Додаток 4
до наказу ректора
від 15.10.2019 р. № Н-347

Інформація 
про наукову, науково-технічну, мистецьку та інноваційну діяльність факультету (наукової установи) за 2019 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності факультету (наукової установи) (не більше однієї сторінки):
а) коротка довідка про підрозділ (до 7 рядків);
Юридичний факультет має у своєму складі 10 кафедр, комп’ютерний клас, криміналістичну лабораторію, лабораторію дослідження теоретичних проблем прав людини, лабораторію практичного права, малий видавничий центр, школу американського права, школу німецького права, школу польського та європейського права. На факультеті сформувались три наукові школи, а також формуються нові напрямки наукових досліджень;
б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки у текстовому та табличному  вигляді);
Всього на факультеті у навчальному процесі задіяно 168 науково-педагогічних працівників (у 2018 році – 157, у 2017 – 157), які обіймають 135,25 штатних посад (ставок) (у 2018 році – 131, у 2016 – 127). Навчальний процес забезпечують 165 штатних працівників (у 2018 році – 140, у 2017 – 150), з яких 22 докторів наук (у 2018 році – 22, у 2017 – 22), 108 кандидатів юридичних наук (у 2018 році – 116, у 2017 – 113);
в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, у вигляді таблиці: 
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г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук, кількість захищених дисертацій;
У звітному році діяло дві спеціалізовані вчені ради:
1. Спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук 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». Кількість захищених дисертацій: кандидатських – 6.
2. Спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Кількість захищених дисертацій: кандидатських – 2.

IV. Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science):
№ з/п
Автори
Назва роботи (веб-посилання)
Назва видання, де опубліковано роботу, SNIP, IF (імпакт-фактор)
Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)
Статті

Dovhan H.
Ensuring National Minorities’ Interests while Establishing Electoral Boundaries in Ukraine: The Example of the Hungarian National Minority
https://doi.org/10.1163/15718115-02601006
International Journal on Minority and Group Rights
2019. – Volume 26: Issue 3. - P. 484-501
	

Dyakovych M.  
Legal Nature of the Will of Spouses under the Legislation of Ukraine
https://doi.org/10.14505//jarle.v9.5(35).15
Journal of Advanced Research in Law and Economics
Vol. 9, Issue 5 (35). – P. 1637-1642.
	

Dyakovych M.  
Mediation as means of rights and interests protection by notaries
https://astrasalvensis.eu/?mdocs-file=1784 
ASTRA Salvensis, Supplement
2019. – No 1
	

Yarymovych U.
Problematic Issues in the Protection of the Rights of European Investors in Corporate Relationships in Ukraine
https://doi.org/10.2478/bjlp-2019-0005  
Baltic Journal of Law & Politics
2019. Volume 12, Issue 1. – P. 115-136
Статті, прийняті редакцією до друку
1





V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених, у тому числі про діяльність Ради молодих учених та інших молодіжних структур
(навести:
у текстовому вигляді – до 7 рядків;
у вигляді таблиці (див. нижче);
у вигляді переліку внутрішніх стимулюючих заходів та відзнак – до 5 рядків).

