
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів аспірантури на юридичному факультеті 

 
Факуль

тет 

(підрозд

іл) 

в якому 

виклада

ється 

дисципл

іна  

ПІБ 

викладача 

Посада Структу

рний 

підрозділ

, у 

якому 

працює 

виклада

ч 

Інформація 

про 

кваліфікацію 

викладача 

 

Стаж 

науково- 

педагогі

чної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх 

викладає 

викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

(вказати публікації за останні 5 років (в т.ч. 

наукометричних базах даних) стажування, участь у 

конференція, практичний досвід роботи, участь у 

професійних спілках (наприклад асоціація адвокатів, 

економістів і т.д.), керівництво аспірантами, 

студентами) 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Карась 

Анатолій 

Феодосійо

вич 

Професор, 

завідувач 

кафедри 

філософії  

Філосо

фський 

факульт

ет 

Доктор філософських 

наук, 09.00.03 – 

соціальна філософія 

та філософія історії, 

2005 рік. 

«Філософія 

громадянського 

суспільства як 

інтерпретація свободи 

і соціальності», 

Професор кафедри 

філософії, 2006 рік. 

 

38 років Філософія Публікації: 

1. Karas, A. F. (2019) From practical reason to 

practical philosophy: implication of the presence 

of civil status. Comprehension of the formation of 

the world in different philosophical approaches : 

collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. 

Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, V. V. 

Okorokova, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 

192-217. DOI: DOI https://doi.org/10.36059/978-

966-397-145-2/192-217  (SENSE) 

2. Karas, A. F. Civil Feelings as the Civilizational 

Capital. Modern Philosophy in the Context of 

Intercultural Com-munication: collective 

monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. 

Borinshtein, N. P. Hapon, Yu. А. Dobrolyubska, 

etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres. 2019. P. 73-106. doi: 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-173-5/73-

106. (SENSE)  

3. Hapon, N. P., Karas, A. F. The socio-

ontological aspect of nomadism analysis: the 

lifeworld of a human and a family // Philosophical 

and methodological challenges of the study of 

modern society. Lviv-Toruń. Liha-Pres. (SENSE). 

2019. P. 109-127. DOI: 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-144-5/109-
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4. Karas, Anatolij. Civil Identity as Ethical Self-

Determination.  Proceedings of the XXIII World 

Congress of Philos-ophy. Volume 68, Greece. 

2018. P. 65-69. Web of Science:  WOSUID: 

10.5840/wcp232018681513, 

https://doi.org/10.5840/wcp232018681513  

5. Karas, A. I. Kant on freedom and its 

contemporary revaluation (book-chapter). 

Diversity in Unity: Harmony in a Global Age / 

edited by Hu Xirong. Washington. 2016. P. 115-

121. Web of Science: WOSUID:978-1-56518-

307-

0(pbk.),http://www.crvp.org/publications/Series-

III/III-30.pdf   

6. Karas, A. Between Freedom and Paternalism as 

Discursive Ethical Practices: Ukraine on the Road 

to Civil Society (book-chapter). The Dialogue of 

Cultural Traditions: A Global Perspective / edited 

by William Sweet. Washington. 2008. P. 167-181. 

Web of Science: WOSUID: 0000-0001-5446-

5370  (http://www.crvp.org/publications/Series-

I/I-39.pdf ) . 

7. Karas A. ―Ukrainian Project‖ and it‘s 

Discursive-Ethical Obstacles. Proceedings of the 

XXII World Congress of Philosophy. Volume 50, 

200. Social and Political Philosophy. South Korea. 

2008. P. 309-315. Web of Science: WOSUID 

DOI: 10.5840/wcp2220085096   

Стажування:  

Львівський національний аграрний 

університет, свідоцтво № 159/17 від 

25.05.2017; 

Організація міжнародн. семінару «Філософія: 



Львів-Жешув-Пряшів» й участь в ньому 

(Жешув, Польща, 2-8.05.2019) 

12 аспірантів і два докторанти одержали 

дипломи про присудження наукового ступеня. 

Участь у міжнародному науковому проекті: 

Regional (Directors) coordinators of the Council 

for Research in Values and Philosophy, USA 

(RVP) 

http://www.crvp.org/council-members/regional-

directors/regional-directors.html  

http://www.crvp.org/regional-

network/europe/coordinators.html 

Робота у складі науково-методичної комісії з 

гуманітарних наук та богослов‘я (підкомісія з 

філософії) сектору вищої освіти Науково-

методичної ради МОН України з розроблення 

стандартів вищої освіти України (з червня 

2015 до 2019 р.) 

Член секції соціально-історичні науки (№ 20) 

наукової ради МОН з 2019 р. 

Член експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій з філософських, 

політичних та соціологічних наук МОН з 

2019р. 

Науковий керівник науково-дослідницькох 

теми: «Переусвідомлення буття людини в добу 

глобалізації: ідентичність і свобода 

самоздійснення». 

Головний редактор Вісника ЛНУ імені Івана 

Франка «Філософські науки»; 

Член редакційної колегії Вісника ХНУ імені 

Каразіна «Філософські перипетії». 

Юриди

чний 

Рижак 

Людмила 

Декан 

філософськ

Філосо

фський 

Кандидат 

філософських наук, 

39 років Філософія Публікації: 

1.Рижак Л. Дегуманізація життя: соціально-

http://www.crvp.org/
http://www.crvp.org/council-members/regional-directors/regional-directors.html
http://www.crvp.org/council-members/regional-directors/regional-directors.html
http://www.crvp.org/regional-network/europe/coordinators.html
http://www.crvp.org/regional-network/europe/coordinators.html


факуль

тет 

Віталіївна ого 

факультету 

Львівськог

о 

національн

ого 

університе

ту імені 

Івана 

Франка, 

доцент 

кафедри 

філософії 

 

факульт

ет 

09.00.03 – соціальна 

філософія та 

філософія історії, 1986 

рік. 

 «Діалектика 

об‘єктивного та 

суб‘єктивного у 

формуванні 

суспільного ідеалу». 

Доцент кафедри 

філософії, 1992 рік. 

технологічні виклики сучасності / Л. Рижак // 

Вісник ЛНУ. Серія  філософсько-політологічні 

студії, 2019. – Вип. 22. – C. 89-95. (0,5) (Index 

Copernicus). 

2.Рижак Л. Технонаука: постлюдина та 

відповідальність за її майбутнє / В. Мельник, 

Л. Рижак // Наукові праці. Науковий журнал. 

Серія ―Філософія‖. – Миколаїв, 2017. – Вип. 

288. – Том.300. – С.84-90. (0,75 д.а.) (Index 

Copernicus). 

3.Рижак Л. Ризик як маркер технологічної 

інноваційності суспільства / Л. Рижак // Вісник 

ЛНУ : Філософсько-політологічні студії, 2017. 

– Вип. 12. – C. 132-138. (0,5) (Index 

Copernicus). 

4.Ryzhak L. Sustainable development of 

humanity: joint responsibility for the future / L. 

Ryzhak  // Studium Europy srodkovej i 

wschodniej. – Polrocznik. – Wydawnictwo 

Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej. – Kutno, 

2018. – P. 100-111 (0, 75 д.а., англ). 

5.Рижак Л. Людина в лабіринтах віртуальної 

комунікації мережевого суспільства / Л. Рижак 

// Quo vadis, hunanitas? – Warszawa – Lwow – 

Kijow :  Wydawnictwo VERBINUM, 2017. – S. 

67-75.  (0,5 д.а.) ( розд. колективної 

монографії). 

Тези на міжнародних конференціях: 

1.Рижак Л. Гуманітарна компетентність у 

структурі економічної освіти / Л. Рижак // зб. 

тез Міжн. наук.-практ. конф. ―Психологія 

бізнесу та управління: виклики сьогодення‖. – 

Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 176-178. 

Науковий керівник аспірантів – 4 



Член редколегії ―Вісника ЛНУ. Серія : 

філософські науки‖. 

Стажування: Національний лісотехнічний 

університет України, Програма стажування та 

звіт про її виконання, 15 травня березня 2017 р. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Поляруш 

Борис 

Юрійович 

Доцент 

кафедри 

філософії 

Філос

офськ

ий 

факул

ьтет 

Кандидат 

філософських наук, 

09.00.03 – соціальна 

філософія та 

філософія історії, 1989 

рік. 

«Потреба в праці як 

основа соціальних 

потреб людини». 

Доцент кафедри 

філософії, 1996 рік. 

36 років Філософія 

Публікації: 

1. Поляруш Б. Рецепція діалогу в філософії 

Юргена Габермаса / Борис Поляруш // Діалог і 

порозуміння для європейської і світової 

спільнот (із залученням творчого досвіду 

Львівсько-Варшавської школи) : колективна 

монографія / А. Гуральські, А. Карась, С. 

Пролєєв, Я. Лащик, М. Зарічний, М. Братасюк, 

М. Бойченко, Л. Сафонік, І. Добропас та ін. ; за 

заг. ред. проф. А. Ф. Карася. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 216 с. – С. 68–76. – 

0,75 д.а. 

2. Поляруш Б. Трансформація публічного 

простору сучасного міста / Борис Поляруш // 

Вісник Львівського університету. Серія 

філософські науки. – Львів : ВЦ ЛНУ імені 

Івана Франка, 2017. – Вип. 19. – С. 48–55. – 0,5 

д.а. 

3. Поляруш Б. Можливості та майбутнє діалогу 

в сучасному суспільстві / Борис Поляруш // 

Development and modernization of social 

sciences: experience of Poland and prospects of 

Ukraine: Collective monograph. Lublin: 

Izdevnieciba ―Baltija Publishing‖, 2017. – С. 

189–207. – 1 д.а. 

4. Поляруш Б. Поняття «відкритості» як 

основна характеристика демократичного 

суспільства / Борис Поляруш // European 

Applied Science / Wissenschaftliches Magazin. – 



Stuttgart, 2017. – № 4. – P. 55–58. Режим 

доступу:  

http://www.ortpublishing.ru/statji_avtorov_eas_N

4_2017). 

Стажування:  

Львівська національна музична академія імені 

М.Лисенка, Програма стажування та звіт про її 

виконання, 12 червня 2017 р. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Сафонік 

Лідія 

Миколаїв

на 

Доцент 

кафедри 

філософії 

Філос

офськ

ий 

факул

ьтет 

Доктор філософських 

наук, 2017 рік. 

«Концептуалізація 

сенсу життя у 

некласичних 

філософських 

підходах: соціально-

антропологічний 

контекст». 

Доцент кафедри 

філософії, 2002 рік . 

 

28 

років 
Філософія 

1.Сафонік Л. Відкриті системи як спроба 

деконструкції метафізики тотальності / Л. 

Сафонік // Схід. Аналітично-філософський 

журнал. – Донецьк: Вид-во ―Український 

культурологічний центр‖, 2014. – №. 1 (127). – 

С. 199–203.  

2.Сафонік Л. Знекоріненість як можливість 

витворення сенсу життя у сучасному 

соціальному просторі / Л. Сафонік // Науковий 

журнал ―ScienceRise‖. – № .1 (1). – Харків, 

2014. – С. 99–107.  

3.Сафонік Л. Безпритульність як можливість 

витворення cенсу життя (на прикладі 

філософської позиції Еміля Сьорана) / Л. 

Сафонік  // Університетська кафедра. – № 4. – 

К. : КНЕУ, 2015. – С. 149–156.  

4.Сафонік Л. Смислова мозаїчність людського 

буття // Гілея : [збірник наукових праць]. – К. : 

―Вид-во ―Гілея‖, 2016. – Вип. 114 (11). – С. 

232– 236 

Сафонік Л. Питання щодо розрізнення деяких 

подібних термінів в українській філософській 

дослідницькій літературі // Альманах 

―Університетська кафедра‖ КНЕУ ім. Вадима 

Гетьмана. – 2018. – Вип. 6. – С. 75–84. 

5.Вплив деструктивної методології  М. 

http://www.ortpublishing.ru/statji_avtorov_eas_N4_2017
http://www.ortpublishing.ru/statji_avtorov_eas_N4_2017


Гайдегера на формування процедур 

смислоконституювальної діяльності // Вісник 

Львівського університету. – ЛНУ імені Івана 

Франка. – Львів, 2019. – Вип. 22. – С. 36–45. 

Участь у конференціях: 

1.Сафонік Л. «Світло й полум‘я» філософії Ф. 

Ніцше // Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції  «Філософія і музика 

(до 150-ліття знайомства Ріхарда Вагнера і 

Фрідріха Ніцше)». Львів, 7–9 листопада 2018. – 

С. 180–184. 

2.Сафонік Л. «Мода» на метафізику» // 

Філософські обрії сьогодення ; збірник 

наукових праць / за заг. ред. Берегової, Г. Д., 

Рупташ Н. В. – Херсон: ДВНЗ ≪ХДАУ≫, 

2018. – С. 219–220 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 

35.051.02 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка 

Стажування: докторант кафедри філософії 

ЛНУ імені Івана Франка (2014-2017) ДД № 

006747. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02; 

член редколегії часопису з філософії 

―Гуманітарні візії‖ НУ ―Львівська 

політехніка‖; член редколегії міжнародної 

науково-практичної конференції ―Свідомість, 

мозок, мова: актуальні проблеми та 

міждисциплінарні дослідження‖ (Львів, 2018). 

 



Юриди

чний 

факуль

тет 

Максиму

к  

Валентин

а  

Максимів

на 

Доцент 

кафедри 

іноземних  

мов для 

гуманітарн

их 

факультеті

в 

Факу

льтет 

інозе

мних  

мов  

Кандидат 

філологічних наук, 

10.02.04 – 

лінгвостилістика, 1988 

рік. 

