічна Гільдія Пія XI у Любліні, за сприяння кафедри історії держави, 
права та політико-правових вчень Львівського національного університету та 
кафедри римського права Люблінського католицького університету Іоанна 
Павла ІІ.  
Круглий стіл в рамках Школи польського та європейського права на тему: 
«Scope of the rule of law - judicial independance in the jurisprudence of the 
CJEU», адвокат, ад’юнкт Варшавського університету др. Рудольф 
Остріханський, др. Агата-Барбара Цапік (12 травня 2019)  
Відбулася міжнародна конференція «Адміністративна юстиція в Польщі та 
в Україні: порівняльні аспекти», організаторами якої були юридичний 
факультет та Верховний Суд (27 вересня 2019 року) 
Відбувся VIIІ Міжнародний форум з практики Європейського Суду з прав 
людини, організаторами якого є юридичний факультет, Верховний Суд та 



координатор проектів ОБСЄ в Україні (за участі суддів ЄСПЛ, Голови ВС, 
заступника Міністра юстиції) (22-23 листопада 2019 року). 
21 березня 2019 року відбулась зустріч із професором Бостяном Зупанчичем 
(колишній суддя Європейського суду з прав людини, Віце-Президент 
Комітету ООН проти катувань, доктор права (Гарвардський університет). 
16-24 березня 2019 року на юридичному факультеті відбулись безкоштовні 
заняття з курсу “Legal English”, які проводили професори Вюрцбурзького 
університету (Німеччина) Карін Лінхарт та Роджер Фабри. В заняттях брали 
участь студенти, аспіранти та викладачі юридичного факультету у двох 
групах (Учасники після складенн іспиту одержавли сертифікати.beginners and 
advanced).  
05 липня 2019 р. у рамках співпраці між кафедрою кримінального права і 
кримінології Львівського національного університету ім. Івана Франка та 
кафедрою кримінального права і кримінології університету Марії Кюрі-
Склодовської  (м. Люблін, Республіка Польща) у м. Люблін на факультеті 
права та адміністрації університету Марії Кюрі-Склодовської  відбулася 
спільна міжнародна науково – практична конференція  з кримінального права 
присвячена дослідженню  інституту крайної необхідності в кримінальному 
праві України та Республіки Польща. З науковими доповідями щодо 
найбільш спірних проблем обговорюваної тематики виступили також доктор 
габілітований Марек Мозгава, доктор габілітований Гжегош Смик, доктор 
габілітований Анета Міхальська-Варіас, доктор габілітований Анджей 
Вжишч, доктор Кшиштоф Валя, доктор Піотр Понятовський, к.ю.н. Маркін 
В.І., к.ю.н. Шуп’яна М.Ю., к.ю.н. Сенько М.М. 
Проведено спільну міжнародну конференцію із кафедрою кримінального 
права університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка 
Польща), яка відбулася 23 травня 2019 р. у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка, присвячена проблемі відповідальності за 
заподіяння тілесних ушкоджень в Україні та Республіці Польща 
Відбулася зустріч із Естер де Рой, головою Окружного суду Амстердама, 
віце-президентом Асоціації суддів адміністративних судів Європи, членом 
правління європейської фундації «Судді для суддів» (04 березня 2019, м. 
Львів) 
Круглий стіл на тему “Верховенство права та правосуддя у сучасній 
парадигмі прав людини”за участі професора Бостян Зупанчича (колишній 
суддя Європейського суду з прав людини, Віце-Президент Комітету ООН 
проти катувань, доктор права (Гарвардський університет), презентація книги 
«Про Європейський суд з прав людини» («On the European Court of Human 



Rights» / «Sur la Cour européenne des droits de l’homme»), (21 березня 2019, м. 
Львів) 
Зустріч на тему «Кримінальна відповідальність юридичних осіб: вимоги ЄС 
та досвід Литви» із Гінтарасом Шведасом, радником міністра юстиції Литви, 
міжнародним експертом проекту ЄС “Право – Justice”, професором та 
завідувачем кафедри кримінального права Вільнюського університету, 
колишнім заступником міністра юстиції Литви (1993-2006), агентом Уряду 
Литовської Республіки при Європейському суді з прав людини(1995-2003), 
радником Комісії з правових систем (Державний і юридичний комітет) 
Сейму Литовської республіки (1990-1993), (09 березня 2019, м. Львів) 
Відкриті лекції  Jan K. Sеіgel, американського правознавця, адвоката, 
партнера ЮФ “Sеіgel Law” в Америці. (“Trying a criminal case” (1 квітня 
2019), «The Difference between US and Ukrainian Criminal law». (2 квітня 2019) 
Відбулася зустріч із Едіт Целлер головою Європейської асоціації 
адміністративних суддів )Австрія) та Бартошом Войцеховскі, суддею Вищого  
адміністративного суду (Польща) (4 квітня 2019, м. Львів) 
Відбулася зустріч із суддями Верховного Суду Республіки Польща Йоанною 
Боженою Леманською, доктором юридичних наук, викладачем 
Ягеллонського Університету та спеціалістом у сфері адміністративного 
права, та Малгожатою Мановською, доктором юридичних наук, професором 
Університету імені Ришарда Лазарського  (12-13 квітня 2019, м. Львів) 
Зустріч на тему “Досвід Європи та Італії у сфері дотримання законодавства 
про захист прав споживачів” із Реджіо Калабрія та Анджело Ферраро, 
професорами Середземноморського університету (м.Реджіо Калабрія, Італія) 
(03 травня 2019, м. Львів) 
Відкрита лекція доктора Якуба М. Лукасєвіча, викладача кафедри цивільного 
права, факультету права та адміністрації Жешувського Університету, на тему 
«Свідоцтва про народження за законодавством Польщі (проблема 
одностатевих сімейних пар)»  (07 травня 2019 року, м. Львів) 
Відкриті лекції «Арбітраж та медіація в Республіці Польща» за участі мец. 
Павел Сікора (партнер), Марек Мальцяк (старший адвокат), в рамках 
співпраці з Ягеллонським університетом в Кракові (6-8 вересня 2019, м. 
Львів) 

