
 Список наукових заходів, організованих та проведених  

за участі аспірантів юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка  

протягом реалізації освітньо-наукової програми з галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» протягом 2016-2020 навчальних років 

1.  Міжнародна конференція «Кримінальне правосуддя у підготовці майбутніх суддів, 

прокурорів, слідчих щодо європейського стандартів прав людини», організована в рамках 

проекту Erasmus + «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, 

слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» (CRIMHUM) (юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 19-22 лютого 2020 

року) 

2.  ХXVІ звітна науково-практична конференція “Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні” (юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 6-7 лютого 2020 року)  

3.  Презентація Звіту з моніторингу адміністративного судочинства в Україні, організована у 

межах Проекту Європейського Союзу “Право-Justice” спільно із Восьмим апеляційним 

адміністративним судом (Львівський національний університет імені Івана Франка, 30 січня 

2020 року) 

4.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінальний процес і криміналістика: 

виклики часу» (Львівський національний університет імені Івана Франка, 24 січня 2020 

року) 

5.  Круглий стіл «Урядовий законопроєкт «Про працю», як наступ на права працівників», 

організований спільно із Львівською обласною організацією профспілки працівників освіти 

і науки України та Первинною профспілковою організацією працівників Львівського 

національного університету ім. Івана Франка (Будинок Вчених, Львів, 24 січня 2020 року)  

6.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародні та європейські стандарти 

місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні» (факультет міжнародних 

відносин ЛНУ ім. Івана Франка, 20 грудня 2019 року)  

7.  Міжнародна науково-практична конференція «Українська правнича наука та її вплив на 

сучасні реформи» (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича) (юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 6 грудня 2019 року) 

8.  VІII Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини в межах в межах 

проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка навчання суддів, що відповідає 

їх потребам» та проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в 

Україні», спільно з Верховним Судом, Національною школою суддів України (Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 22-23 листопада 2019 року)  

9.  Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми історії держави і права України та 

наукова спадщина професора Володимира Семеновича  Кульчицького» (юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 15 листопада 2019 

р.) 

10.  ІІІ Міжнародний круглий стіл “Права людини: філософські, теоретико-юридичні та 

соціологічні  виміри” (за участі представників Люблінського та Вроцлавського 

університетів) (юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 14 листопада 2019 року). 

11.  Міжнародна конференція «Адміністративна юстиція в Польщі та в Україні: порівняльні 

аспекти» за участі суддів Верховного Суду та адміністративних судів, суддів Верховного 

Суду Республіки Польща, членів Вищої Ради Правосуддя (27 вересня 2019, м. Львів) 

12.  Міжнародні тренінги «Римське право як фундамент європейської правової культури: досвід 

України та Польщі» за участі кафедри римського права Католицького Люблінського 

університету імені Йоана Павла ІІ (09 квітня 2019) 

13.  Науково-практичний семінар з питань захисту прав інтелектуальної власності, 

організований спільно із Радою адвокатів Львівської області та Львівською обласною 

державною адміністрацією, Адвокатським об’єднанням «Тарасенко, Скочипець і партнери» 

та Патентно-юридичною агенцією «ROYALTY» (готель "RIUS", м. Львів, 16 березня 2019 

року) 