«Структура речення 

як засіб реалізації 

авторської прагматики 

в публіцистичному 

тексті. На матеріалі 

публіцистики Дж. 

Болдуіна».  

Доцент кафедри 

англійської філології, 

1991 рік. 

 

 42 

роки 

Англійська 

мова  за 

фаховим 

спрямуванн

ям для  

підготовки  

доктора 

філософії з 

галузі знань 

гуманітарні 

науки  

Публікації: 

Максимук В.М. Актуалізація текстових 

категорій на прикладі романів Саллі Бомен 

«Доля», «Розповідь Ребеки» / В.М. Максимук 

// Американські та Британські Студії: 

Мовознавство, Літературознавство, 

Міжкультурна Комунікація (збірник наукових 

праць). К. – 2015. – С. 48 – 52. 

Максимук В.М. Актуалізація художнього часу 

та простору в романі Саллі Бомен « Доля» / 

В.М. Максимук // Мова і культура (науковий 

журнал). К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2011. – Вип.14. – Т. ІІ (148). С. 305 – 311.  

Максимук В.М. ―Оцінювання як стимул до 

впровадження творчості та інновації в 

навчанні англійської мови‖ (―Evaluation as an 

Impetus for Creativity and Innovation 

Implementation in ELT  //―Мова і культура‖, 

Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго. 2005. 

Випуск 7. Том І. Філософія мови і культури. С. 

269 - 278. (0,8 друк. арк.) 

Максимук В. М. Програмний курс написання 

наукової роботи з дисципліни «Англійська 

мова для академічних цілей»// Вісник 

Львівського університету. Серія іноземні мови. 

2010. Випуск 17. С. 194 – 200.  

Стажування: при Львівському відділенні 

Центру наукових досліджень та викладання 

іноземних мов  АН України з 26.10.2015 по 26 

.12 2015 .  

Участь у 43 міжнародних та вітчизняних 

конференціях. 

Член Британської Ради з 1993 року по 2000 рік, 

промотор підручників Oxford University Press 



для шкіл, що спеціалізуються в англійський 

мові, в Західному регіоні України від Oxford 

University Press , участь в партнерстві  з 

Орегонським університетом ( США) з 2000 р. 

по 2007 р., член міжнародної організації 

TESOL, IATEFL, EATAW. 

Керівництво аспірантами: захищено 3 

кандидатські дисертації. 

Керівництво написанням курсових та наукових 

статей англійською мовою студентами 

юридичного факультету. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Шабайков

ич 

Евеліна 

Антонівн

а 

Доцент 

кафедри 

іноземних 

мов для 

гуманітарн

их 

факультеті

в 

 

Факуль

тет 

іноземн

их  мов 

Кандидат 

педагогічних наук, 

13.00.02 – методика 

викладання іноземних 

мов, 1983 рік. 

  

«Інтенсифікація 

процесу навчання 

читання літератури за 

фахом у 

неспеціальних 

навчальних закладах». 

Доцент кафедри 

іноземних мов, 

1988рік. 

52 роки Німецька 

мова  за 

фаховим 

спрямування

м для  

підготовки  

доктора 

філософії з 

галузі знань 

гуманітарні 

науки 

Публікації: 

1. Шабайкович Е.А. Методика навчання 

аудіювання на гуманітарних факультетах 

університетах / О. П. Поточняк, Е. А. 

Шабайкович // Zbior raportow naukowych. 

―Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. 

Teoria, praktyka‖ (30-31.03.2015) – Warszawa : 

Wydawca : Sp. Z. J.j. ―Diamond trading tour‖, 

2015. – C. 23-26 (0,3);  

2. Шабайкович Е.А. Самостійна робота як 

важливий компонент навчальної діяльності 

студентів на гуманітарних факультетах / Е. 

Шабайкович, О. Поточняк // Zbior raportow 

naukowych. ―Pedagogika. Współczesne tendencje 

w 

nauce i edukacji ‖ (30.10.2016 – 31.10.2016) – 

Krakow, 2016;  

3. Шабайкович Е.А. Форми та методи 

самостійної роботи студентів в умовах 

кредитно-модульної системи навчання / Е. А. 

Шабайкович, О. П. Поточняк // Zbior artykulow 

naukowych recenzowanych z Konferencji 



Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej. – Warszawa: Wydawca 

Sp.z. J.j.‖Diamond trading tour‖, 2019. – С. 44–

48 

Стажування: Львівське відділення Центру 

наукових досліджень та викладання іноземних 

мов НАН України, з 10.10.2014 р. по 

15.12.2014 р. НУ. Наказ від 09.10.2014 року № 

3616 

Конференції: 

Шабайкович Е. А. Методика навчання 

аудіювання на гуманітарних факультетах 

університету / О. Поточняк, Е. Шабайкович // 

―Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. 

Teoria, praktyka‖–2015) – Warszawa; 

Шабайкович Е. А.  Самостійна робота як 

важливий компонент навчальної діяльності 

студентів на гуманітарних факультетах / Е. 

Шабайкович, О. Поточняк // ―Pedagogika. 

Współczesne tendencje w nauce i edukacji ‖ – 

2016 (Krakow). 

Керівництво написанням магістерських робіт 

німецькою мовою студентами юридичного 

факультету. (2015-2016 рр.) 

Науковий керівник Семінару з сучасних 

методик викладання іноземної мови, який 

регулярно працює на кафедрі іноземних мов 

для гуманітарних факультетів. (Провела 40 

семінарів). 

 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Львова 

Лариса 

Федорівна 

 

Доцент 

кафедри 

французько

ї філології  

Факу

льтет 

інозе

мних  

Кандидат 

філологічних наук, 

10.02.05 – романські 

мови, 1989 рік. 

  37 

років 

Французька 

мова  за 

фаховим 

спрямуванн

Публікації: 

1) Львова Л.Ф. Аргументативне значення 

висловлення у французькій мові //«Рівень 

ефективності та необхідність впливу 



мов «Просторові 

прикметники та 

прислівники місця у 

сучасній французькій 

мові». 

Доцент кафедри 

французької філології, 

1993 рік. 

ям для  

підготовки  

доктора 

філософії з 

галузі знань 

гуманітарні 

науки. 

філологічних наук на розвиток мови та 

літератури»: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції: м. Львів, 15-16 травня 

2015 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна 

організація «ЛОГОС», 2015. –  С. 95-98. 

2) Львова Л.Ф. Перефразування як когнітивно-

дискурсивна стратегія (на матеріалі 

французької мови) // «Філологічні науки: 

історія, сучасний стан та перспективи 

досліджень»: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. Львів, 24-25 жовтня 

2014 року. – Львів: ГО «Науково-філологічна 

організація «ЛОГОС», 2014. – С. 114-116. 

3) Львова Л.Ф. Способы выражения 

директивных речевых актов во французском 

языке // «Перспективы развития современной 

филологии»: Материалы VIII международной 

научной конференции 1-2 октября 2013 года, 

г.Санкт-Петербург. – С.-Петербург: 

«АЙСИНГ», 2013. С.67-72. (ISBN 978-5-91753-

075-8) 

4) Структурно-семантична єдність питання і 

відповіді // Тези звітної наукової конференції 

професорсько-викладацького складу 

факультету іноземних мов за 2013 р. (5-6 

лютого 2014), Львів, 2014. – C.44. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Цимбаліс

тий Ігор 

Юліанови

ч 

Доцент 

кафедри 

французько

ї філології  

 

Факу

льтет 

інозе

мних 

мов 

Кандидат 

філологічних наук, 

10.02.05 – романські 

мови, 2013 рік.  

«Структура та 

процеси 

лексикалізації 

скорочень у сучасній 

24 

роки  

Іспанська 

мова за 

фаховим 

спрямуванн

ям для  

підготовки 

доктора 

філософії з 

 Публікації: 

1) «Іспанська мова (4-й рік навчання)» 

підручник для 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів (авт. Редько В.Г., 

Цимбалістий І.Ю.). ‒ К.: Генеза, 2016. ‒ 255 с. 

2) Українсько-англійсько-французько-

іспанський фізичний словник / уклад. : І.Р. 

Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. 



іспанській мові». 

 Доцент кафедри 

французької філології  

  

 

галузі знань 

гуманітарні 

науки.  

Волошин, І.Є. Мороз, М.І. Бабкіна, І.Ю. 

Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2015. ‒ 72 с. 

3) Цимбалістий І.Ю. El acortamiento de las 

palabras: aspectos formales y funcionales // Actas 

del VI Congreso de hispanistas de Ucrania, 

Mykolayiv, 25 y 26 de septiembre de 2015 

[Pronkevich O. Kushnir O. (eds)]. – Lviv: 

Astolabio Editorial, 2015. P. 120-126. 

4) Цимбалістий І.Ю. Тексти для читання у 

шкільних підручниках з іспанської мови 

"Bienvenidos al Español" як засоби формування 

міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності [Текст] / В. Г. Редько, І. Ю. 

Цимбалістий, І. С. Шмігельський // Іноземні 

мови в школах України. – 2015. – N 6. – С. 2-6. 

5) Стандартизація правопису іспанських 

абревіатур як чинник їх лексикалізації на 

графічному рівні // Contemporary issues in 

philological sciences: experience of scholars and 

educationalists of Poland and Ukraine: 

International research and practice conference. – 

Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017.  

Юриди

чний 

факуль

тет 

Осідач 

Оксана 

Павлівна 

Доцент 

кафедри 

економіки 

підприємст

ва 

Еконо

мічни

й 

факул

ьтет 

Кандидат 

економічних наук, 

08.02.03 – організація 

управління, 

планування і 

регулювання 

економікою, 1999р. 

«Форми організації та 

управління 

промисловим 

підприємством в 

30 

років 

Інновації та 

підприємни

цтво 

Публікації: 

1. Osidach O. Comparative analysis of 

management styles in European countries / O. 

Osidach // ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE 

OSTROVIENSIS. SECTIO A. NAUKI 

HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I 

TECHNICZNE -2015-NR 5 (1) –SS.90-98 

2. Осідач О.П. Методичні основи формування 

інноваційних бізнес-моделей / О.П.Осідач // 

Вісник Львівського Університету. Серія 

економічна. - 2015. – Випуск 52. – СС. 127-134. 



умовах ринкової 

трансформації 

економіки України». 

Доцент кафедри 

економіки 

підприємства, 2003р.  

 

3. Осідач О.П. Форми ризикового 

фінансування новостворених 

високотехнологічних gідприємств / О.П.Осідач 

// Збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції «Фінансове регулю-

вання зрушень в економіці України», 21-22 

березня 2017р., Мукачево . Режим доступу: 

http://msu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/03/%D0%97%D0%B1%D1

%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf – 

СС.169 - 172 

4. Осідач О.П.Теоретичні узагальнення 

характерних ознак вираженої інноваційної 

культури у підприємництві / О.П.Осідач // 

Вісник Львівського Університету. Серія 

економічна.- 2018. – Випуск 55. – СС. 187-196 

5. Осідач О.П. Практичні рекомендації для 

формування дієвої інноваційної культури у 

підприємництві / О.П. Осідач // Матеріали IV 

міжнародної науково-практичної конференції 

"Проблеми становлення інформаційної 

економіки в Україні», 17-19 жовтня 2019р. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка.-СС.319-322. 

Стажування:  

Відрядження до Вюрцбурзького університету 

імені Юліуса Максиміляна (Німеччина) в 

рамках двосторонньої програми обміну, яке 

відбулось 11.01.2016-06.02.2016 (Наказ 

ректора від №23 від 11.01.2016р.) 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Рикалюк 

Роман 

Євстахов

ич 

Доцент 

кафедри 

програмува

ння 

Факу

льтет 

прикл

адної 

Кандидат фізико-

математичних  наук; 

01.03.02 – 

25 

років 

Інформаційн

і технології 

та 

програмуван

1. Злобін Г.Г. Програмне забезпечення ІТ-

компаній та фахова підготовка студентів 

напряму «Комп‘ютерні науки» у ЛНУ ім. Івана 

Франка / Злобін Г.Г., Скоропад О., Рикалюк 

http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf


матем

атики 

та 

інфор

матик

и 

астрофізика; 1989 рік. 

«Содержание 

химических 

элементов в 

солнечной 

атмосфере». 

Доцент кафедри 

програмування, 1996 

рік.  

ня 

 

Р.Є. // Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. 

конфер. «FOSS Lviv 2016», м.Львів, 2016. – С. 

117–123. 

2. Використання вільного програмного 

забезпечення в ЛНУ імені Івана Франка та 

ЛНМУ імені Данила Галицького / Апуневич 

С., Злобін Г., Рикалюк Р.Є., Риковський П., 

Шувар Р. // Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. 

конфер. «FOSS Lviv 2016», м.Львів, 2018. – С. 

92–95. 

3. Ковальчук М.М. Динаміка тонкої структури 

22-літнього магнітного циклу сонячної 

активності / М.М.Ковальчук, Р.Є.Рикалюк, 

М.І.Стоділка, О.А.Баран, М.Б.Гірняк // Журнал 

фізичних досліджень. – 2019. – том 23. – №1. – 

С. 1903 (5с). 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Герцюк 

Дмитро 

Дмитрови

ч 

Декан 

факультету 

педагогічної 

освіти, 

доцент 

кафедри 

загальної 

педагогіки 

та 

педагогіки 

вищої 

школи 

Факу

льтет 

педаг

огічн

ої 

освіт

и 

Кандидат 

педагогічних наук, 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки, 1996 рік. 

«Учительський рух на 

західноукраїнських 

землях (друга 

половина ХІХ – 

початок ХХ ст.)». 

Доцент кафедри 

педагогіки, 1999 рік. 

 

31 рік Педагогіка 

вищої 

школи 

Автор більше 160 наукових праць, 1 стаття у 

Web of Science Core Collection, 1 монографія, 

захищених кандидатів наук –5, здійснює 

керівництво чотирьох кандидатських 

досліджень. 

