
 Список посилань 

Звіту (відомостей) про самооцінювання  

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії  

з галузі знань 08 «Право»,спеціальності 081 «Право», 

що реалізується на юридичному факультеті  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

у 2016-2020 навчальних роках 

1.  Склад групи забезпечення спеціальності 081 «Право» 

2.  Список аспірантів юридичного факультету, котрі реалізовують Освітньо-наукову 

програму підготовки доктора філософії з галузі знань «Право», спеціальності 081 

«Право» протягом 2016-2020 навчальних років 

3.  Спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 

4.  Спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 

5.  Місія та стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка 2020 

6.  Стратегія розвитку юридичного факультету на 2020-2025 роки 

7.  Тематика наукових робіт кафедр юридичного факультету 

8.  Переліки тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 

1995-2019 р.р.) 

9.  Стратегія розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України 

на 2016-2020 

10.  Список аспірантів юридичного факультету, затверджених тем дисертацій та наукових 

керівників протягом реалізації освітньо-наукової програми (2016-2020 роки) 

11.  Програми паспортів спеціальностей галузі юридичної науки, затверджені постановою 

президії ВАК України від 8 жовтня 2008 р. № 45-06/7 

12.  Примірний перелік та опис предметних напрямів досліджень в межах спеціальності 

081 «право», затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 

2018 року № 1477 

13.  Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка 

14.  Звіт за результатами аналітичного дослідження «Знання та навички випускників 

юридичних факультетів та закладів вищої освіти через призму відповідності потребам 

ринку праці» 

15.  Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 

27.01.2016 року 

16.  Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників 

академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

від 20.06 2019 року 

17.  Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті від 29 січня 

2020 року 

18.  Правилах прийому до аспірантури 

19.  Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка від 31.05.2018 

20.  Звіт за результатами опитування здобувачів вищої освіти (щодо освітньо-наукової 

програми), галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-наукова 

програма «Право», юридичний факультет, аспірантів денної та заочної форм навчання 

(7 лютого 2020 р.) 

21.  Рубрика «Аспірантура, докторантура» сайту юридичного факультету 

22.  Щорічна студентсько-аспірантська конференція «Актуальні проблеми прав людини, 

держави та правової системи» 

23.  Матеріали щорічної звітної науково-практичної конференції «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» 
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24.  Сайт факультетського видання «Вісник Львівського університету. Серія юридична» 

25.  Сайт факультетського видання «Український часопис конституційного права»  

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

соціологічні виміри” (14 листопада 2019 року) 

27.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінальний процес і 

криміналістика: виклики часу» (24 січня 2020 року) 

28.  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 

29.  Список наукових публікацій (статей та тез конференцій), опублікованих аспірантами 

юридичного факультету за час реалізації освітньо-наукової програми (2016-2020 роки) 

30.  Зустріч із Головою та суддями Конституційного Суду України (07 вересня 2018) 

31.  Зустріч із Головою та суддями Верховного Суду (15 лютого 2019 року) 

32.  Сайт відділу міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

33.  Рубрика «Міжнародне співробітництво» сайту юридичного факультету 

34.  Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 лютого 2020 року 

35.  Розклад екзаменів та заліків аспірантів денної форми навчання 

36.  Розклад для аспірантів заочної форми навчання 

37.  Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

38.  Сайт відділу аспірантури та докторантури Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

39.  Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського 

національного університету імені Івана Франка від 25.09.2019 

40.  Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка від 31 жовтня 2018 року 

41.  Проект Кодексу етики та академічної доброчесності юридичного факультету 

42.  Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

43.  Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

44.  Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка 

45.  Сервіс перевірки на плагіат для найкращих результатів «UNICHECK» 

46.  Тиждень академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка (14 грудня 2016 року) 

47.  Зустріч «Академічна доброчесність перед викликом антиплагіату» (юридичний 

факультет, 12 грудня 2019 року) 

48.  Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка 

від 31 жовтня 2018 року 

49.  Список науково-педагогічних працівників юридичного факультету, що забезпечують 

реалізацію освітньо-наукової програми з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» протягом 2016-2020 навчальних 

50.  Список наукових керівників аспірантів юридичного факультету протягом 2016-2020 

навчальних років  

51.  Науково-практичний семінар з питань захисту прав інтелектуальної власності (16 

березня 2019 року) 
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52.  Круглий стіл «Земля – основне національне багатство. Право власності на землю 

гарантується» (09 березня 2019) 

53.  Круглий стіл з обговорення проекту Статуту територіальної громади міста Львова був 

організований спільно із Секретаріатом Львівської міської ради та Головним 

територіальним управлінням юстиції у Львівській області (21 вересня 2017) 

54.  Список наукових установ, спеціалізованих вчених, науково-консультативних та 

експертних рад, в яких членами є викладачі та наукові керівники аспірантів 

55.  Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників Львівського національного університету імені Івана Франка» від 

18.12.2019 р. 