https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakul-teti-vidbulas-persha-mizhnarodna-konferentsiia-kryminal-ne-pravosuddia-u-pidhotovtsi-maybutnikh-suddiv-prokuroriv-slidchykh-shchodo-ievropeys-koho-standartu-prav-liudyny
https://law.lnu.edu.ua/news/6-7-liutoho-2020-roku-vidbulasia-khxvi-zvitna-naukovo-praktychna-konferentsiia-problemy-derzhavotvorennia-i-zakhystu-prav-liudyny-v-ukraini
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-prezentatsiia-zvitu-z-monitorynhu-administratyvnoho-sudochynstva-v-ukraini
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-naukovo-praktychna-konferentsiia-do-20-richchia-kafedry-kryminal-noho-protsesu-i-kryminalistyky
https://law.lnu.edu.ua/news/provedeno-kruhlyy-stil-uriadovyy-zakonoproiekt-pro-pratsiu-iak-nastup-na-prava-pratsivnykiv
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-vseukrains-ka-naukovo-praktychna-konferentsiia-mizhnarodni-ta-yevropeys-ki-standarty-mistsevoho-samovryaduvannya-problemy-implementatsiyi-v-ukrayini
https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-obhovoryly-mizhnarodni-ta-ievropeys-ki-standarty-mistsevoho-samovriaduvannia/
https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-obhovoryly-mizhnarodni-ta-ievropeys-ki-standarty-mistsevoho-samovriaduvannia/
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-ukrains-ka-pravnycha-nauka-ta-ii-vplyv-na-suchasni-reformy
https://www.lnu.edu.ua/gallery/vidbulasia-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-ukrains-ka-pravnycha-nauka-ta-ii-vplyv-na-suchasni-reformy/
https://www.lnu.edu.ua/rozpochav-robotu-viii-mizhnarodnyy-forum-z-praktyky-yevropeys-koho-sudu-z-prav-liudyny/
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-vseukrains-ka-naukova-konferentsiia-na-temu-aktual-ni-problemy-istorii-derzhavy-i-prava-ukrainy-ta-naukova-spadshchyna-profesora-volodymyra-semenovycha-kul-chyts-koho-prysviachena-100-richc
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-iii-mizhnarodnyy-kruhlyy-stil-prava-liudyny-filosofs-ki-teoretyko-iurydychni-ta-sotsiolohichni-vymiry
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-mizhnarodna-konferentsiia-administratyvna-iustytsiia-v-pol-shchi-ta-v-ukraini-porivnial-ni-aspekty
https://law.lnu.edu.ua/news/zavershylys-mizhnarodni-treninhy-ryms-ke-pravo-iak-fundament-ievropeys-koi-pravovoi-kul-tury-dosvidy-ukrainy-ta-pol-shchi
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-seminar-z-intelektual-noi-vlasnosti


14.  Круглий стіл “Земля – основне національне багатство. Право власності на землю 

гарантується” (09 березня 2019, м. Львів, Дзеркальна зала) 

15.  Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми інтелектуального, 

інформаційного та ІТ права” (17-18 травня 2019 р., м. Львів) 

16.  XVІІІ міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція “Актуальні проблеми 

прав людини, держави та правової системи” (18-19 квітня 2019 р., м. Львів)  

17.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Децентралізація публічної влади в України: 

здобутки, проблеми та перспективи» (Львівська обласна рада, 15 березня 2019 року) 

18.  ХXV звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення та захисту прав 

людини в Україні» (7-8 лютого 2019 року, м. Львів) 

19.  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реалізації і захисту прав людини в 

світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) (14 грудня 2018, м. 

Львів) 

20.  VII Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини в межах проекту 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Гарантування дотримання прав людини при 

здійсненні правосуддя» спільно з Верховним Судом за фінансової підтримки Міністерства 

міжнародних справ Канади. (16-17 листопада 2018, м. Львів) 

21.  Круглий стіл «Україна як національна держава та її розвиток. Українська національна ідея» 

(05 листопада 2018, м. Львів) 

22.  Всеукраїнська наукова конференція «Західно-Українська Народна Республіка та її місце в 

історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення)» (01 листопада 2018, м. 

Львів)  

23.  Зустріч-презентація “Інструменти прямої демократії у Львові: роль Статуту територіальної 

громади” спільно з управлінням “Секретаріат ради” Львівської міської ради (юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 17 жовтня 2018 

року) 

24.  Порівняльно-правовий круглий стіл “Біобанки та медичні дослідження: правовий та 

етичний аспекти”, організований в рамках 9-го етапу Курсу паралельного вивчення 

німецького права за підтримки Німецького фонду міжнародного правового співробітництва 

спільно з кафедрою цивільного та медичного права Мюнхенського університету імені 

Людвіга Максиміліана (Львівський національний університет імені Івана Франка, 11 жовтня 

2018 року) 

25.  Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання: єдність 

адміністративних та фінансових процедур», організованому Асоціацією фінансового права 

України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) спільно із 

Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Національною 

академією правових наук України, Верховним Судом  (Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 5-6 жовтня 2018 року) 

26.  Міжнародна наукова конференція «Відновлення західної правової традиції в Україні – 

перспективи для розвитку сучасної української правової культури? Праці – Станіслава 

Дністрянського, Євгена Ерліха і Ернеста Тілля», організована спільно із Інститутом 

Східного Права (Мюнхен, Регенсбург) (юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 14-15 травня 2018 року) 

27.  Міжнародний круглий стіл «Юридична освіта: сучасні виклики та можливості міжнародної 

співпраці» за участі представників Факультету права та адміністрації Варшавського 

університету та Центру польських правових наук (Варшава, Польща) (юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 10 травня 2018 року) 

28.  Круглий стіл “Діяльність та значення Європейського Суду Справедливості для держав – 

асоційованих членів ЄС” за участі науковців і практиків з Європейського Союзу – доктора 

Агати Цапік та адвоката, доктора Рудольфа Остріханського (юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 7 травня 2018 року) 