Публікації: 

1. Герцюк Д. Українське педагогічне 

товариство «Рідна школа»: етапи становлення 

та розвитку Товариство ―Рідна школа‖: історія 

і сучасність / Дмитро Герцюк / Науковий 

альманах / Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк і П. 

Сікорський – Ч. 9. – Львів, 2016. – С. 21–35. 

2. Hertsyuk Dmytro. Ukrainian Cultural-

Educational Life in Lemkovina from the End of 

the 19th Centuries to the 1930 s. // CZECH-

POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL 

JOURNAL. Volume 8/2016/1. –S. 77–87. 

3. Герцюк Д. Внесок Лева Ясінчука у 



налагодження культурно-освітніх зв‘язків 

Товариства ―Рідна школа‖ з українською 

еміграцією Північної Америки (20-30-ті рр. ХХ 

ст.) // Вісник Львівського університету. Серія 

педагогічна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – 

Вип. 33. – С. 14–23.  

4. Dmytro Hertsiuk. Improving Vocational 

Education Teacher Training at Lviv University 

within the Framework of the Erasmus+ project 

ITE-VET / Dmytro Hertsiuk, Nataliya Horuk, 

Tetyana Ravchyna // Improving teacher education 

for applied learning in the field of VET / Thomas 

Deißinger, Vera Braun (ed.) - Münster, New 

York: Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P. 181–

203  

За останні п‘ять років брав участь у понад 30 

конференціях, наукових проектах зокрема: 

1. Еразмус+  Проект (№ 574124-EPP-1-2016-1-

DE-EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти 

вчителів для прикладного навчання в галузі 

професійної освіти» («Improving Teacher 

Education for Applied Learning in the Field of 

Vocational Education»), ініційованого 

Університетом Констанци (Німеччина) 

(2016—2018). Співкерівник робочої групи 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

2. ЄС TEMPUS ―DIMTEGU – розробка і 

впровадження багатомовних викладацьких 

освітніх програм в університетах Грузії і 

України‖ (2013–2016).  

Юриди

чний 

факуль

Грабовськ

а Софія 

Леонідівн

Завідувач 

кафедри 

психології  

Філос

офськ

ий 

Кандидат 

філософських наук,  

09.00.01 - онтологія і 

43 

роки 

Психологія 

вищої 

школи 

Публікації: 

1. У періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science 



тет а факул

ьтет 

теорія пізнання, 1983 

рік. 

―Формалізація як один 

з факторів інтеграції 

наукового знання‖. 

Професор кафедри 

психології, 2015 рік. 

Core Collection: Individual psychological 

characteristics of students with different types of 

civic identity // International Journal of Education, 

Culture and Society. – Vol. 7. – No 1. – Wroclaw, 

2017. – P. 138-147. (I. Petrovska). 

2. Грабовська С., Гнатко О.-К. Суб‘єктивна 

комфортність шкільного простору // Збірник 

наукових статей Київського міжнародного 

університету й Інституту соціальної та 

політичниї психології НАПН України. Серія : 

«Психологічні науки : проблеми і здобутки». 

Випуск 1 (11). − К. : КиМУ, 2018. − С. 23-38.  

3. Грабовська С., Мандзик Т. Особливості 

ціннісних орієнтацій міської молоді з різними 

типами прив‘язаності до місця проживання // 

Проблеми політичної психології : збірник 

наукових праць / Асоціація політичних 

психологів України, Інститут соціальної та 

політичної психології НАПН України : 

[редакційна колегія: Л.А. Найденова, Л.Г. 

Чорна, І.Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 

2017. −  Вип. 5 (19). – С. 292-301.  

4. Грабовська С. Критерії емпіричного 

вимірювання культурного капіталу у 

психологічних дослідженнях // Гуманітарний 

вісник ДВНЗ ―Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університетімені 

Григорія Сковороди‖ – Вип. 37-1, Том VI (74) : 

Тематичний випуск ―Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору‖. – К. : Гнозис, 2017  – С. 

16 –28.  

5. Психологія примирення : навч. посібник .− 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. − 294 с.  



Стажувння: Український католицький 

університет, кафедра психології та 

психотерапії (24.05. 2016 − 24.06.2016 р. наказ 

№ 82-0 від 24.05.2016). Тема : «Оволодіння 

іноваційними методами та засобами 

навчання». Довідка № 219/16 від 30.06.2016 р.; 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка (27.01-07.02. 2020) «Цифрові 

компетенції в освіті», свідоцтво № 

04167243/02672-20 

Керівник наукової теми кафедри психології 

філософського факультету ―Особистість в 

соціумі: психологічні механізми активності 

2018-2020‖ (Номер держреєстрації: 

0118U0006198) 

Відповідальна за випуск та член редакційної 

колегії  Вісника Львівського університету. 

Серія «психологічні науки». 

Рецензент  журналу Journal of Education, 

Culture and Society (Вроцлав, Республіка 

Польща). 

Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 8 (вісім). 

 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Луць 

Людмила 

Андріївна 

Професор 

кафедри 

теорії та 

філософії 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.01 - теорія 

та історія держави і 

права, історія 

політичних і правових 

вчень, 2005 рік. 

«Європейські 

міждержавні правові 

системи: 

31 рік Сучасна 

теорія права: 

пізнавальні 

та прикладні 

аспекти 

Методологія 

наукових 

досліджень 

Публікації: 

1. Луць Л. А. Сучасна українська правова 

наука: деякі проблеми та перспективи / 

Л. А. Луць // Історико-правовий часопис. – 

2016. – Вип. 8 (38). – С. 28–32. 

2. Луць Л. А. Об‘єктивне і суб‘єктивне у праві 

/ Л. А. Луць // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. Т. 2. Філософія права.– 

Х. : Право, 2017. – С. 530–534. 



загальнотеоретична 

характеристика». 

Професор кафедри тео-

рії та історії держави і 

права, 2007 рік. 

3. Луць Л. А. Методологія правової науки: 

основа об‘єктивності її результатів / Л. А. Луць 

// Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія юридичні науки. – 2018. – 

Вип. 5. – С. 7–12. 

Член спеціалізованих вчених рад із захисту 

докторських дисертацій з юридичних наук Д 

35.051.03 (до 2018 р.) та Д 35.051.27 у 

Львівському національному університеті імені 

Івана Франка. 

Член редакційної колегії журналу «Історико-

правовий часопис» (м. Луцьк). 

Участь у конференціях: 

1. Луць Л. А. Сучасна теорія державознавства: 

проблеми та перспективи / Л. А. Луць // 

Проблеми державотворення та захисту прав 

людини в Україні : матер. ХXVІ звіт. наук.-

практ. конф. (м. Львів, 7–8 лютого 2019 р.) : у 

2 ч. – Львів : Юридичний факультет 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 8−10. 

Стажування: 

Інститут держави і права імені В. М. 

Корецького НАН України, відділ теорії 

держави і права.  

Довідка «Теорія правотворчості» 10.02.2015 р. 

Робота з аспірантами:  здійснювала 

керівництво написанням семи дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук,  чотири дисертацій захищені; 

трьох дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук, одна 

дисертація захищена. 

Здійснювала керівництво написанням 



магістерських робіт студентами 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Рабінович 

Петро 

Мойсейови

ч 

Професор 

кафедри 

теорії та 

філософії 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.01 – теорія 

та історія держави і 

права; історія 

політичних і правових 

вчень, 1980 рік. 

«Зміцнення 

законності – 

закономірність 

соціалізму (питання 

теорії та 

методології)». 

Професор кафедри 

теорії та історії 

держави і права, 1983 

рік. 

Дійсний член 

(академік) 

Національної академії 

правових наук України. 

53 

роки 

Сучасні 

тенденції 

юридичної 

науки 

Підготовка 

науково-

інноваційно

го проекту 

Праворозумі

ння: 

соціально-

філософськи

й аспект 

 

Публікації: 

1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії 

права та держави / П. М. Рабінович. – Львів : 

Край, 2017. – 222 с. 

2. Рабінович П. М. Універсальна теорія 

права як спільна основа теорій національного 

та міжнародного права (до проблеми 

формування) / П. М. Рабінович // Публічне 

право. – 2017. – № 3. – С. 17–25 

3. Рабінович П. М. Основи теорії та філософії 

права. Навчальний посібник.- Вступ. 

Філософські засади розуміння права. -Львів, 

2019.- 19с 

4. Рабінович П. М. Явища права: потребова 

інтерпретація // Право України. – 2019.- № 6. 

-С 120-128 

5.Рабінович П. М., Перетятко Г.В. Вплив 

моралі на правове регулювання в Україні. 

Монографія. – Львів, 2019. -255с 

Член спеціалізованої вченої ради із захисту 

докторських дисертацій з юридичних наук у 

Львівському національному університеті імені 

Івана Франка (Д 35.051.03) за спеціальностями 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень» та 

12.00.09 «Кримінальний процес і 

криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність»  

Член редакційних рад або редакційних колегій 

таких видань: «Вісник Львівського 

університету. Серія юридична» (Львів), 

«Юридичний вісник» (Одеса), «Праці 

Львівської лабораторії прав людини і 



громадянина» (Львів), «Право України» (Київ), 

«Бюлетень Міністерства юстиції України 

(Київ), «Публічне право» (Київ), «Філософія  

права і загальна теорія права» (Харків). 

Член редакційної колегії наукових видань: 

«Юридична Україна»; «Часопис цивілістики», 

«Юридична наука». 

Участь в конференціях: 

1. Рабінович П. М. Правова аргументація як 

інтелектуальний простір використання 

юридичної техніки і технології (спроба 

концептуальної характеристики) / П.М. 

Рабінович // Юридична техніка: доктринальні 

основи та проблеми викладання. – Х., 2015.– 

С.67–69. 

2. Щорічні міжнародні форуми з практики 

Європейського суду з прав людини (2015 – 

2019), Львів, 2015-2019; 

Щорічні всеукраїнські кругли столи из 

антропології права і прав людини ( 2015-2019) 

Робота з аспірантами:  

за останні 5 років – 7, з яких 3 захистили 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук. 

Здійснював керівництво написанням 

магістерських робіт студентами. 

Стажування: 

НДІ державного будівництва та місцевого 

самоврядування НАПрН України. 

Довідка 

«Основи теорії прав людини» 

31.12.2015 р. 

Юриди

чний 

Грищук 

Оксана 

Професор 

кафедри 

Юриди

чний 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.12 – 

 16 

років 

Герменевтик Публікації: 

1.  Грищук О. В. Детермінанти позитивної 



факуль

тет 

Вікторівна теорії та 

філософії 

права 

факульт

ет 

філософія права, 2008 

рік. 

«Людська гідність у 

праві : філософський 

аспект». 

Професор кафедри 

теорії та історії 

держави і права, 2015 

рік. 

а права 

Філософські 

засади 

правового 

регулювання 

у сучасному 

демократичн

ому 

суспільстві 

Гуманістичн

ий вимір 

сучасного 

права 

Соціологія 

права: 

філософськи

й вимір  

правової відповідальності людини: 

філософсько-правовий вимір / О. В. Грищук, 

Х. Б. Соломчак. – Хмельницький, 2016. – 

347 с. 

2. Грищук О. В. Принципи права: 

філософсько-правовий вимір / О. В. Грищук // 

Вісник Львівського університету. Сер. 

юридична. – 2016. – Вип. 62. – С. 16–23. 

3. Грищук О. В., Заболотна Н. Я. Юридична 

техніка творення та тлумачення нормативно-

правових договорів : теоретико-правовий 

вимір : монографія / О. В. Грищук, Н. Я. 

Заболотна. – Хмельницький : Хмельницький 

університет управління та права, 2017. – 214 с. 

5. Грищук О. В., Слюсарчук Х. Т. Лібералізм 

та комунізм у філософсько-правовому вимірі: 

монографія / Грищук О. В., Слюсарчук Х. Т. – 

Хмельницький: Хмельницький університет 

управління та права, 2018. – 211 с. 

Член спеціалізованих вчених рад: 

 Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04 в 

Національному університеті «Одеська 

юридична академія» з правом прийняття до 

розгляду та проведення захистів дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) юридичних наук зі 

спеціальностей: 12.00.04 - господарське право; 

господарсько-процесуальне право; 12.00.11 – 

міжнародне право; 12.00.12 - філософія права; 

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 в 

Національному університеті «Львівська 

політехніка» з правом прийняття до розгляду 

та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук 



зі спеціальностей: 12.00.01 Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових 

учень; 12.00.07 Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право; 

12.00.12 Філософія права; 

Член редакційної колегії  

часопису «Вісник Львівського університету. 

Серія юридична», Журналу «Український 

часопис конституційного права». 

Участь у конференціях: 

1. Грищук О. В. Американський правовий 

реалізм як філософсько-правова течія / 

О. В. Грищук // Сполучені Штати Америки у 

сучасному світі: політика, економіка, право, 

суспільство : зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Львів, 15 травня 2015 р.) / упоряд. 

Р. Г. Калитчак, З. М. Зазуляк. – Львів : Центр 

Американських студій ФМВ ЛНУ ім. 

І. Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 214–216 

Стажування: 

Львівський державний університет внутрішніх 

права; кафедра загальної теорії держави і 

права. 

  

Звіт 

«Формування та розвиток ідеї гуманізму в 

праві: філософсько-правовий вимір» 

5.06.2013 р. 

Робота з аспірантами:  

за останні 5 років – 1 аспірант. 

Здійснювала керівництво написання 

магістерських робіт студентами. 

 

Юриди Косович Професор Юриди Доктор юридичних на-  25 Техніко- Публікації: 



чний 

факуль

тет 

Віталій 

Миросла-

вович 

кафедри 

теорії та 

філософії 

права 

чний 

факульт

ет 

ук, 12.00.01-теорія та 

історія держави і права, 

історія політичних і 

правових учень, 2016 

рік. 