Роки
Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях та відсоток від загальної кількості студентів
Кількість молодих учених, які працюють на факультеті (у науковому підрозділі)
Відсоток молодих учених, які залишаються в Університеті після закінчення аспірантури
2016
329 (19 %)
64
21
2017
385 (21 %)
50
31
2018
379 (20 %)
40
44
2019
392 (20 %)
(43) 53
30
Студентське наукове товариство юридичного факультету ЛНУ імені І. Франка здійснює, спільно з адміністрацією та викладачами юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, діяльності з організації, координації та заохочення наукової роботи студентів юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка та задоволення на цій основі дослідницьких потреб та інтересів студентів.  Станом на сьогодні на юридичному факультеті функціонують 11 студентських  наукових гуртків.	
Наукова робота студентів стимулюється з допомогою додавання додаткових балів до підсумкової поточної успішності з відповідної навчальної дисципліни: за кожен вид наукової роботи визначена певна кількість балів.
Молодими вченими факультету за звітний період було опубліковано 2 монографії, 2 розділи у монографіях, 1 навчальний посібник, 94 наукові статті, з них 8 статей у зарубіжних виданнях, взято участь у наукових заходах, за результатами яких опубліковано 160 тез доповідей, з них 69 – за результатами участі у всеукраїнських наукових конференціях та 91 – міжнародних.  
Студенти за звітний період опублікували 14 наукових статей (12 самостійно) та 89 тез доповідей на наукових конференціях (міжнародних та вітчизняних) (89 самостійно).
Студентка 4 курсу Ярега Г. З. отримала стипендію Верховної Ради України.
Студентка 5 курсу Пустова Н. отримала академічна стипендію імені Валентина Садовського Кабінету Міністрів України.
Студент Білак М. – призер (1 місце) ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з кримінального права (м. Кривий Ріг).
Команда студентів юридичного факультету у складі Білак М., Щур О.  та Манчур М. зайняли ІІ місце у загальній командній першості ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з кримінального права (м. Кривий Ріг).
Команда студентів юридичного факультету у складі Гембара Г. (студент 5 курсу), Грицай Д. (студентка 3 курсу), Садовий М. (студент 3 курсу) отримали диплом ІІІ ступеня у загальній командній першості ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства (11-12 квітня 2019, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет).
Студенти Голєв О. та Пендерецька О. отримали диплом ІІІ ступеня у ІІ турі конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Право” (19 квітня 2019, м. Одеса, Національний університет “Одеська юридична академія”).
Студентка 3 курсу Грицай Д. зайняла 1 місця у III Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Людський вимір права» імені Марка Пилиповича Орзіха (02 листопада 2018, Національний університет “Одеська юридична академія”).
Студент Шутка І.-Р. переміг у другому щорічному конкурсі творчих та наукових робіт студентів «10 кроків прокурора до подолання корупції» (24 квітня 2019 року. м. Львів, прокуратура Львівської області).
Студентка 4 курсу Ярега Г. зайняла 1 місце на I етапі IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка) (25 жовтня 2018 року).
Студентка 2 курсу Верхола А. перемогла у І етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з українською мови імені Петра Яцика.
Студенти Гарник М., Кожем’якіна К. та Бацман Л. нагороджені стипендією ім. А. М. Савицької (25 червня 2019, м. Львів).
Студентка 2 курсу Лиса Н. нагороджена стипендією фундації Лозинських.
Студент 2 курсу Олексій В. отримав стипендію випускників юридичного факультету імені Володимира Калиновича, (02 грудня 2018, м. Львів)

VI. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків).
VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати:
у текстовому вигляді загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади його успішної реалізації та перспективи розвитку - до 20 рядків;
Активна міжнародна співпраця на факультеті здійснюється на підставі договорів укладених з Університетом в Жешові, Вроцлаві та Ягелонським університетом в Кракові (Республіка Польща); Вільнюським університетом (Литва); Зальцбурським та Віденським університетами (Австрія); Університетом м. Плзень (Чехія); Інститутом міжнародного розвитку м. Левітт та  Іллінойським технологічним інститутом (США); Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва. На факультеті працюють три школи іноземного права: школа польського та європейського права; школа німецького права; школа американського права. Продовжується співпраця із Центром польських правових наук Факультету права та адміністрації Варшавського університет. Продовжується спільна діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного центру правової інформації Республіки Білорусь у межах укладеного договору про співпрацю.
у вигляді таблиці за формою нижче, в якій навести дані, що стосуються тільки тих зарубіжних партнерів, з якими укладено договори на виконання науково – дослідних робіт або отримано ґранти).

Країна-партнер (в алфавітному порядку)
Установа - партнер
Тема співробітництва
Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії
Практичні результати від співробітництва
1
2
3
4
5