29.  Лекції професора Вроцлавського університету Адама Суліковського: “Захист прав людини 

Конституційним Трибуналом Республіки Польщі” (юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 26 квітня 2018); “Постмодернізм та право” 

https://www.lnu.edu.ua/pravo-vlasnosti-na-zemliu-harantuiet-sia-v-universyteti-vidbuvsia-kruhlyy-stil-prysviachenyy-pytanniam-zemel-noi-reformy/
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-vseukrains-ka-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktual-ni-problemy-intelektual-noho-informatsiynoho-ta-it-prava
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-xviii-mizhnarodna-students-ko-aspirants-ka-naukova-konferentsiia-aktual-ni-problemy-prav-liudyny-derzhavy-ta-pravovoi-systemy
https://law.lnu.edu.ua/news/vykladachi-fakul-tetu-vzialy-uchast-u-vseukrains-kiy-naukovo-praktychniy-konferentsii-detsentralizatsiia-publichnoi-vlady-v-ukrainy-zdobutky-problemy-ta-perspektyvy
https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakul-teti-vidbulys-panel-ni-dyskusii
http://law-lviv.blogspot.com/2018/09/70.html
https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-startuvav-vii-mizhnarodnyy-forum-z-praktyky-yevropeys-koho-sudu-z-prav-liudyny/
https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakul-teti-vidbuvsia-kruhly-stil-na-temu-ukraina-iak-natsional-na-derzhava-ta-ii-rozvytok-ukrains-ka-natsional-na-ideia
https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakul-teti-vidbulas-vseukrains-ka-naukova-konferentsiia-na-temu-zakhidno-ukrains-ka-narodna-respublika-ta-ii-mistse-v-istorii-ukrains-koho-derzhavotvorennia
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulas-zustrich-prezentatsiia-instrumenty-priamoi-demokratii-u-l-vovi-rol-statutu-terhromady
https://law.lnu.edu.ua/news/v-universyteti-vidbuvsia-kruhly-stil
https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbulysia-voronovs-ki-chytannia-2018/
https://law.lnu.edu.ua/news/u-l-vovi-vidbulysia-voronovs-ki-chytan
https://law.lnu.edu.ua/news/u-l-vovi-vidbulysia-voronovs-ki-chytan
https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakulteti-vidbulasya-spilna-ukrajinsko-nimetsko-polska-konferentsiya-vidnovlennya-zahidnoji-pravovoji-tradytsiji-v-ukrajini-perspektyvy-dlya-rozvytku-suchasnoji-ukrajinskoji-pravovoji-kul
https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakulteti-vidbuvsya-mizhnarodnyj-kruhlyj-stil-yurydychna-osvita-suchasni-vyklyky-ta-mozhlyvosti-mizhnarodnoji-spivpratsi
https://law.lnu.edu.ua/news/kruhlyj-stil-na-temu-diyalnist-ta-znachennya-evropejskoho-sudu-spravedlyvosti-dlya-derzhav-asotsijovanyh-chleniv-es
https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakulteti-vidbulys-lektsiji-profesora-adama-sulikovskoho


(юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 27 

квітня 2018) 

30.  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реалізації і захисту соціальних 

прав в Україні» (юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 27 квітня 2018 року)  

31.  XVІІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція “Актуальні проблеми прав 

людини, держави та правової системи” (юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 19-20 квітня 2018 року) 

32.  Круглий стіл “Верховенство права та правосуддя у сучасній парадигмі прав людини” за 

участі запрошеного професора, доктора права (Гарвардський університет) Бостяна 

Зупанчича (судді Європейського суду з прав людини (1998-2016) (юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 21 березня 2018 року)  

33.  Міжнародний круглий стіл «Теорія права в Польщі та в Україні: сучасні тренди», 

організований  року спільно із Центром польських правових наук (Факультет права та 

адміністрації, Варшавський Університет) за участі представників Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. (юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 01 грудня 2017) 

34.  ІІ Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та 

політологічні виміри», організований спільно з Національним юридичним університетом 

імені Ярослава Мудрого, Львівською лабораторією прав людини і громадянина НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук 

(юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 24-26 

листопада 2017 року). 

35.  VI Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини, організований у 

межах проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка навчання суддів, що 

відповідає їх потребам» спільно з проектом Ради Європи «Підтримка впровадженню судової 

реформи в Україні» (Дзеркальна зала Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 10-11 листопада 2017 року) 

36.  Міжнародна науково-практична конференція «Українська правнича наука: основні тенденції 

розвитку в умовах євроінтеграції» (юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 10 листопада 2017 р.) 