«Загальнотеоретичні 

аспекти удосконалення 

нормативно-правових 

актів України». 

  

Доцент кафедри теорії 

та історії держави і 

права, 2002 рік. 

років технологічні 

аспекти 

юридичного 

нормо- 

проектування 

в Україні 

Юридична 

дефектологія: 

соціально-

правові 

аспекти 

 

1. Косович В. М. Юридичний техніко-

технологічний інструментарій та верховенство 

права: (методологія дослідження) / В. М. 

Косович // Вісник Львівського університету. 

Серія юридична. –  2018. – Вип. 66. – С. 14–26.  

2. Косович В. М.  Приховані (латентні) недоліки 

нормативно-правових актів України: 

загальнотеоретична характеристика / В. М. 

Косович // Публічне право. – 2018. – № 2 (30). – 

С.184–191. 

3. Косович В. М. Техніко-технологічні засоби 

створення правових законів: 

загальнотеоретичні аспекти / В. М. Косович // 

Держава і право. Юридичні науки. – 2018. – 

Вип. 79. – С. 34–46. 

4. Косович В. М. Кодифікація сучасного 

законодавства України: відповідність 

юридико-технічним вимогам (на прикладі 

проекту Кодексу України з процедур 

банкрутства) / В. М. Косович  // Вісник 

Львівського університету. Серія юридична. –  

2019. – Вип. 68. – С. 12–21.  

5. Косович В. М.  Проект Трудового кодексу 

України: відповідність вимогам та правилам 

нормопроектної техніки / В. М. Косович // 

Наукові записки Інституту законодавства 

Верховної Ради України. – 2019. – № 1. – С.44–

51.  

Стажування: 

Люблінський університет імені Марії Кюрі-

Склодовської 

(листопад 2019 року) 

Член спеціалізованої вченої ради із захисту 

докторських дисертацій з юридичних наук у 



Львівському національному університеті імені 

Івана Франка (Д 35.051.03) за спеціальностями 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень» та 

12.00.09 «Кримінальний процес і 

криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність»  

Член редакційної колегії журналу 

«Український часопис конституційного 

права». 

Участь у міжнародних конференціях: 

«Theory, organization and practice of the law-

making process» (on September 22-23, 2018 at 

Lazarski University in Warsaw); 

«Application of law – human rights –mediation»  

(Kazimierz Dolny, Poland, 30-31 May, 2019 r.)  

Член робочої групи по розробці проекту 

Закону України «Про нормативно-правові 

акти» (створена наказом Міністерства юстиції 

України № 3630/5 від 25.11.2019 р.). 

Робота з аспірантами:  за останні 5 років  - 2, 

з яких 2 захистили дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

Робота з докторантами: керує написанням 2 

дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук. 

Керівництво написанням магістерських робіт. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Бойко  

Ігор 

Йосипович 

Завідувач 

кафедри 

історії 

держави, 

права та 

політико-

правових 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.01 – теорія 

та історія держави і 

права; історія 

політичних та 

правових учень, 2011 

рік. 

 21 рік Методологія 

підготовки 

наукової 

публікації  

Актуальні 

проблеми 

Публікації: 

1. Бойко І. Час заснування Української 

держави // Участь у актуальній темі: 

«Утворення Української Народної Республіки 

як знакова подія у тисячолітній історії 

національного державотворення» // Право 

України. – 2017. – № 11. – С.18-23. 



вчень 

Львівського 

національно

го 

університет

у імені Івана 

Франка 

«Формування та 

функціонування 

державно-правових і 

самоврядних інститутів 

у Галичині в складі 

Польського 

Королівства (1387 – 

1569 рр.)». 

Професор кафедри 

історії держави, права 

та політико-правових 

вчень, 2014 рік.  

 

історії 

української 

державності 

та права 

2.Бойко І. Правове регулювання суспільних 

відносин в Українській Народній Республіці // 

Право України. – 2017. № 11. – С.87-100. 

3.Бойко І. Нове фундаментальне історико-

правове дослідження // Право України. – 2017. 

– № 5. – С.87-100. 

Стажування: 

Інститут Українознавства імені Крип‘якевича 

НАН України. 

Звіт: 

завершення роботи над навчальним 

посібником Галичина у державно-правовій 

системі Австрії та Австро-Угорщини (1772 – 

1918). 

28.04.2017 р. 

Член спеціалізованої вченої ради  Д 35.051.03 

у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка. 

Науковий керівник науково-дослідної 

тематики кафедри з 2018 р. 

Актуальні проблеми історії права і держави, 

правових вчень та української правової думки 

Член редакційної колегії фахових юридичних 

видань  «Вісник Львівського університету. 

Серія юридична» (м. Львів), іноземного 

рецензованого видання: 

Recenzovaný vědecký časopis Auspicia, obsahově 

zaměřený na společenské a humanitní vědy, 

vychází dvakrát ročně ve spolupráci s 

Filosofickým ústavem Akademie věd ČR (2013). 

 Участь у 23 конференціях 

Робота з аспірантами:  

за останні 5 років – 6, з яких 4 захистили 

дисертації на здобуття наукового ступеня ка-



ндидата юридичних наук. 

Здійснював керівництво написання 

магістерських робіт студентами. Керівник 

студентського наукового гуртка з історії 

держави і права України. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Тищик 

Борис 

Йосипович 

Професор 

кафедри 

історії 

держави, 

права та 

політико – 

правових 

вчень 

Львівського 

національног

о 

університету 

імені Івана 

Франка 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.01 – теорія 

та історія держави і 

права; історія 

політичних і правових 

учень, 1966 рік.  

 «Галицька 

Соціалістична 

Радянська Республіка 

1920 р.». 

Професор кафедри 

історії і теорії держави 

і права, 1991 рік. 

 61 рік Основні 

тенденції 

розвитку 

державності і 

права у 

новий та  

новітній 

період  

Публікації: 

1. Тищик Б. Й. Італія: історія державності і 

права (У – початок ХХІ ст.): навч. посіб. 

[Рекомендований МОН України] / Б.Й. Тищик. 

– Львів: Світ, 2015 – 320 с. (20 др. арк.). 

2. Тищик Б.Й. « Правові заходи виникнення 

володінь в Італії ( III-VI ст.)   Вроцлавсько – 

Львівський юридичний збірник («Wroclawsko-

Lowowskie zessyty prowne » ). Львів : ЛНУ ім. 

Ів. Франка, 2017. №8., с. 9-35.  

3. Тищик Б.Й  Володимир Іванович Калинович 

- правник, педагог, вчений, адміністратор // 

Вісник Львівського університету. Серія 

юридична  ». Вит.65, 2017 р., ст. 156-161 (0,2 

друк.арк.) 

Стажування: 

Інститут Українознавства імені Крип‘якевича 

НАН України. 

Звіт: 

підготовка до друку статті  про Володиимира 

Іваанович Калиноовича – українського 

історика держави і права, багаторічного 

завідуючого кафедрою історії та теорії 

держави і права та декан юридичного 

факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

1.03.2017 р. 

Участь у конференціях: 

Тищик Б. Й. Перша діюча Конституція світу 



(до 30-річчя Основного закону Сполучених 

Штатів Америки) / Б. Й. Тищик // Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в 

Україні: Матеріали XXIII звітної науково-

практичної конференції. – Львів, 7-8 лютого, 

2017. – С. 110-113. 

Науковий керівник науково-дослідної 

тематики кафедри до 2017 р. 

«Актуальні проблеми історії державності і 

права України та зарубіжних країн, правових 

вчень і української правової думки» 

Участь у 9 конференціях 

Робота з аспірантами – 4. 

Керівник студентського наукового гуртка з 

історії держави і права зарубіжних країн. 

Здійснював керівництво написання 

магістерських робіт студентами 

 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Гураль 

Павло 

Федорович 

Завідувач 

кафедри 

конститу-

ційного 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 

12.00.01 - теорія та 

історія держави і права, 

історія політичних і 

правових вчень, 2010 

рік. 

«Територіальна 

громада в Україні: 

історико-правове 

дослідження». 

Професор кафедри 

конституційного права, 

2014 рік. 

 37 

років 

Конституцій

но-правові 

аспекти 

розвитку 

громадянсько

го 

суспільства в 

Україні; 

Актуальні 

проблеми 

децентраліза

ції влади в 

Україні 

Публікації: 

1. Гураль П. Реформи місцевого 

самоврядування в Україні та Республіці 

Польща. Studia z Zakresu Prawa Administracji i 

Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgosko-Ywowska/ Prawo-Samorząd 

Terytorialny. Ekonomia. 2016. № 9. С. 215-226. 

2. Гураль П. Ф. Органи місцевого 

самоврядування у зарубіжних країнах. Навч. 

посібник. – Міністерство освіти і науки 

України; Львів. нац. ун. ім. І. Франка. Юрид. 

факультет. Львів, Каменяр. 2017. 147 с. 

3. Гураль П. Ф. Українська мова – мова 

державна. Український часопис 

конституційного права. 2017. № 1. С. 27-35. 

Стажування: 



Львівський державний університет внутрішніх 

справ. 

Звіт:  

«Методика викладання муніципального права» 

5.05.2019 р. 

Член редакційної колегії «Вісник Львівського 

університету. Серія юридична», «Український 

часопис конституційного права». 

Участь у конференціях: 

Гураль П. Ф. Децентралізація публічної влади і 

зміцнення муніципальної економіки. 

Децентралізація публічної влади в Україні: 

здобутки, проблеми та перспективи : матеріали 

всеукраїнської науково – практичної 

конференції за міжнародною участю (15 

березня 2019 р. м. Львів) / за наук. ред. проф. 

П. Ф. Гураля, проф. О. Сушинського. Львів : 

ЛРІДУНАДУ, 2019. С. 53-60. 

Робота з аспірантами: за останні 5 років - 5. 

Науковий керівник науково-дослідної 

тематики кафедри «Теоретичні та практичні 

проблеми забезпечення розвитку української 

державності в умовах конституційної реформи 

і децентралізації публічної влади в Україні» 

(термін виконання – 2018-2020 рр.). 

Член спеціалізованої вченої ради   

Д 35.051.03 у Львівському національному 

університеті імені І.Франка. 

Керівник студентського наукового гуртка з 

муніципального права. 

Здійснював керівництво написання 

магістерських робіт студентами. 

Юриди

чний 

Рабінович 

Сергій 

Професор 

кафедри 

Юриди

чний 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.12 – 

 13 

років 

Міжнародні 

стандарти 

Публікації: 

1. Рабінович С. П. Обмеження 



факуль

тет 

Петрович конституційн

ого права 

факульт

ет 

філософія права, 2011 

рік. 

«Природно-правові 

підходи в юридичному 

регулюванні 

суспільних відносин в 

Україні». 

Професор кафедри 

конституційного права,  

2015 рік. 

 

прав людини 

у 

Конституцій

ному 

судочинстві в 

Україні  

 

основоположних прав у Загальній 

декларації прав людини. Право України. 

2018. № 9. С. 38-43. 

2. Рабінович С.П. Українські конституційні 

революції і принцип верховенства права / 

C.П. Рабінович // Studia Bydgosko-

Lwowskie. Prawo – Samorząd terytorialny – 

Gospodarka. – Tom IV. – 2018. – С.43-51 

3.  Рабінович С. П. Правова невизначеність в 

актах конституційного судочинства: pro et 

contra / С. П. Рабінович // Український 

часопис конституційного права 2017. – № 1. 

– С. 44 – 49 

4. Рабінович С. П. Право з (не)права: 

міфологія  конституційної революції // 

Філософія права і загальна теорія права. 

2019. № 1. С. 67-91.  

5. Рабінович С. П. Деякі проблеми посилання 
на верховенство права у конституційно-
правовій аргументації / С. П. Рабінович // 
Право України. – 2016. – № 8. – С. 150–159 

 

 

Стажування: 

Науково-дослідний інститут   

державного будівництва та місцевого 

самоврядування 

Звіт:  

«Конституційно-правове забезпечення 

розвитку України як демократичної правової 

держави» 13.06.2019р. 

Член редакційної колегії «Вісник Львівського 

університету. Серія юридична»; «Державне 

будівництво і місцеве самоврядування»; 



«Правова позиція». 

Член Науково-консультативної ради при 

Верховному суді. 

Участь у конференціях: 

Рабінович С. Дискреційні повноваження 

органів місцевого  самоврядування та межі 

судового контролю за їхнім здійсненням. 

Муніципальна реформа в контексті 

євроінтеграції України: позиція влади, 

науковців, профспілок та громадськості : Тези 

доповідей 2-ї щорічної Всеукр. наук.-практ. 

конференції. (Київ, 06 грудня 2018 року). К. : 

ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС, 2018, С. 55-58. 

Робота з аспірантами: за останні 5 років - 2, з 

яких 1 захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

Робота з докторантами: керує написанням 1 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук. 

Член спеціалізованої вченої ради   

Д 64.086.02 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

Здійснював керівництво написання 

магістерських робіт студентами. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Кобилецьки

й Микола 

Мар‘янович 

Завідувач 

кафедри 

адміністра-

тивного та 

фінансового 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.01 – теорія 

та історія держави і 

права; історія 

політичних та 

правових учень, 2010 

рік. 

«Магдебурзьке право 

та його застосування в 

Україні ХІV – ХІХ ст.». 

 23 роки Становлення 

публічної 

адміністрації 

в країнах 

Європи та в 

Україні  

Проблеми 

фінансово-

правового 

Публікації: 

1. Кобилецький М.М. Вплив німецького права 

на науку австрійського адміністративного 

права // Матеріали ХХV звітної науково-

практичної конференції. Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в 

Україні.7-8 лютого 2019р. 

