
 Список заходів (конференції, круглі столи, семінари) 

за участі іноземних представників (вчених, юристів-практиків),  

які організовувались та проводились на юридичному факультеті 

протягом 2016-2020 навчальних  років 

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

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

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

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

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

року) 

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

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

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

2020 року) 

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

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

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

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

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

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

соціологічні  виміри” (за участі представників Люблінського та Вроцлавського 

університетів) (юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 14 листопада 2019 року). 

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

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

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

6.  Відкриті лекції польських представників на тему «Арбітраж та медіація в Республіці 

Польща» (юридичний факультет, 06-08 вересня 2019 року) 

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

України та Польщі» за участі кафедри римського права Католицького Люблінського 

університету імені Йоана Павла ІІ (09 квітня 2019) 

8.  XVІІІ міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція “Актуальні проблеми прав 

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

9.  Відкриті лекції відомого американського правознавця, адвоката Яна Сігала (юридичний 

факультет, 1-2 квітня 2019 року) 

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

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

Львів) 

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

Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Гарантування дотримання прав людини при 

здійсненні правосуддя» спільно з Верховним Судом за фінансової підтримки Міністерства 

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

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

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

за підтримки Німецького фонду міжнародного правового співробітництва спільно з 

кафедрою цивільного та медичного права Мюнхенського університету імені Людвіга 

Максиміліана (Львівський національний університет імені Івана Франка, 11 жовтня 2018 

року) 

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

адміністративних та фінансових процедур», організованому Асоціацією фінансового права 

України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) спільно із 

Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Національною академією 

правових наук України, Верховним Судом  (Львівський національний університет імені 

Івана Франка, 5-6 жовтня 2018 року) 

14.  Міжнародна наукова конференція «Відновлення західної правової традиції в Україні – 
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перспективи для розвитку сучасної української правової культури? Праці – Станіслава 

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

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

імені Івана Франка, 14-15 травня 2018 року) 

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

співпраці» за участі представників Факультету права та адміністрації Варшавського 

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

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

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

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

Агати Цапік та адвоката, доктора Рудольфа Остріханського (юридичний факультет 

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

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

Конституційним Трибуналом Республіки Польщі” (юридичний факультет Львівського 

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

(юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 27 

квітня 2018) 

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

в Україні» (юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 27 квітня 2018 року)  

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

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

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

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

участі запрошеного професора, доктора права (Гарвардський університет) Бостяна 

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

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

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

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

адміністрації, Варшавський Університет) за участі представників Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. (юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 01 грудня 2017) 

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

політологічні виміри», організований спільно з Національним юридичним університетом 

імені Ярослава Мудрого, Львівською лабораторією прав людини і громадянина НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук 

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

листопада 2017 року). 

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

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

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

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

Франка, 10-11 листопада 2017 року) 

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

розвитку в умовах євроінтеграції» (юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 10 листопада 2017 р.) 

25.  Зустріч із американським юристом-практиком, випускником Стенфордського Університету, 

спеціалістом у сфері корпоративного права Робертом Брігамом (юридичний факультет, 03 

жовтня 2017 року) 

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

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

організований спільно із факультетом права та адміністрації Ягелонського університету 

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

Франка, 27-28 квітня 2017 року) 
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27.  XVІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав 

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

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

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

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

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

2016 року) 

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

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

спільно із юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса 

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

конституціоналістів, Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області 

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

2016 року) 

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

політологічні виміри», організований спільно з Національним юридичним університетом 

імені Ярослава Мудрого, Львівською лабораторією прав людини і громадянина НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук 

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

жовтня 2016 року). 

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

межах проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Гарантування дотримання прав 

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

Верховним Судом України, Вищим адміністративним судом України, Національною 

школою суддів України, Міністерством юстиції України (Дзеркальна зала Львівського 

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