56.  Список наукових стажувань та заходів закордоном, в яких брали участь викладачі та 

наукові керівники аспірантів юридичного факультету 

57.  Методичний семінар щодо підвищення якості викладання юридичних дисциплін 

(юридичний факультет, 10 квітня 2019) 

58.  Семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила взаємодії між владою і 

громадянами» (20 вересня 2019) 

59.  Курс “Legal English” за участі професорів Вюрцбурзького університету (Ніиеччина)  

(юридичний факультет, 16-24 березня 2019)  

60.  Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-

пелагогічних, педагогічних працівників від 25 квітня 2017 року 

61.  Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за 

наукові здобутки 

62.  Навчальний семінар «Сучасний інструментарій викладання права» (25-27 лютого 2019, 

м. Київ) 

63.  Зимова педагогічна майстерня стосовно сучасних інтерактивних методів викладання, 

організована в межах Програми USAID «Нове правосуддя» (13-18 січня 2020, м. 

Харків) 

64.  Сайт Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка 

65.  Відкриття Студентського простору юридичного факультету (юридичний факультет, 7 

травня 2019) 

66.  Анонс зустрічі з успішними аспірантами  

67.  Консультативна зустріч «Що сниться аспірантам: (не) досяжні вершини аспірантури» 

(юридичний факультет, 08 листопада 2018 року). 

68.  Зустріч аспірантів із випускником аспірантури та старшим юристом Секретаріату 

ЄСПЛ Тарасом Пашуком (юридичний факультет, 21 листопада 2018 року) 

69.  Результати опитування аспірантів денної форми навчання юридичного факультету у 

2017-2018 навчальному році 

70.  Нормативні документи щодо пожежної безпеки та цивільного захисту у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

71.  Наказ Ректора «Про порядок проходження учасниками освітнього процесу навчання, 

інструктажів та перевірку знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної 

безпеки» від 19 листопада 2018 року,  

72.  Інструкції щодо порядку проведення первинного, повторного та позапланового 

інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних 

ситуаціях у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

73.  Повідомлення про замінування головного корпусу  ЛНУ ім. Івана Франка (21 травня 

2019 року) 

74.  Повідомлення про замінування головного корпусу  ЛНУ ім. Івана Франка (16 вересня 

2019)  

75.  Повідомлення про запровадження карантину у зв’язку із запобіганням поширенню 

коронавірусу COVID-19 (12 березня 2020) 

76.  Інформація про Психологічну службу Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