2. Кобилецький М. М. Використання наукової 

спадщини Ю. Панейка при викладанні 

адміністративно-правових дисциплін в 



Професор кафедри 

основ права України, 

2014 рік. 

регулювання 

в Україні  

Україні з часу проголошення незалежності 

// Історія вітчизняного та європейського 

адміністративного права і процесу: І 

міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 6 жовтня 2016 р., 

Львів, 11 листопада 2016 р. - За ред. 

професора В.М. Бевзенка. – Харків, 2017. – 

с. 305-309. 

3. Кобилецький М.М. Стан адміністративного 

судочинства в країнах Європи у ХIХ 

ст.//Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні: Матеріали ХXІII 

звітної науково-практичної конференції (4-5 

лютого 2017 р.) у 2 ч. Ч.2.− Львів: 

Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка. – С.87-90. 

4. Кобилецький М. М. Становлення публічної 

адміністрації в країнах Європи / 

М. Кобилецький // Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в 

Україні : матеріали XХІІ звітної науково-

практичної конференції (4-5 лютого 2016 

р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний 

факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2016. – С. 

61-63  

Участь у конференціях. 

Міжнародна конференція у м. Магдебург 

(Федеративна Республіка Німеччина) 

«Kulturelle Vernetzung in Europa» vom 5. bis 

10.10.2017 am Kutturhistorischen Museum 

Magdeburg teil. 

Робота з аспірантами – 5. 



Стажування: 

Мартін-Лютер Університет м. Галлє-

Віттенберг (Федеративна Республіка 

Німеччина) 

01-30.11.2017 р. 

Звіт про результати наукового стажування, 

02.12.2017 р. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Ільницький 

Олег 

Володимир

ович 

доцент 

кафедри 

адміністра-

тивного та 

фінансового 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

кандидат юридичних 

наук, спеціальність 

12.00.07 – 

адміністративне право і 

процес; фінансове 

право; інформаційне 

право, 

«Адміністративно-

правові засади 

вирішення земельних 

спорів в Україні», 2010  

 роки Проблеми 

фінансово-

правового 

регулювання 

в Україні  

Публікації: 

1. Ільницький О. Управління публічними 

фінансами»: до питання встановлення 

змісту поняття та його застосування / О. 

Ільницький // Вороновські читання (Єдність 

адміністративних та фінансових процедур) : 

збірник статей, доповідей та тез учасників 

міжнар. наук.-практ. Конф, м. Львів, 5-6 

жовтня 2018 р. / Редкол.: М. Кучерявенко, 

Й. Пуделька, О. Головашевич. – Харків: 

Асоціація фінансового права України. – С. 

292-303  

2. Ільницький О. В. Проблеми правового 

регулювання фінансової системи України в 

умовах дії спеціальних адміністративно-

правових режимів [Електронний ресурс] / 

О. В. Ільницький // Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 

1(1). - С. 79-85. 

3. Ільницький О. Обрання способу судового 

захисту у справах із використанням 

дискреційних повноважень суб‘єктами 

публічної адміністрації / О. Ільницький // 

Підприємництво, господарство і право. - 

2017. - № 4. - С. 108-113. 

4. Ільницький О. В. Проблеми реформування 

системи управління бюджетними коштами з 



позицій дотримання конституційних 

принципів фінансової діяльності / О. В. 

Ільницький // Публічне право. - 2013. - № 4. 

- С. 96-104. 

5. Ільницький О. В. Часові детермінації 

бюджетного планування та виконання 

бюджету в Україні / О. В. Ільницький // 

Фінансове право . - 2012. - № 4. - С. 33-37. 

6. Ільницький О. В. Реформа міжбюджетних 

відносин на шляху до бюджетної 

(фіскальної) децентралізації в Україні / О. 

В. Ільницький // Публічне право. - 2016. - № 

1. - С. 126-134 

Участь у конференціях. 
1. Ільницький О. Конституційні основи принципу 

стабільності у податково-правовому регулюванні 
за законодавством України / Олег Ільницький // 
Судовий розгляд податкових і митних спорів: 
проблеми, виклики, пріоритети: Збірник 
матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 4-5 липня 2019 р.). – К., 
2019. – С. 123-127 

2. Міжнародна наукова конференція «Czy 
powiaty i województwa są potrzebne? 
Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. 
rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie 
oraz o samorządzie województwa» з 
доповідю на тему: «Samorząd terytorialny 
w systemie zarządzania publicznego 
Ukrainy: teraźniejszośd oraz perspektywy» 
(16 березня 2018 р., Ягеллонський 
університет, м. Краків, Республіка 
Польща);  

3. Міжнародний науковий семінар 



«European Union Public Finance» з 
доповідю на тему: «Influence of the 
European Union Funds on the 
Decentralization Process in Ukraine» (6 
червня 2018 р., Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Республіка Польща); 

 

Член Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді. 

Почесна грамота Верховної Ради України 

(2017 рік) 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Решота 

Володимир 

Володимир

ович 

Доцент 

кафедри 

адміністрати

вного і 

фінансового 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.07 – 

адміністративне право і 

процес, фінансове 

право, інформаційне 

право, рік. 

«Застосування джерел 

адміністративного 

права в судочинстві 

України». 

Доцент кафедри 

адміністративного та 

фінансового права, 

2015 рік. 

 12 

років 

Проблеми 

адміністрати

вної юстиції  

Проблеми 

сучасного 

адміністрати

вного права.  

Публікації: 

1. Решота В.В. Європейський Союз у ХХІ 

столітті: функціонування та розвиток : 

монографія / кол. авт. ; за заг. ред. чл.-кор. 

НАН України, проф. В. С. Загорського, проф. 

О. Я. Красівського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 

2016 . – 632 с. (у співавторстві, власний внесок 

– 1,25 друк. арк.). 

2. Решота В. В. Джерела адміністративного 

права України: проблеми судового 

застосування: монографія. – Львів: ТзОВ 

Галицька видавнича спілка, 2018. – 356 с. 

3. Reshota V.V. Sources of administrative law: 

problems of judicial application // 

Адміністративне право і процес. 2018. – № 2 

(21). – C. 16–22. 

Участь у конференціях: 

Решота В.В. Правовий звичай у системі 

джерел адміністративного права України. // 

Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики: матер. міжнар. наук.-

практ. конф. (Одеса, 10-11 серпня 2018 р.). – 

Одеса: ГО «Причорноморська фундація 



права», 2018. – С. 65–68. 

Робота з аспірантами – 5 

Стажування: 

1) Університет м. Вюрцбург (Федеративна 

Республіка Німеччина), сертифікат завершення 

«Літньої школи Європейського права». 

21.11.2015 р. 

2) ОБСЄ, координатор проектів в Україні, 

сертифікат завершення «Зимової школи з 

адміністративного права», 

08-10.12.2015 р. 

м. Вінниця. 

3) ОБСЄ, координатор проектів в Україні, 

сертифікат завершення «Осінньої школи з 

адміністративного права», 

08 -11.11.2016р., 

м. Київ. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Школик 

Андрій 

Михайло-

вич 

Доцент 

кафедри 

адміністрати

вного і 

фінансового 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.07 – теорія 

управління, 

адміністративне право і 

процес, фінансове 

право, 2001 рік. 

«Адміністративно-

правове забезпечення 

управлінської  

діяльності в Україні». 

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного і 

фінансового права, 

2005 рік. 

 22 роки Проблеми 

адміністрати

вно-

деліктного 

права.  

Публікації: 

1.Школик А.М. Концепція загального закону 

(кодексу) про адміністративну процедуру // 

Право України. – 2018.- № 11. – С. 119-137. 

2. Школик А.М. Базові поняття 

адміністративного законодавства / Питання 

адміністративного права: Кн. 3 / [відп. за вип. 

Н.Б. Писаренко]. – Харків: Право, 2019. – С. 

107-113. 

3. Школик А.М. Сфера действия общего 

закона (кодекса) об административной 

процедуре и его соотношение со специальным 

законодательством // Вороновські читання: 

Єдність   адміністративних та фінансових  

процедур) : збірник статей, доповідей та тез 

учасників міжнар. наук.-практ. конф, м. Львів, 

5-6 жовтня 2018р. – Харків: Асоціація  



фінансового права України, 2018. – с. 182-191. 

Участь у конференціях: 

Школик А.М. Новації проекту Закону України 

«Про адміністративну процедуру» // 

International scientific and practical conference 

devoted to the celebration of 5th anniversary of 

Visegrad Journal on Human Rights «Development 

of legal science: choice mechanisms and priorities 

implementation‖. June 7-8, 2019. Snina (the 

Slovak Republic): Izdevnieciba ―Baltija 

publishing‖. – P. 352-354. 

Стажування: 

1) Центр німецького права КНУ ім. Т. 

Шевченка, документ про проходження 

тренінгу із системного розуміння 

основоположних прав людини, 21.10.2015 р., 

м. Київ. 

2) Університет м. Вюрцбург (Федеративна 

Республіка Німеччина), сертифікат завершення 

«Літньої школи Європейського права». 

21.11.2015 р. 

3) Львівський державний університет 

внутрішніх справ, звіт та довідка про 

стажування від 15.05.2019 р. № 118 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Янюк 

Наталія 

Володимирі

вна 

Доцент 

кафедри 

адміністрати

вного і 

фінансового 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.07 – теорія 

управління, 

адміністративне право і 

процес, фінансове 

право, 2003 рік. 

«Адміністративно-

правовий статус 

посадової особи». 

Доцент кафедри 

 26 

років 

Адміністрати

вно-правові 

засоби 

запобігання 

корупції на 

публічній 

службі 

Публікації: 

1. Янюк Н.В. Поняття «посадова особа»: 

теоретики-правова характеристика у контексті 

законодавства про державну службу : 

колективна монографія «Службове право: 

витоки, сучасність та перспективи розвитку» 

(у співавторстві)/ За заг. ред Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова. – Запоріжжя : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – С.319-327. 

2. Янюк Н.В Адміністративно-процесуальне 



конституційного, 

адміністративного і 

фінансового права, 

2008 рік. 

право: нові концептуальні підходи  // Журнал 

Східноєвропейського права. – 2017. - №44. – 

С.43-49 [Електронне наукове видання]. 

3. Янюк Н.В Поняття «конфлікт інтересів» у 

міжнародно-правових актах та 

адміністративному законодавстві України // 

Вісник  Львівського університету. Серія 

юридична. – 2018. Випуск 66. – С.147-154.  

Участь у конференціях: 

Янюк Н. Поняття «адміністративний акт»: 

погляди на проблему у контексті застосування 

законодавства про державну службу / 

Адміністративний акт: теорія та практика: ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція 

(м. Київ, 9 жовтня 2017 року): тези доповідей / 

за редакцією д.ю.н., професора В.М. Бевзенка. 

– Київ : ВД «Дакор», 2018. – С.170-174. (178 

с.).  

Робота з аспірантами – 2 

Керівництво науковими роботами студентів-

переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

Керівництво студентським науковим гуртком з 

адміністративного права 

Стажування: 

1) НДІ державного будівництва та місцевого 

самоврядування НАПрН України Львівській 

лабораторії прав людини і громадянина. 

Звіт «Адміністративне судочинство». 

Довідка про стажування від 16.05.2014 р. 

2) ОБСЄ, координатор проектів в Україні, 

сертифікат завершення «Зимової школи з 

адміністративного права», 

08-10.12.2015 р. 



м. Вінниця. 

3) ОБСЄ, координатор проектів в Україні, 

сертифікат завершення «Осінньої школи з 

адміністративного права», 

08 -11.11.2016р., 

м. Київ. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

 Коссак 

Володимир 

Михайлови

ч 

Завідувач 

кафедри 

цивільного 

права та 

процесу 

 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.03 – 

цивільне право і 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне 

право, 1996 рік. 

«Цивільно-правові 

проблеми регулюван-

ня іноземних інвес-

тицій в Україні.». 

Професор кафедри 

цивільного права та 

процесу, 2001 рік. 

31 рік Проблеми 

зобов'язально

го права 

Публікації: 

1. Deutsches und europäisches Bank und 

Kapitalmarktrecht. Band II. – Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 2017. – 3025 s. [Особистий 

внесок Коссака В. М. - S.2921-2936/ 

2. Коссак В. М. Нравственно-правовые 

проблемы защиты прав потребителей // 

Проблемы гражданского права и процесса. Сб. 

научных статей. – Гродно, Гр ГУ им. Я. 

Купалы, 2018. – С.129-139. 

3.Правосуб‘єктність державних органів і 

створених ними юридичних осіб у механізмі 

регулювання цивільної відповідальності // 

Право України. – 2019. - №1 – С.154-166. 

Участь в конференціях: 

Коссак В. М. Іпотека як речове 

забезпечувальне право/ В. М. Коссак // Дев‘яті 

юридичні диспути з актуальних проблем 

приватного права, присвячені пам‗яті Є. В. 

Васьковського: Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 

травня 2018 р.). – Одеса: Астропринт, 2019. – 

С. 143-146 

Робота з аспірантами: 

40, з яких захистили дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук 

– 36, доктора юридичних наук - 4. 

Стажування: 



Віденський університет 

(01.10.2015-31.10.2015 ) 

Звіт 

«Deutsches und europäisches Bank und Kapi-

talmarktrecht 

Юриди

чний 

факуль

тет 

 Дякович 

Мирослава 

Михайлівна 

Професор 

кафедри 

цивільного 

права та 

процесу 

 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних на-

ук 

12.00.03 цивільне 

право та процес; 

сімейне право; 

міжнародне приват-не 

право, 2015 рік. 

―Охорона і захист сі-

мейних прав та інтере-

сів нотаріусом: цивіль-

но-правовий аспект‖. 