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу, про патентно-ліцензійну діяльність (зазначити окремо кожну базу та відповідний трафік). 
Варто забезпечити отримання доступу працівниками, аспірантами та студентами юридичного факультету доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу, а також забезпечити належне фінансування бібліотеки для закупівля необхідної наукової літератури. 
ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (зазначити теми, зареєстровані в УкрІНТЕІ, наукових керівників, наукові результати, їх значимість – до 40 рядків).
Назва теми: „Історико-правові і порівняльно-правові аспекти реалізації принципу верховенства права”. 
Науковий керівник теми – д-р юрид. наук, проф. Кіселичник В.П.
Узагальнені результати виконання теми
За весь час дії теми (2017-2019) працівниками кафедри досліджено історико-правові та порівняльно-правові аспекти реалізації принципу верховенства права. Висвітлено наукові позиції щодо розуміння терміна «правовий статус дитини» та його складових елементів. Проаналізовано найважливіші сучасні наукові праці в галузі історії держави та права, фундаментальні наукові праці в галузі теорії держави та права, порівняльного правознавства. Охарактеризовано різні моделі дії в часі прецедентів, котрі скасовують чи змінюють ratio decidendi, встановлене попереднім прецедентом. Доведено, що норми права повинні встановлюватись з урахуванням наукових досліджень, які виявляють та вирішують проблеми застосування правових норм, відображають основні інтереси й потреби суспільства, та базуються на правозастосовній практиці. З’ясовано, що «обсяг» складових елементів у правових позиціях щодо поняття «правовий статус дитини» визначався застосуванням концепцій його інтерпретації у вузькому чи широкому значеннях. Виявлено, право за своєю суттю є системою, а застосування системних понять може надати методологічну допомогу в більш глибинному розумінні взаємозв’язку елементів права.
Охарактеризовано еволюцію нормативного захисту права на народження дитини в США (кін. ХVIII–ХХ ст.), розвиток інституту усиновлення в цій країні в ХХ ст., окремі аспекти обмеження прав неповнолітніх у межах цивільного, кримінального, процесуального правового регулювання в США в історико-правовому аспекті. Досліджено основні та додаткові ознаки правового звичаю, а також підходи до визначення цього поняття. Показано те, що львівська правнича школа зробила значний внесок у розвиток цивільно-правової науки і сьогодні відіграє вагому роль у процесах модернізації українського цивільного законодавства. З’ясовано, що правовий прецедент і судова практика завдяки рисам гнучкості, точності та динамічності мають великий потенціал у процесі модернізації як адміністративного права загалом, так і системи його джерел зокрема. Виявлено, що правопорядок Афін на зламі V-IV ст. до н.е. мав низку рис, що ріднять його із провідними сучасними вимогами верховенства права, як-от: юридична рівність, правова визначеність і законність. Обґрунтовано, що правовий звичай є усталеним у практиці та відповідним праву загальним правилом поведінки (чи їхнім комплексом), що має фактичну юридичну чинність і суспільне визнання.
За звітний 2019 рік зокрема: досліджено: 1) вплив правової освіченості громадян на процес формування громадянського суспільства в Україні; 2) інтерпретацію проблеми жорстокого поводження з дитиною в США в історико-правовому аспекті, розглянуто можливі шляхи його попередження на сучасному етапі; 3) діяльнісні, усні та письмові форми фіксації українського звичаєвого права. Зроблено висновки: 1) одним із найважливіших завдань сучасних українських університетів є надання студентам неюридичних факультетів можливості вивчати правничі дисципліни для ознайомлення зі своїми правами, аналізу основних нормативно-правових актів, судової та адміністративної практики, вироблення і вдосконалення навичок застосування практичних засобів та механізмів захисту прав людини тощо; 2)  феномен верховенства права постає у формі засади державної правової політики, метою якої є захист громадян від свавілля як з боку приватних осіб, так і з боку посадових осіб органів публічної влади; 3) первинною формою фіксації українського звичаєвого права впродовж історії була діяльнісна форма, яка згодом могла набути більш складних форм – символічних дій, обрядів тощо; 4) науковий аналіз із позицій правового моделювання певного сегменту суспільних відносин, що здійснюється за допомогою юридичних конструкцій і правових засобів, дозволяє показати цілісність системи права, гармонійний взаємовплив його елементів, які відображають основні інтереси та потреби суспільства.
Х.  Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та розробок
	(íàâåñòè äàí³ ïðî çàêóï³âëþ çà îñòàíí³é ð³ê óí³êàëüíèõ íàóêîâèõ ïðèëàä³â òà îáëàäíàííÿ ³íîçåìíîãî àáî â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà, ¿õ âàðò³ñòü, ó âèãëÿä³ òàáëèö³ çà ôîðìîþ íèæ÷å)

¹
ç/ï
Íàçâà ïðèëàäó (óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà ìîâîþ îðèã³íàëó) ³ éîãî ìàðêà, ð³ê âèïóñêó, ô³ðìà-âèðîáíèê, êðà¿íà ïîõîäæåííÿ
Íàóêîâèé(³) íàïðÿì(è) òà ñòðóêòóðíèé(³) ï³äðîçä³ë(è), äëÿ ÿêîãî (ÿêèõ) çä³éñíåíî çàêóï³âëþ
Âàðò³ñòü,
òèñ. ãðèâåíü
1
2
3
4