https://www.lnu.edu.ua/pravo-vlasnosti-na-zemliu-harantuiet-sia-v-universyteti-vidbuvsia-kruhlyy-stil-prysviachenyy-pytanniam-zemel-noi-reformy/
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/na-fakulteti-vidbuvsya-kruhlyj-stil-z-obhovorennya-proektu-statutu-terytorialnoji-hromady-mista-lvova
https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakulteti-vidbuvsya-kruhlyj-stil-z-obhovorennya-proektu-statutu-terytorialnoji-hromady-mista-lvova
https://law.lnu.edu.ua/news/na-fakulteti-vidbuvsya-kruhlyj-stil-z-obhovorennya-proektu-statutu-terytorialnoji-hromady-mista-lvova
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/TAB_Vykladachi_Naukovi-kerivnyky_Eksperty-2.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/TAB_Vykladachi_Naukovi-kerivnyky_Eksperty-2.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/TAB_Kerivnyky_Vykladachi_Zakordon_Spysok-1.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/TAB_Kerivnyky_Vykladachi_Zakordon_Spysok-1.pdf
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-metodychnyy-seminar-shchodo-pidvyshchennia-iakosti-vykladannia-iurydychnykh-dystsyplin
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-metodychnyy-seminar-shchodo-pidvyshchennia-iakosti-vykladannia-iurydychnykh-dystsyplin
https://law.lnu.edu.ua/news/kerivnyky-kursu-z-administratyvnoho-prava-pidvyshchyly-svoyu-kvalifikatsiyu-na-seminari-treninhu-z-administratyvnoyi-protsedury
https://law.lnu.edu.ua/news/kerivnyky-kursu-z-administratyvnoho-prava-pidvyshchyly-svoyu-kvalifikatsiyu-na-seminari-treninhu-z-administratyvnoyi-protsedury
https://law.lnu.edu.ua/news/studenty-ta-vykladachi-fakul-tetu-otrymaly-sertyfikaty-pro-prokhodzhennia-kursu-legal-english
https://law.lnu.edu.ua/news/studenty-ta-vykladachi-fakul-tetu-otrymaly-sertyfikaty-pro-prokhodzhennia-kursu-legal-english
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf
https://newjustice.org.ua/uk/novini/trivaye-seminar-suchasnij-instrumentarij-vikladannya-prava-dlya-kerivnikiv-ta-vikladachiv-providnih-pravnichih-shkil-ukrayini/?hilite=%27%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%27
https://newjustice.org.ua/uk/novini/trivaye-seminar-suchasnij-instrumentarij-vikladannya-prava-dlya-kerivnikiv-ta-vikladachiv-providnih-pravnichih-shkil-ukrayini/?hilite=%27%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%27
https://newjustice.org.ua/uk/novini/zimova-pedagogichna-majsternya/?hilite=%27%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90%27%2C%27%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%27%2C%27%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AF%27
https://newjustice.org.ua/uk/novini/zimova-pedagogichna-majsternya/?hilite=%27%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90%27%2C%27%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%27%2C%27%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AF%27
https://newjustice.org.ua/uk/novini/zimova-pedagogichna-majsternya/?hilite=%27%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90%27%2C%27%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%27%2C%27%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AF%27
https://lnulibrary.lviv.ua/
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulos-vidkryttia-students-koho-prostoru
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulos-vidkryttia-students-koho-prostoru
https://law.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-uspishnymy-aspirantamy-08-11-2018
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulas-konsul-tatyvna-zustrich-uspishnykh-vypusknykiv-aspirantury-z-aspirantamy-shcho-snyt-sia-aspirantam-ne-dosiazhni-vershyny-aspirantury
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulas-konsul-tatyvna-zustrich-uspishnykh-vypusknykiv-aspirantury-z-aspirantamy-shcho-snyt-sia-aspirantam-ne-dosiazhni-vershyny-aspirantury
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-zustrich-zi-starshym-iurystom-sekretariatu-yespl-tarasom-pashukom
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-zustrich-zi-starshym-iurystom-sekretariatu-yespl-tarasom-pashukom
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Opytuvannia-aspirantiv_Vchena-rada.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Opytuvannia-aspirantiv_Vchena-rada.pdf
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nakaz-pro-instruktazhi-z-PB-min.pdf
https://syla.news/2019/05/21/u-lvovi-povidomyly-pro-zaminuvannya-universytetu-imeni-ivana-franka/
https://syla.news/2019/05/21/u-lvovi-povidomyly-pro-zaminuvannya-universytetu-imeni-ivana-franka/
https://dyvys.info/2019/09/16/u-lvovi-povidomyly-pro-zaminuvannya-universytetiv-foto/
https://dyvys.info/2019/09/16/u-lvovi-povidomyly-pro-zaminuvannya-universytetiv-foto/
https://www.lnu.edu.ua/v-universyteti-vvedeno-karantyn-iz-12-bereznia-do-3-kvitnia/
https://www.lnu.edu.ua/v-universyteti-vvedeno-karantyn-iz-12-bereznia-do-3-kvitnia/
https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/
https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/


77.  Психологічний тренінг для студентів та аспірантів юридичного факультету 

(юридичний факультет, 13 грудня 2019 року) 

78.  Положення про відділ аспірантури та докторантури Львівського національного 

університету імені Івана Франка від 29 березня 2017 року 

79.  Анонс консультації для вступників в аспірантуру (юридичний факультет, 07 серпня 

2019 року) 

80.  Правила призначення академічних стипендій у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка від 25.01.2017 р. 

81.  Правила призначення соціальних стипендій у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка від 15.02.2017 р. 

82.  Статут Львівського національного університету імені Івана Франка від 17 травня 2018 

року 

83.  Інформація для людей з особливими потребами  

84.  Сторінка Молоді науковці юридичного факультету у соціальній мережі Facebook 

85.  Питання щодо навчання в аспірантурі, які вирішувались на засіданнях Вченої ради 

юридичного факультету за участі аспірантів юридичного факультету 

86.  Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка від 01 лютого 2019 року 

87.  Наукові семінари аспірантів, організовані та проведені на юридичному факультеті у 

2019-2020 навчальному році 

88.  Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана 

Франка від 17 травня 2013 року 

89.  Положення про юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка від 28 листопада 2018 року 

90.  Рубрика «Документи Університету» офіційного веб-сайту Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

91.  Рубрика «Документи» сайту відділу аспірантури та докторантури Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

92.  Таблиця дотичності навчальних дисциплін затвердженій тематиці дисертацій 

аспірантів 

93.  Список наукових публікацій (статей, тез доповідей) аспірантів юридичного факультету 