Доцент кафедри циві-

льного права та проце-

су, 2011 рік. 

 16 

років 

Проблеми 

спадкового 

права  

Публікації: 

1. Хрестоматія нотаріального права України: 

навч. посіб. / М. М. Дякович. — Київ : 

Видавництво «Істина», 2018. — 480 с.  

2. Spickhoff A., Kossak V., Kvit N. Aktuelle 

Fragen des Medizinrechts: Ein Ost-West-

Vergleich / Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 

2018. – 205s.(Особистий внесок Дякович М. М. 

- S. 147-154. 

2.Дякович М. М. Нотаріальне посвідчення 

правочинів за законодавством України: 

монографія / М. М. Дякович. – Lambert 

Academic Publishing, 2018 International Book 

Market Service Ltd., member of OmniScriptum 

Publishing Group, All rights reserved. Beau 

Bassin 2018. – 80 с. 

Участь у конференціях: 

1. Дякович М.М. Правові засади  захисту 

сімейних прав та законних інтересів 

нотаріусом// Римське право і сучасність: матер. 

Міжнар. наук.конф. (Одеса, 6 червня 2014 р.)// 

за заг.ред. д.ю.н., проф.Є.О. Харитонова; 

Націон. ун-т ―Одеська юридична академія‖. - 

Одеса Фенікс, 2014.- С. 62-65. 

Робота з аспірантами-1 

Стажування:  

Львівський державний університет внутрішніх 

справ. 

Звіт 



―Проблеми сімейних правовідносин в 

нотаріаті‖ 

16.12.2014 р. 

        

Юриди

чний 

факуль

тет 

Яворська 

Олександра 

Степанівна 

 

Професор, 

завідувач 

кафедри 

інтелектуаль

ної власності, 

інформаційн

ого та 

корпоративн

ого права 

 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук; спеціальність 

12.00.03  цивільне 

право і цивільний 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне 

право, 2011 рік.     

«Договірні 

зобов‘язання про 

передання майна у 

власність». 

Професор кафедри 

цивільного права та 

процесу, 2014 рік. 

 

28 років Інтелектуаль

на власність і 

трансфер 

технологій 

Проблеми 

договірних 

зобов‘язань 

у сфері 

інтелектуаль

ної 
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Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.  

2. ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. 

Яворської. – Львів: Видавництво «Левада», 

2017. – 470 с.  

3. Яворська О. VIVERE EST COGITARE / 

О. Яворська // Актуальні проблеми приватного 

права. Збірник наукових праць до 85-ти річчя з 

дня народження і 55-ти річчя науково-

педагогічної та громадської діяльності 
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Стажування: Львівський державний 

університет внутрішніх справ. Звіт ―ІТ-право: 

поняття, зміст, засади‖ від 20.02.2017 р. 

 

Науковий керівник науково-дослідної 

тематики кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права 

«Новелізація законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності та його гармонізація 
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0119U002408, термін виконання – 2019–
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Член редакційної колегії часопису «Вісник 

Львівського університету. Серія юридична». 



 

Участь у конференціях: 

Яворська О. Особливості правового положення 

корпоративного фонду акціонерного 

товариства. / О. Яворська // Правовий захист 

корпоративних прав за законодавством 

України та країн Європейського Союзу. - 

Збірник наукових праць за матеріалами XVІІ 
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Робота з аспірантами:  за останні 5 років - 11, 

з яких 4 захистили дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

Робота з докторантами: керує написанням 2 

дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук. 
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1. Яворська О. С. Охорона авторських і 

суміжних прав у разі їх порушення з 
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2. Яворская А. Интеллектуальное право 

Украины в системе права Украины / 



Яворськая А. // Очерки права 

интеллектуальной собственности. - 

Сборник статей. Отв. ред. И. В. Спасибо-

Фатеева. Харьков. Право. 2018. С. 463-486 

3. Яворська О. Договори щодо 

розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності за 

законодавством України. Вроцлавсько-

Львівський юридичний збірник. 2017. № 

8. С. 153-165 

4. Яворська О.С. Законодавчі новели щодо 

захисту авторських і суміжних прав у разі 

їх порушення з використанням мережі 

Інтернет. Національний університет 

«Одеська юридична академія». Часопис 

цивілістики. Науково-практичний журнал. 

2017. Випуск 26. С. 29-33. Одеса, 2017. 

116 с 

5. Яворська О.С. Охорона прав 

інтелектуальної власності науково-

педагогічних працівників: здобутки, 

перспективи, проблеми / Олександра 

Степанівна Яворська // Вісник 

Львівського університету. Серія 

юридична. – 2017. – Випуск 63. – С.113 – 

120 

6. Яворська О.С. Завдання та пріоритети у 

сфері правової охорони інтелектуальної 

власності / Олександра Степанівна 

Яворська // Право України. – 2016. – 

Випуск 11. – С. 92-100 

7. Яворська О., Суханов М., Федорчук Ю., 

Лубчук О. Кому належить скіфське 

золото? Однозначна відповідь на складне 



питання Амстердамського окружного суду 

/ Олександра Степанівна Яворська // 

Право України. – 2017. – Випуск 1. – 

С.127-139 

8. Яворська О.С. Теорія та практика 

застосування презумпції творчого 

характеру праці, результатом якої є об‘єкт 

інтелектуальної власності / Олександра 

Степанівна Яворська // Вісник 

Львівського університету. Серія 

юридична. – 2017. – Випуск 64. – С. 175 – 

182 

9. Яворська О.С. Презумпція творчого 

характеру праці, результатом якої є об‘єкт 

інтелектуального права: теорія та 

практика застосування / Олександра 

Степанівна Яворська // Національний 

університет «Одеська юридична 

академія». Часопис цивілістики. Науково-

практичний журнал. – 2017. – Випуск 23. – 

С.78-83 

10. Яворська О. С. Правове регулювання 

обігу цінних паперів / О. С. Яворська. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 

336 с. 

11. Яворська О. С. Презумпція авторства та її 

значення у судовій практиці / О. Яворська 

// Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. – 2016. - Вип. 62. – С. 99–106 

12. Яворська О. С. Право на доступ до 

публічної інформації за законодавством 

України: зміст, гарантії, проблеми 

реалізації / О. Яворська // Wrocławsko-

Lwowskie zeszyty prawnicze.  –  2015. - № 



6. – С. 180-205 

13. Яворська О. С. Управління майновими 

правами суб‘єктів авторського права і 

суміжних прав / О. Яворська // 

Підприємництво, господарство і право. – 

2016. - № 7. – С. 26-31 

Юриди

чний 

факуль

льтет 

Тарасенко 

Леонід  

Леонідов

ич 

Доцент 

кафедри 

інтелектуал

ьної 

власності, 

інформацій

ного та 

корпоратив

ного права. 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат  юридичних 

наук, 12.00.03 – 

цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право кафедри 

цивільного права і 

процесу, 2014 рік; 

«Договори у сфері 

оренди транспортних 

засобів» 
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Проблеми 

правової 

охорони 

прав 

інтелектуаль

ної 

власності в 

мережі 

Інтернет  

 

Публікації: 

1. Тарасенко Л.Л. Новації щодо здійснення 

колективного управління майновими 

авторськими та суміжними правами / 

Л.Л.Тарасенко // Часопис цивілістики. – Одеса: 

Нац. Ун-тет «Одеська юрид. акад.», 2019. - № 

33. – Т. 2. – С. 55-60  

2. Тарасенко Л.Л. Використання знака для 

товарів і послуг і «Trade dress» / Л.Л.Тарасенко 

// Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – 

Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2019. - № 

55. – С. 66-71  

3. Тарасенко Л.Л. Об‘єкти авторського права у 

цифровому середовищі. / Л.Л.Тарасенко // 

Вісник Львівського Університету. Серія 

Юридична. – Львів: Львівський нац.ун-т, 2019. 

– Вип. 68. – С. 231-239.  

Стажування: Ягелонський університет, 

Краків, Польща (кафедра інтелектуальної 

власності Факультету права і адміністрації). 

Звіт «Об‘єкти авторського права у цифровому 

середовищі». 20.05.2018р. 

Участь у конференціях: 

Тарасенко Л.Л. Види юридичних осіб 

корпоративного типу / Л.Л.Тарасенко // 

Правовий захист корпоративних прав за 

законодавством України та країн 



Європейського Союзу: Збірник наукових праць 

за матеріалами XVІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (27-28 вер. 2019 р., Івано-Франківськ). – 

Івано-Франківськ, 2019. – С. 227-231. 

  

Робота з аспірантами:  за останні 2 роки – 3 

аспіранти (1 і 2 року навчання). 

Здійснював керівництво написання 

магістерських робіт студентами. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Мартин  

Володимир 

Михайлови
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Доцент 

кафедри 

інтелектуал

ьної 

власності, 

інформацій

ного та 

корпоратив

ного права. 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат  юридичних 

наук, 12.00.03 – 

цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне приватне 

право кафедри 

цивільного права і 

процесу, 2007 рік. 

«Право користування 

чужим майном» 

25 років Право 

інтелектуаль

ної власності 

на засоби 

індивідуаліза

ції суб‘єктів 

господарюва

ння 

Публікації:  

1. Інтелектуальне право України / за заг. ред. 

проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Під-

ручники і посібники, 2016 р. – 608 с.  

2. ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. 

– Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с.  

3. В.М. Мартин. Охорона прав на комерційні 

найменування за законодавством України. / 

Мартин В.М. // Prioritya stratégie prerozvoj 

právnej vedyvosvetevedy. Medzinárodná 

vedecko-praktická konferencia. 28–29 októbra 

2016 r. Sládkovičovo, Slovenská republika 28–29 

októbra 2016 r. С.59-62. 

Стажування: Львівський державний 

університет внутрішніх справ. Звіт. ― 

Комерційні найменування: поняття. види  та 

особливості правової охорони ‖ 19.06.2017 р. 

Участь у конференціях: 

В.М. Мартин Майнові права інтелектуальної 

власності на сорти рослин  за законодавством 

України. / Мартин В.М. // Матеріали ХXV 

звітної науково-практичної конференції 

«Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні». Ч.1. (м. Львів, 7-8 люто-го 

2019р.). С.169-171. 



Здійснював керівництво написання 

магістерських робіт студентами. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

 Богдан 

Йосип 

Гнатович 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права та 

процесу 

 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.03 – 

цивільне право та 

процес; сімейне право; 

міжнародне приватне 

право, 1985 рік. 

«Участь органів 

фінансового 

управління в 

радянському 

цивільно-му процесі».  

Доцент кафедри циві-

льного права та 

процесу , 1988 рік. 

 

 43 роки Проблеми 

цивільного 

процесуально

-го права  

Публікації: 

1. Богдан Й.Г. Перегляд судових рішень 

Верховним Судом України // Цивільний 

процес України: Підручник: [За загальною ред. 

д.ю.н. доц. М.М. Ясинка].- К.: Алерта, 2014. – 

с.581-595. 

2. Богдан Й. Г. Закінчення строку дії 

іпотечного договору та пов‘язані із цим 

правові наслідки. – 2015. – [Електронний 

ресурc]. – Режим доступу: // ua/ racurs/ua/ 740 . 

3. Цивільний процесуальний кодекс України: 

Науково-практичний коментар / за заг. ред. д. 

ю. н., професора, академіка Академії наук 

вищої школи України М. М. Ясинка. – К.: 

Алерта, 2018. – 604 с. [Особистий внесок 

Богдана Й. Г. - ст.ст. 388-429 ЦПК України] 

Участь у конференціях: 

1.Международный научный семинар 

«Электронное правосудие: понятие, сущность, 

перспективы». - 4 октября 2013 р. -  

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы (м. Гродно, Республіка 

Білорусь) 

Стажування: 

Львівський державний університет внутрішніх 

справ з 01.02.2019 р. до 31.03. 2019 р. 

Звіт 

«Участь суду в процесі доказування». 

Юриди

чний 

факуль

тет 

 Юркевич 

Юрій 

Миколайов

ич 

Доцент 

кафедри 

цивільного 

права та 

 

Юриди

чний 

факульт

Доктор юридичних 

наук, 12.00.03 – 

цивільне право та 

цивільний процес; 
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років 

Правовий 

статус 

суб‘єктів 

господарсько

Публікації: 

1. Правові засади створення, діяльності та 

припинення юридичних осіб в Україні: навч. 

посібник / Ю.М. Юркевич, У.Б. Андрусів, О.Б. 



процесу ет сімейне право; 

міжнародне приватне 

право, 2017 рік. 

«Договірні форми 

об‘єднань фізичних та 

юридичних осіб у 

цивільному праві 

України».  

Доцент кафедри 

цивільного права та 

процесу, 2014 рік. 

 

ї діяльності  

 

Верба-Сидор та ін.; за ред. Ю.М. Юркевича. 

Львів, ЛьвДУВС, 2019. 412 с. (Юркевич Ю.М. 

– (передмова (вступ), §§ 1.1, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4). 

2.Юркевич Ю.М. Правовий статус 

комунальних унітарних підприємств за 

законодавством України / Юркевич Ю.М. // 

Науково-виробничий журнал «Держава та 

регіони». – Серія: Право. – 2019. – № 1. – С. 

55-59.  

3.Юркевич Ю.М. Зміст права власності та 

автономне значення поняття «майно» у 

практиці Європейського суду з прав людини / 

Юркевич Ю.М. // Науковий журнал «Приватне 

та публічне право». – 2019. – № 2. – С. 50-54.  

Участь у конференціях: 

Юркевич Ю.М. Організаційні форми суб‘єктів 

господарювання у сфері туристичної 

діяльності // Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні: матеріали 

XXV звітної науково-практичної конференції 

(7-8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: 

Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка, 2019. – 236 с. – С. 136-138. 