XІ. Заключна частина
(íàäàòè çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåêòîðàòîì Óí³âåðñèòåòó / äåïàðòàìåíòîì íàóêîâî – òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó ÌÎÍ îðãàí³çàö³¿ òà êîîðäèíàö³¿ íàóêîâîãî ïðîöåñó ó ï³äðîçä³ëàõ çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè òà íàóêîâèõ óñòàíîâàõ, îñíîâíèõ òðóäíîù³â òà íåäîë³ê³â â ðîáîò³ ï³äðîçä³ë³â çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè òà íàóêîâèõ óñòàíîâ ïðè ïðîâàäæåíí³ íàóêîâî¿ òà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 2019 ðîö³; ùîäî íàëàãîäæåííÿ á³ëüø åôåêòèâíî¿ ðîáîòè â îðãàí³çàö³¿ öèõ ïðîöåñ³â.)
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ òà êîîðäèíàö³¿ íàóêîâîãî ïðîöåñó ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ íàóêîâèõ óñòàíîâàõ äî äåïàðòàìåíòó íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó ÌÎÍ Óêðà¿íè, îñíîâí³ òðóäíîù³ òà íåäîë³êè â ðîáîò³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà íàóêîâèõ óñòàíîâ ïðè ïðîâàäæåíí³ íàóêîâî¿ òà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 2019 ðîö³. Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî íàëàãîäæåííÿ á³ëüø åôåêòèâíî¿ ðîáîòè â îðãàí³çàö³¿ öèõ ïðîöåñ³â.
Åôåêòèâíà íàóêîâî-äîñë³äíà ðîáîòà êàôåäð òà ôàêóëüòåòó áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä íàëåæíîãî ìàòåð³àëüíî-ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî ô³íàíñóâàííÿ âèïóñêó ìîíîãðàô³é òà ³íøèõ íàóêîâèõ âèäàíü, çàáåçïå÷åííÿ êàôåäð ñó÷àñíîþ êîìï’þòåðíîþ òåõí³êîþ, ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ó ïðîâåäåíí³ êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, êðóãëèõ ñòîë³â ç äîñë³äæóâàíî¿ êàôåäðàìè ïðîáëåìàòèêè. Êàôåäðè ïîòðåáóþòü âèä³ëåííÿ êîøò³â íà ï³äïèñêó ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü, ïðèäáàííÿ þðèäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Òåõí³÷í³ çàñîáè, ÿê³ ìîæíà áóëî á âèêîðèñòàòè â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, â³äñóòí³ íà êàôåäðàõ.
Íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè êîøòè äëÿ á³áë³îòåêè äëÿ çàêóï³âë³ íîâî¿ þðèäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç âèêîíàííÿì ïëàíîâèõ íàóêîâèõ ðîá³ò, ïåðåäáà÷èòè ï³äïèñêó þðèäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè.
Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ åôåêòèâíîñò³ àñï³ðàíòóðè, àêòèâ³çàö³ÿ íàóêîâî¿ ðîáîòè âèêëàäà÷³â.
Ïîøóê ãðàíòîâèõ êîøò³â íà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó îñîáè ó â³äíîñèíàõ ³ç îðãàíàìè ïóáë³÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, òîùî.
Êàôåäð³ íåîáõ³äíî òàêîæ âèä³ëÿòè êîøòè íà çàêóï³âëþ êàíöåëÿðñüêîãî ïðèëàääÿ, íà ïîòî÷íèé ðåìîíò.
Íà ôàêóëüòåò³ êð³ì ðåã³îíàëüíî¿ çâ³òíî¿ êîíôåðåíö³¿ ïðîâîäèòè ³ âñåóêðà¿íñüêó òà ì³æíàðîäíó íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿, íà ïðîâåäåííÿ ÿêèõ âèä³ëèòè ô³íàíñóâàííÿ.


	Äåêàí ôàêóëüòåòó                               ___________                     __Â. Ì. Áóðä³í_____
(êåð³âíèê íàóêîâîãî ï³äðîçä³ëó)                   (ï³äïèñ)                           (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