37.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуального 

права», організована спільно із з Центром дослідження інтелектуального права (юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 27-28 жовтня 2017)  

38.  Науково-практичний семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку ювенальної юстиції в 

Україні», організований спільно із Радою адвокатів Львівської області та Асоціацією 

адвокатів України (юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 20 жовтня 2017 року) 

39.  Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми викладання історико-правових 

дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн" (юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 19 жовтня 2017 

року) 

40.  Методологічний науковий семінар «Проблеми історичної та історико-правової термінології: 

«протодержава» і «держава» (юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 28 вересня 2017 р.). 

41.  Круглий стіл з обговорення проекту Статуту територіальної громади міста Львова, 

організований спільно із Секретаріатом Львівської міської ради та Головним 

територіальним управлінням юстиції у Львівській області (юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 21 вересня 2017 року) 

42.  Українсько-польський науковий семінар з кримінального права, присвячений проблемам 

пробації та кримінально-правової охорони життя та здоров’я особи в Україні та Польщі, 

організований спільно із факультетом права та адміністрації Ягелонського університету 

(Краків, Польща) (юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 27-28 квітня 2017 року) 

http://law-lviv.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZBIRNYK-2018-1.pdf
https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakul-teti-vidbulas-zustrich-iz-profesorom-bostianom-zupanchychem
https://law.lnu.edu.ua/news/01-hrudnya-2017-roku-na-yurydychnomu-fakulteti-vidbuvsya-mizhnarodnyj-kruhlij-stil-teoriya-prava-v-polschi-ta-v-ukrajini-suchasni-trendy
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Zbirka_Kruglyj_stil_2017.pdf
https://www.lnu.edu.ua/v-universyteti-rozpochav-robotu-vi-mizhnarodnyj-forum-z-praktyky-evropejskoho-sudu-z-prav-lyudyny/
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43.  Круглий стіл «Ранні державні утворення на території України. Початки Української 

державності: дискусійні питання», організований спільно із правничою комісією Наукового 

товариства імені Тараса Шевченка (юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 20 квітня 2017 року)  

44.  XVІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та правової системи» (юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 21-22 квітня 2017 року) 

45.  ХХІІІ звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні» (юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 7-8 лютого 2017 року) 

46.  Круглий стіл «Антирейдерське законодавство: науково-практичні аспекти», організований 

спільно із Головним територіальним управління юстиції у Львівській області (Дзеркальна 

зала Львівського національного університету імені Івана Франка, 03 лютого 2017 року) 

47.  Круглий стіл «Методологічні та історико-правові аспекти дослідження Голодомору 1932-

1933 років в Україні» (юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 16 грудня 2016 р.) 

48.  Круглий стіл «Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації 

суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування», організований спільно із Центром 

дослідження інтелектуального права (юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 30 листопада 2016 року)  

49.  Наукова конференція «Іван Франко та Михайло Грушевський в історії українського права, 

державності та правової думки» (юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 25 листопада 2016 року) 

50.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична техніка та технологія: теорія і 

практика», організована спільно з Національною академією правових наук України, 

Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Київським національним 

університетом імені Т. Шевченка, Лабораторією академічних досліджень правового 

регулювання та юридичної техніки (Дзеркальна зала Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 24-25 листопада 2016) 

51.  Міжнародна науково-практична конференція “Еволюція правового регулювання аграрних, 

земельних та екологічних відносин», присвячена 90-річчю професора Н. І. Титової 

(Дзеркальна зала Львівського національного університету імені Івана Франка, 16 листопада 

2016 року) 

52.  Міжнародна наукова конференція “Конституційні та адміністративно-правові традиції 

публічного адміністрування (до 130- річчя від дня народження Ю. Панейка)”, організована 

спільно із юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Центром політико-правових реформ, Українсько-польським клубом 

конституціоналістів, Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області 

(Дзеркальна зала Львівського національного університету імені Івана Франка, 10 листопада 

2016 року) 

53.  І Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та 

політологічні виміри», організований спільно з Національним юридичним університетом 

імені Ярослава Мудрого, Львівською лабораторією прав людини і громадянина НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук  

(юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 28-29 

жовтня 2016 року). 

54.  V Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини, органзований в 

межах проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Гарантування дотримання прав 

людини при здійсненні правосуддя» за фінансової підтримки Уряду Канади спільно з 

Верховним Судом України, Вищим адміністративним судом України, Національною 

школою суддів України, Міністерством юстиції України (Дзеркальна зала Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 6-8 жовтня 2016 року) 

55.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуального 

права», організована спільно із Центром дослідження інтелектуального права (юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 23 вересня 2016 
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року) 

 