Робота з аспірантами – 1. 

Стажування: 

Львівський державний університет внутрішніх 

справ МВС України, юридичний факультет.  

Звіт 

«Договірні форми об‘єднань фізичних та 

юридичних осіб у цивільному праві України». 

17.05.2017 р. 

Юриди  Пилипенко Завідувач Юриди Доктор юридичних 43 роки Правові Публікації: 



чний 

факуль

тет 

Пилип 

Данилович 

кафедри 

трудового, 

аграрного та 

екологічного 

права 

чний 

факульт

ет 

наук, 12.00.05 трудове 

право; право 

соціально-го 

забезпечення, 2002 рік. 

«Проблеми теорії 

трудових 

правовідносин в 

умовах переходу до 

ринкової економіки». 

Професор кафедри 

трудового, аграрного 

та екологічного права, 

2005 рік. 

 

проблеми 

реалізації 

права на 

працю в 

Україні  

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

права 

зайнятості  

Теоретичні 

проблеми 

захисту 

земельних 

прав 

громадян  

Правові 

проблеми 

екологічної 

безпеки в 

Україні  

1. Pylypenko P., Rym O., 

The European Employment Strategyas a Tool of 

Internationa land Comparative Labour Studies. 

Volume 8, No. 3, September-October 2019. – р. 

68-84. 

2. Пилипенко П., Рим О. Про свободу 

переміщення працівників країнами 

європейського Союзу  // Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. - 2018. - 

Випуск 67. - С. 189-198. 

3. Пилипенко П. Д., Раневич  О. Ю. Право 

на соціальний захист у разі безробіття: 

український та міжнародний 

досвід  Вроцлавсько-Львівський юридичний 

збірник // Wrocławsko-

Lwowskie zeszyty prawnicze. – Вип. 9. – Львів – 

Вроцлав : Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2018. – С. 137-

150 

Стажування: 

Львівський державний університет внутрішніх 

справ  

Звіт 

«Дослідження проблем загальної частини 

трудового права України» 

17.05.2017р. 

Науковий керівник науково-дослідної 

тематики кафедри соціального права: 

«Теоретико-прикладні проблеми становлення і 

розвитку права зайнятості та права довкілля в 

Україні» (Р/№ 0119U002400, термін виконання 

– 2019-2021рр.). 

Член редакційної колегії  

Наукового видання Юридичний журнал 



«Право України»; часопису «Вісник 

Львівського університету. Серія юридична». 

Участь у конференціях:  

1. Пилипенко П. Д правові засади 

організації і проведення громадських та інших 

робіт тимчасового характеру / Пилипенко П. Д. 

// Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні: матеріали ХXV звітної 

науково-практичної конференції (6–7 лютого 

2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний 

факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2020.– С. 34-

37 

Робота з докторантами -2  

  

Робота з аспірантами: за останні 5 років 

–6, з яких 2 захищені 

 

Юриди

чний 

факуль

тет 

 Синчук 

Світлана 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

трудового, 

аграрного та 

екологічного 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних на-

ук 12.00.05 трудове 

право; право 

соціально-го 

забезпечення, 2015 рік. 

 «Теорія 

правовідносин 

соціального 

забезпечення». 

Доцент кафедри 

трудового, аграрного 

та еко-логічного 

права, 2003 рік. 

   

  21рік Теоретико-

прикладні 

проблеми 

раціонально

го 

використанн

я природних 

ресурсів.  

Теоретико-

правові 

проблеми 

організаційн

о-правових 

форм 

соціального 

Публікації: 

1. Синчук С .М. Пенсійне забезпечення в 

Україні та Білорусі: історія становлення та 

перспективи розвитку / Синчук С .М. // за ред. 

М. Шумила, І. Комоцької. – Київ : Ніка-Центр, 

2018. – 516 с. (Індивідуальна участь С. 26-46; 

101-127; 149-169; 260-282) . 

2. Синчук С. М. Актуальні проблеми 

пенсійної реформи: роз‘яснення коментарі 

(посібник) / В. Бурак, О. Кульчицька, С. 

Синчук, І. Ласько // за заг. ред. д.ю.н., проф. С. 

М. Синчук – Львів : ПП ―Видавництво 

Левада‖, 2017. - 52 с. (Особистий внесок С. 5, 

20 – 32. 

3. Синчук С. М. Гарантії визначення 

мінімального розміру пенсії за віком 



захисту.  

Проблеми 

правозастос

ування у 

сфері 

соціального 

забезпеченн

я громадян в 

Україні.  

Соціальне 

право в 

системі 

права 

України. 

 

відповідно до Закону України ―Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення пенсій‖ / С. М. Синчук // 

Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки» . – 

2017. - №5. - C. 158-162. 

Стажування: 

Львівська комерційна академія. 

Звіт 

«Теоретичні проблеми загальної частини 

проблеми права соціального» забезпечення  

25.05.2015р. 

Член спеціалізованої вченої ради  

Д 35.051.03 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право 

соціального забезпечення. 

Участь у конференціях: 

1. Синчук С. М. Факт проживання як 

умова реалізації права на пенсійне 

забезпечення / С. М. Синчук // Проблеми 

реалізації прав громадян у сфері праці та 

соціального забезпечення : тези доп. та наук. 

повідомл. учасників IX  Міжнар. наук.-практ. 

конф., яка присвяч. 50-річчю створення каф. 

труд.  Права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 

Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / уклад. : 

О. М. Ярошенко, А. М. Слюсар, І. А. Вєтухова 

; за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 

2019. – С. 497- 499.  

Робота з аспірантами: за останні 5 років 

– 8, з яких 3 захистили дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

Здійснювала керівництво написання 



магістерських робіт студентами. 
Юриди

чний 

факуль

тет 

Бурак 

Володимир 

Ярославови

ч 

Доцент 

кафедри 

соціального 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат юридичних 

наук 12.00.05 - трудове 

право, право соціально-

го забезпечення , 2000 

рік. 

«Єдність і 

диференціація 

правового 

регулювання 

трудових відносин 

робочого часу, часу 

відпочинку і 

заробітної плати 

працівників 

підприємств різних 

форм власності», 

Доцент кафедри 

трудового, аграрного 

та еко-логічного 

права, 2003 рік. 

 

 30 

років 

Механізм 

захисту 

соціальних 

прав 

працівників 

в Україні . 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

соціального 

діалогу в 

Україні . 

 

Публікації: 

1. Бурак В. Я. Правознавство. Профільний 

рівень: підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти. / І. Д. Васильків, В. 

М. Кравчук, В. Я. Бурак, О. К. Марін, Г. А. 

Волошкевич, Н. О. Попова, Л. М. Хлипавка, В. 

А. Іващенко. — Тернопіль : Астон, 2019. — 

312 с. (Особистий внесок Бурака В. Я. С. 223-

262; С. 290-309)  

2. Бурак В. Я. Деякі аспекти реалізації 

працівниками права на страйк / В. Я. Бурак // 

Вісник Львівського торговельно-економічного 

університету. [ред. кол.: Щур Б. В., Котуха  О. 

С. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 2018. 

– Вип.  7 (Юридичні науки). - С. 280-290. 

(індексується в міжнародній наукометричній 

базі даних Ulrich‘s Periodicals, Google Scholar) 

(0,54 друк. арк.) 

3. Бурак В. Я. Участь незалежного 

посередника  у захисті колективних трудових 

прав працівників / В. Я. Бурак // Вісник 

Львівського торговельно-економічного 

університету. [ред. кол.: Щур Б. В., Котуха  О. 

С. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 2018. 

– Вип.  6 (Юридичні науки). - С. 191-201 

Стажування: 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Звіт 

«Теоретичні проблеми захисту трудових прав 

працівників» 



13.12.18р. 

Участь у конференціях: 

1. Бурак В. Я. Про виконання державою 

рішень  судових органів в аспекті захисту 

соціально-економічних прав громадян / Бурак 

В. Я. //  Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної 

науково-практичної конференції (6–7 лютого 

2020 р.):  у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний 

факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2020. С-11-

13 

Робота з аспірантами: за останні 5 років 

– 4.  

Здійснював керівництво написання 

магістерських робіт студентами. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Федорович 

Володимир 

Іванович 

Доцент 

кафедри 

соціального 

права 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат юридичних 

наук 12.00.06 - 

земельне паво, 

екологічне право, 

природорерурсне пра-

во, 1998 рік. 

«Правове регулювання 

створення, 

реорганізації та 

ліквідації сільсько-

господарських коопе-

ративів»  

Доцент кафедри трудо-

вого, аграрного та еко-

логічного права, 2001 

рік. 

 31 рік Право 

власності на 

землю в 

Україні: 

проблеми 

правового 

забезпеченн

я та 

реалізації . 

Публікації: 

1. Федорович В. І. Відшкодування збитків 

власникам земельних ділянок і 

землекористувачам / В.  І. Федорович В. І. 

Гордєєв // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право. Т. 16 : 

Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. 

шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич 

(заст. голови), та ін. Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого – 2019. – 696 с. : іл. – С.64-

70.  

2. Федорович В. І. Оцінка земель / В. І. 

Федорович // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право. Т. 16 : 

Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. 

шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич 



(заст. голови), та ін. Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого – 2019. – 696 с. : іл. – С.432-

436.  

3. Федорович В. І. Право на земельну 

ділянку уразі набуття право власності на 

житловий будинок, будівлю або споруду / В. І. 

Федорович // Вісник Львівського університету. 

Серія Юридична. – 2018. – Вип. 66 – С. 179-

187.  

Стажування: 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Звіт 

«Проблеми судового захисту земельних прав 

громадян» 13.12.18 р. 

Участь у конференціях: 

1. Федорович В. І. Новели законодавства 

України про обіг земель 

сільськогосподарського призначення.   / В. І. 

Федорович // Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні: матеріали 

ХXV звітної науково-практичної конференції 

(6–7 лютого 2020 р.):  у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: 

Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка, 2020. – С. 53-55.  

Робота з аспірантами: за останні 5 років 

– 1.  

Здійснював керівництво написання 

магістерських робіт студентами. 

Юриди

чний 

Ващишин 

Марія 

Доцент 

кафедри 

Юриди

чний 

Кандидат юридичних 

наук 12.00.06, земельне 

 20 

років 

Вдосконален

ня 

Публікації: 



факуль

тет 

Ярославів-

на 

соціального 

права 

факульт

ет 

паво, екологічне право, 

природорерурсне 

право, 2001 рік. 

  

«Земельні 

правовідносини 

селянських 

(фермерських) 

господарств»  

Доцент кафедри 

трудового, аграрного 

та екологічного права, 

2007 рік. 

екологічного 

законодавств

а в умовах 

глобалізації . 

1. Ващишин М. Я. Буферні території як 

структурні елементи національної екомережі / 

М. Я. Ващишин // «Право. Людина. Довкілля» 

/ («Law. Human. Environment») Науково-

практичний журнал. Vol. 10. – No 3. – 2019. - 

С. 57-65. (індексується в міжнародній 

наукометричній базі даних - Scopus; Іndex 

Copernicus; Web of Sciense)  

2. Ващишин М. Я. Національна екомережа 

як стратегія екологічного управління / М. Я. 

Ващишин // the Journal of Eastern European Law 

/ Журнал східноєвропейського права. – 2019. – 

№ 67. - С. 30-38. (індексується в міжнародній 

наукометричній базі даних Index Copernicus 

International)  

3. Ващишин М. Я. Набуття прав на землю. 

/ М. Я. Ващишин // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : 

Право. Т. 16 : Земельне та аграрне право / 

редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. 

Ф. Кулинич (заст. голови), та ін. Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. 

М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого – 2019. – 696 с. : іл. – С. 

379-385. 

Стажування: 

Національний університет «Львівська 

Політехніка». 

Звіт 

«Правове регулювання формування 

національної екомережі». 

http://www.jsi.net.ua/journals/scopus.html
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u110/ukr_jurnaly_kopernikus.doc
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u110/ukr_jurnaly_kopernikus.doc


02.06.2015р.  

Участь у конференціях: 

1. Ващишин М. Я. Публічні та приватні 

інтереси у сфері формування національної 

екомережі / М. Я. Ващишин // .Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в 

Україні: матеріали ХXV звітної науково-

практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.):  

у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 2020. – С. 13-17.  

Робота з аспірантами: за останні 5 років 

– 3.  

Здійснювала керівництво написання 

магістерських робіт студентами. 

 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Бурдін 

Володимир 

Мико-

лайович 

Декан 

юридичного 

факультету, 

професор 

кафедри 

криміналь-

ного права і 

криміно-логії 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.08-

кримінальне право та 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право, 2011 рік. 

«Осудність та 

неосудність у 

кримінальному праві 

України: проблеми 

теорії і практики». 

Професор кафедри 

кримінального права і 

кримінології, 2014 рік. 

 19 

років 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

кримінально

ї 

відповідаль

ності за 

злочини 

проти осо-

би. 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

кримінально

ї 

відповідаль

ності за 

Публікації: 

1. Бурдін В.М. Реформування юридичної 

освіти в Україні: реалії та перспективи / В.М. 

Бурдін // Вісник Львівського університету. 

Серія Юридична. – 2018. – Випуск 66. – С. 3-

13.  

2. Бурдін В. М. Кримінальна відповідальність 

за ухилення від відбування покарань, не 

пов‘язаних з ізоляцією особи : монографія / В. 

М. Бурдін, С. П Старосольська. –  Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка,  2017.  – 304 с. 

3. Бурдін В.М. Сп‘яніння: значення для 

кримінальної відповідальності / В.М. Бурдін // 

Вісник Асоціації кримінального права 

України. – 2017. – № 1 (8). – С. 285–288.     