протягом реалізації освітньо-наукової програми (2016-2020 роки) 

94.  Список наукових заходів, організованих та проведених на юридичному факультеті, за 

участі аспірантів протягом реалізації освітньо-наукової програми з галузі знань 08 

«Право» спеціальності 081 «Право» протягом 2016-2020 навчальних років  

95.  Положенням про педагогічну практику аспірантів Львівського національного 

університету імені Івана Франка від 30 травня 2018 року 

96.  Рубрика «Школа юного правника» сайту юридичного факультету  

97.  Перелік тем дисертацій аспірантів та наукових керівників, затверджених протягом 

реалізації освітньо-наукової програми з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» протягом 2016-2020 навчальних роках 

98.  Перелік наукових праць наукових керівників, дотичних до тем дисертацій аспірантів 

юридичного факультету протягом 2016-2020 навчальних років  

99.  Список наукових статей аспірантів, опублікованих у виданнях юридичного факультету 

протягом 2016-2020 років 

100.  Список наукових заходів та стажувань закордоном, в яких брали участь аспіранти 

юридичного факультету протягом реалізації освітньо-наукової програми (2016-2020 

роки) 

101.  Список проектів та заходів за участі іноземних представників, що організовані та 

проведені на юридичному факультеті за участі аспірантів юридичного факультету 

протягом 2016-2020 навчального року 

102.  Зустріч із запрошеним професором, доктором права (Гарвардський університет) 

https://law.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-psykholohichnyy-treninh-dlia-studentiv-ta-aspirantiv-iurydychnoho-fakul-tetu
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-psykholohichnyy-treninh-dlia-studentiv-ta-aspirantiv-iurydychnoho-fakul-tetu
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_aspirantura.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_aspirantura.pdf
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulas-konsul-tatsiia-dlia-vstupnykiv-v-aspiranturu
https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulas-konsul-tatsiia-dlia-vstupnykiv-v-aspiranturu
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_grants.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_grants.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_social_grants.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_social_grants.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf
https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/
https://www.facebook.com/youngscholars.law.ifnul/
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TAB_Vchena-rada_Prysutnist-aspirantiv.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TAB_Vchena-rada_Prysutnist-aspirantiv.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/TAB_Naukovi-seminary.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/TAB_Naukovi-seminary.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_law.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_law.pdf
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TAB_Dystsypliny_Dotychnist-tem.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TAB_Dystsypliny_Dotychnist-tem.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/TAB_Aspiranty_Statti_tezy-1.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/TAB_Aspiranty_Statti_tezy-1.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TAB_Naukovi-zakhody.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TAB_Naukovi-zakhody.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TAB_Naukovi-zakhody.pdf
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Бостяном М. Зупанчичом (суддею Європейського суду з прав людини (1998-2016) 

(юридичний факультет, 21 березня 2019 року) 

103.  Список заходів (відкриті лекції, круглі столи, конференції), які організовувались та 

проводились в межах шкіл іноземного права протягом 2019 року. 

104.  Сайт видання Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Вроцлавсько-Львівського 

юридичного збірника, що видається спільно юридичним факультетом Львівського 

національного університету імені Івана Франка та Вроцлавським Університетом 

105.  Список наукових праць (статей, тез конференцій) аспірантів, опублікованих за  

кордоном протягом 2016-2020 років 

106.  Список публікацій наукових керівників в межах тематики наукової роботи кафедр 

протягом 2016-2020 років 

107.  Інформація про участь представників юридичного факультету у дослідницькому 

грантовому проекті «Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду» у межах 

Програми USAID «Нове правосуддя» (1 листопада 2018 – 01 жовтня 2019 р.) 

108.  Звіт за результатами перевірки на наявність академічного плагіату у платформі 

«Unicheck» матеріалів наукової публікації «Піх Ю. Матеріальна істина як мета та 

засада кримінального провадження федеративної республіки Німеччини / Ю. Піх // 

Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2019. - Вип. 69. - С. 161-172» 

109.  Звіт за результатами перевірки на наявність академічного плагіату у платформі 

«Unicheck» матеріалів наукової публікації «Маланчук О. Конституційне закріплення 

права на відпочинок як державна гарантія його реалізації / О. Маланчук // Вісник 

Львівського університету. Серія юридична. - 2019. - Вип. 69. - С. 111-116» 

110.  Звіт за результатами перевірки на наявність академічного плагіату у платформі 

«Unicheck» матеріалів наукової публікації «Лутчин В. Класифікація кримінальних 

правопорушень у кримінальному праві України та республіки Польща за ознаками 

суб’єкта кримінального правопорушення / В. Лутчин // Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. - 2019. - Вип. 69. - С. 144-152» 
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