Міжнародні стажування 
 

Наукове стажування на базі кафедри кримінального, кримінального 
процесуального та авторського права юридичного факультету 
Тюбінгенського університету Еберхарда Карла (Аспірантка кафедри 
кримінального права і кримінології Альона Шкодяк (з 1 липня по 30 серпня), 



аспірантка кафедри соціального права Оксана Гулкевич (з 1 липня по 30 
серпня) та аспірант кафедри кримінального процесу і криміналістики Юрій 
Піх (з 7 липня по 8 вересня) 
Проф. Нор В. Т. та асист. Слюсарчук Х. Р. взяли участь міжнародному 
стажуванні в University of Graz (Грацький університет імені Карла і Франца 
(Karl-Franzens-Universität Graz) у м. Грац (Австрія) протягом 28.04.2019-
02.05.2019 року в рамках Реалізації проекту «Модернізація магістерських 
програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з дотриманням 
Європейського стандарту прав людини» (Програма ERASMUS+ KA2 
Співпраця з метою запровадження інновацій та обміну позитивного досвіду – 
Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти). 
Проф. Бурдін В. М. та доц.. Шуп’яна М. Ю. пройшли міжнардне наукове 
стажування на юридичному факультеті Університету імені Марії Кюрі-
Склодовської у м. Люблін, Республіка Польща (м. Люблін, 4-10 листопада 
2018 року). 
Доц. Мочульська М. Є. пройшла наукове стажування у Віденському 
університеті (Австрія) в період 10 жовтня – 31 жовтня 2019 року. Керівник 
стажування – професор Інституту публічного та адміністративного права 
Віденського університету Даніель Енньокл. Тема стажування : «Незалежність 
судової влади в Австрії : уроки для України». 
Доц. Квіт Н.М. проходила наукове стажування у Мюнхенському 
Університеті Людвіга-Максиміліана на кафедрі цивільного та медичного 
права під науковим керівництвом проф. Андреаса Шпікгоффа (червень - 
серпень 2019 року). 
Доц. Стецик Н. В. взяв участь у Програмі стажування на факультеті права 
Університету Фоджа «Права людини та культурна різноманітність» у межах 
Програми Еразмус +  KA 1/Вища освіта (21–25 липня 2019 р.), Фоджа 
(Італія), а також у навчальному курсі «Вступ до німецького права» (16 год.) 
на Факультеті права Університету Вюрцбургу імені Юліуша Максиміліана 
(м. Вюрцбург (Німеччина), 5–21 липня 2019 р.); 
Доц. Шандра Р. С., доц. Сеник С. В. пройшли міжнародне наукове 
стажування у Вроцлаському університеті (Республіка Польща). 
Проф. Коссак В. М. , доц. Моряк-Протопопова Х.М. пройшли міжнародне 
наукове стажування у Жешувському Університеті (Республіка Польща). 
Доцю Школик А. М. пройшов стажування у Ягеллонському університеті 
(Респубьліка Польща). 
Асп. Шкодяк А. І. взяла участь в осінній академії «Цивільне право та захист 
основних прав» в м. Бонн (ФРН), організована спільно Німецьким Фондом 
міжнародного правового співробітництва (м. Бонн, ФРН) та юридичним 



факультетом Львівського національного університету ім. Івана Франка (м. 
Львів, Україна), листопад  2018. 
 
 

Спільна магістратура подвійного дипломування з Університетом 
Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) 

      З вересня 2019 року 9 студентів юридичного факультету розпочали 
навчання в Університеті ім. Миколаса Ромеріса,  решта розпочнуть там 
навчання у вересні 2020 року (всього участьу програмі беруть 22 студенти). 
2 студентів одержали повну стипендію на навчання уряду Литви. 
      Студенти, які успішно закінчать Програму, отримають диплом магістра, 
виданий ЛНУ ім. І. Франка, та диплом магістра, виданий Університетом ім. 
Миколаса Ромеріса. 