Участь у конференціях: 

Бурдін В.М. Окремі проблеми диференціації та 

уніфікації кримінальної відповідальності за 



злочини 

проти 

власності. 

злочини проти життя та здоров‘я особи / В.М. 

Бурдін // Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні : Матеріали XХV 

звітної науково-практичної конференції (7–8 

лютого 2019 р.). – Львів: Юридичний 

факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка. – 2019. – 

Частина 2. – С. 87–90. 

Робота з аспірантами – 4. 

Керівництво написанням магістерських робіт 

студентами, науковою роботою студентів. 

Стажування: 

Львівський державний університет внутрішніх 

справ МВС України. 

Звіт «Проблеми осудності та неосудності в 

кримінальному праві України». 

17.04.2015 р. 

Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. 

Люблін, Республіка Польща), 4–10.11.2018 

року, участь у конференції, прочитання лекцій 

та проведення наукового дослідження. Всього 

– 72 год. 

Сертифікат Університету Марії Кюрі-

Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща), 

виданий 10.11.2018 року. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Нор Василь 

Тимофійови

ч 

Завідувач 

кафедри 

кримінальног

о процесу і 

криміналісти

ки 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.09 

кримінальний процес 

та криміналістика; 

судова експертиза, 

1990 рік. 

«Теоретичні, правові і 

прикладні проблеми 

захисту майнових прав 

48 років Альтернати

вні способи 

вирішення 

кримінальни

х 

правопоруш

ень)  

Теоретичні 

Публікації: 

1. Нор В.Т. Реалізація засади змагальності під 

час розгляду скарг слідчим суддею/ Нор В.Т., 

Крикливець Д.Є. – Львів: Вид-во ТЗоВ «Колір 

ПРО», 2017. – 376с. 

2. Нор В.Т. Особливості порядку зясування 

обставин і перевірки їх доказими під час 

розгляду скарг слідчим суддею / В. Нор, Д. 

Крикливець // Право України. – 2017. -№12, с. 



потерпілих від злочину 

у кримінальному 

процесі». 

Професор кафедри 

кримінального права і  

процесу, 1990 рік. 

Дійсний член 

(академік) 

Національної академії 

правових наук України,  

2009 рік. 

(актуальні) 

проблеми 

кримінально

го 

судочинства  

Актуальні 

проблеми 

доказового 

права і 

теорії 

доказів у 

кримінально

му 

провадженні  

11-18. 

3. Бобечко Н. Порядок провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами 

у кримінальному судочинстві України: 

проблеми правового регулювання і 

правозастосування / Н. Р. Бобечко, В. Т. Нор // 

Право України. – 2018. – № 8. – С. 150–172 

(0,78 друк. арк.; особистий внесок – 0,3 друк. 

арк.). 

Участь у конференціях: 

1. Нор В. Т. Всебічність, повнота й 

неупередженість з‘ясування обставин 

кримінального провадження, як основа 

справедливого його вирішення / В. Т. Нор // 

Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні : матеріали XXV звітної 

науково-практичної конференції (7–8 лютого 

2019 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. – Львів : Юридичний 

факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2019. – С. 

197–202. (0,4 друк. арк.). 

Робота з аспірантами та докторантами: 

За останні 5 років керував  – 12 аспірантами, з 

яких 8 захистили дисертації на здобуття 

наукового ступеня к.ю.н. Наукове 

консультування -3 докторами. 2 з них 

захистили докторські дисертації. 

Стажування: 

Львівська лабораторія прав людини НАПрН 

України. 

Звіт  

«Вплив рішень ЄСПЛ на практику 

застосування кримінального процесуального 

законодавства України». 



29.10.2014 р. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Когутич 

Іван 

Іванович 

Професор 

кафедри 

криміналь-

ного про-

цесу і кри-

міналістики 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук,  12.00.09 

кримінальний процес 

та криміналістика; 

судова експертиза; 

оперативно-розшукова 

діяльність, 2010 рік. 

«Теоретичні основи 

використання 

криміналістичних 

знань в судовому 

розгляді кримінальних 

справ». 

Професор  кафедри 

кримінального процесу 

та криміналістики, 

2013 рік. 

 

 27 

років  

Методологіч

ні проблеми 

криміналіст

ики. 

Використан

ня 

спеціальних 

знань у 

юрисдикцій

ному 

провадженні

. 

Публікації: 

1. Когутич І.І. Лешкович Т.А. Поліграф у 

кримінальному  провадженні України: 

сучасний стан та перспективи. Монографія / 

І.І. Когутич, Т.А. Лешкович. - Тернопіль, 

Підручники і посібники – 2016. – 234 с. (10,8 

друк. арк.) 

2. Максимишин Н. М. Судовий допит: 

процесуальне і криміналістичне дослідження. 

Монографія / І. І. Когутич, Н. М. Максимишин. 

– Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2019. – 240 с. 

(13,95 друк. арк., особистий внесок – 6 друк. 

арк.). 

3. Когутич І. І. Графологія: загальнонаукові та 

криміналістичні погляди на її становлення і 

застосування : монографія у 3 т. ; Т. 1 : 

Загальне поняття графології та історичні 

аспекти її становлення як галузі наукового 

знання / І. І. Когутич. – Львів : ФОП Шпак В. 

Б., 2019. – 352 с. (23,15 друк. арк.). 

Участь у конференціях: 

1. Когутич І. І. Про криміналістику та її місце в 

правничому освітньому процесі / І. І. Когутич 

// Актуальні питання реформування правової 

системи : зб. матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (Луцьк, 14–15 черв. 2019). – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2019 – С. 246–249 (0,32 

друк. арк.). 

Робота з аспірантами: 

За останні 5 років – 11, з яких 7 присудили 

науковий ступінь кандидата юридичних наук. 

Стажування: 

Львівський науково-дослідний експертно – 



криміналістичний центр МВС України. 

Звіт 

«Новітні напрямки експертно-

криміналістичного дослідження». 

30.04.2017 р. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Бобечко 

Назар 

Ростиславов

ич 

Професор 

кафедри 

кримінальног

о процесу і 

криміналісти

ки 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.09 – 

кримінальний процес 

та криміналістика; 

судова експертиза; 

оперативно-розшукова 

діяльність, 2017 рік.   

«Апеляційне та 

касаційне провадження 

у кримінальному 

судочинстві України». 

Доцент кафедри 

кримінального процесу 

і криміналістики, 2011 

рік. 

 16    

років 

Проблеми 

апеляційног

о та касацій-

ного 

провадженн

я в 

кримінально

му 

судочинстві. 

Публікації: 

1. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне 

провадження у кримінальному судочинстві 

України: правове регулювання, доктрина, 

практика : монографія / Н.Р. Бобечко ; за ред. 

академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, 

проф. В.Т. Нора. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. – 686 с. 

2. Бобечко Н.Р. Заходи забезпечення 

кримінального провадження: процесуальна 

природа, зміст та обсяг / Н.Р. Бобечко // Право 

України. – 2017. – № 12. – С. 27-38. 

Участь у конференціях: 

1. Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні: Матеріали ХХІV звітної 

науково-практичної конференції.  7-8 лютого 

2018 р. м. Львів. Доповідь «Поняття, ознаки та 

класифікація кримінально-процесуальних 

проваджень» С.192-196. 

Робота з аспірантами-2 

Стажування: 

19-20 квітня 2019 р. підвищив кваліфікацію в 

Міністерстві освіти і науки України за 

спільною програмою з Міжнародною 

громадською організацією «Універсальна 

екзаменаційна мережа» за темою «Основи 

тестології та розробки тестових завдань». 

Загальний обсяг програми 0,5 кредитів ЄКТС 

(15 годин). 



Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК                   

№ 3.2/14/6/19-9  

від 20.04.2019 

Юриди

чний 

факуль

тет 

 Павлишин 

Андрій 

Андрійович 

Доцент 

кафедри 

кримінальног

о процесу і 

криміналісти

ки 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.09 – 

кримінальний процес 

та криміналістика; 

судова експертиза, 

2003 рік  

«Судові витрати у 

кримінальному процесі 

України». 

Доцент кафедри 

кримінального процесу 

і криміналістики, 2005 

рік 

 

 20 

років 

Актуальні 

проблеми 

доказового 

права і 

теорії 

доказів у 

кримінально

му 

провадженні

. 

Публікації: 

1. Стандарти доказування у кримінальному 

провадженні / А.А. Павлишин, Х.Р.Слюсарчук 

– Львів,: Видавництво ТзОВ «Колір ПРО», 

2018. – 292с. 

2. Стандарт доказування «достатня підстава»: 

тлумачення верховного суду США та 

національна практика застосування / А.А. 

Павлишин, Х.Р. Слюсарчук // Правова позиція. 

– Дніпро. - Університет митної справи та 

фінансів. – 2018. – №1 (20). – С.103-110 

3. Проблеми правового регулювання інституту 

процесуальних витрат у кримінальному 

провадженні / А.А. Павлишин // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. 

Серія юридичні науки. – 2018р. - Випуск 1. 

Том 2. - С.138-143 (0,8 друк. арк.) 

Участь у конференціях: 

Допустимість доказів, одержаних з 

порушенням правил підслідності / 

А.А. Павлишин // Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні: Матеріали 

XХІІІ звітної науково-практичної конференції 

(7-8 лютого 2017р.) у 2 ч. – Ч2. – Львів: 

Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка, 2017. – С.237-241 

Робота з аспірантами-1 

Стажування: 

Науково-дослідний інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування 



Академії правових наук України. Львівська 

лабораторія прав людини і громадянина. 

Звіт 

«Вплив порушення процесуальної форми на 

допустимість доказів у кримінальному 

процесі». 

02.06.2016р. 

Юриди

чний 

факуль

тет 

 Калужна 

Оксана 

Михайлівна 

Доцент 

кафедри 

кримінальног

о процесу і 

криміналісти

ки 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.09 – 

кримінальний процес 

та криміналістика; 

судова експертиза, 

2008 рік  

«Криміналістична 

характеристика 

фальшивомонетництва

». 

Доцент кафедри 

кримінального процесу 

і криміналістики, 2013 

рік 

 

 Використан

ня 

спеціальних 

знань у 

юрисдикцій

ному 

провадженні 

Публікації: 

1. Калужна О.М. Чи не (за)багато 

політики, (за)мало права у підходах до 

передання на вирішення слідчого судді 

питання про залучення експерта на стадії 

досудового розслідування? (за Законом № 

2147-VIII від 3 жовтня 2017 року) / Калужна 

О.М. // Право і суспільство. – 2018. - № 2-2. – 

С. 211-222. 

2. Калужна О.М. Чи не (за)багато 

політики, (за)мало права у підходах до 

державної експертної монополії? // Проблеми 

законності. – Харків, №1/2018. – С.104-120 // 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/123451. 

3. Oksana Kaluzhna. Scene inspection in 

environmental crime investigation / Yaroslav 

Bereskyi, Oksana Kaluzhna // Wspớłczesne 

problem zarządzania i bezpieczeństwa. – 

Warszawa/ - 2019. – S. 864-874. 

Участь у конференціях: 

1. IV Львівський форум кримінальної юстиції 

«Кримінальна юстиція: quo vadis?»: збірка тез 

міжнародної науково-практичної конференції. 

Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ. 2018 р. Доповідь 

«Використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій поза кримінальними 



провадженнями потребує пильної уваги 

юридичної громадськості». (Збірник матеріалів 

(168 с.) - С. 68-75). 

Робота з аспірантами-1 

Керівництво науковою роботою студентів 

Керувала секцією наукового гуртка з 

криміналістики зі студентами 4-го курсу 2015–

2019 н. р. 

Керувала науковими роботами студентів ЛНУ 

ім. Івана Франка  

Шмига Тараса– тема «Інноваційні підходи до 

аналізу ДНК профілів моноз-готних 

близнюків»  

Піха Юрія – тема «Методи обману поліграфа 

та контр-заходи його виявлення та подолання»  

Бурачинської Юстини – тема «Дакти-

лоскопічний облік як вид оперативно-

довідкового криміналістичного обліку» 

Божени Партики – тема «Перехресний допит у 

суді»  

Наталії Пустової – тема «Чи можна залучати 

понятим неповнолітнього?» – опубліковано 

тези доповіді. 

Адріани Дмитренко – тема «Конфіденційне 

співробітництво у кримінальному провадженні 

України: проблемні аспекти» (опубліковані 

тези). 

Опубліковані тези доповідей у збірнику 

матеріалів 15-, 16-ї та 17-Ї міжнародної 

студентсько-аспірантської наукової кон-

ференції «Актуальні проблеми прав людини, 

держави та правової системи» 

Стажування: 

1. «Sommerschule Europäisches Recht» (Літня 



школа європейського права) в Університеті 

Вюрцбурга (Німеччина) з 15 до 21 листопада 

2015 р. 

Сертифікат про участь у Школі від 21.11.2015 

р., засвідчений Prof. Dr. Eckhard Pache. 

3. Сертифікат про участь у 2-денному тренінгу 

«Technologies of Implementing a Partnership 

Collaboration in Teaching and Learning» (T-

Update Training Center 10-11 Vay sn Lviv, 

Ukraine). 

Юриди

чний 

факуль

тет 

Марін 

Олександр 

Костян-

тинович 

Доцент 

кафедри 

криміналь-

ного права і 

кримінології 

Юриди

чний 

факульт

ет 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.08 – 

кримінальне право та 

кримінологія; 

кримінально-виконавче 

право , 2002 рік. 

«Конкуренція 

кримінально-правових 

норм».  

Доцент кафедри 

кримінального права і  

кримінології. 2005 рік. 

19 років Теоретико-

прикладні 

проблеми 

відповідаль

ності за 

службові 

злочини. 

Теоретико-

прикладні 

проблеми 

кримінально

-правового 

регулюванн

я. 

Публікації: 
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