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Львівська політехніка для реалізації Цілей сталого розвитку ООН



Відбувся VІ Круглий стіл на тему «Стратегія екологічної безпеки
України: соціально-економічний та правовий вимір»

21 травня 2021 року кафедра цивільного права та процесу
Національного університету «Львівська політехніка» провела VІ
Круглий стіл на тему «Стратегія екологічної безпеки України:
соціально-економічний та правовий вимір».

До проведення заходу було залучено представників Інституту
права, психології та інноваційної освіти Львівської політехніки,
Львівського національного університету імені Івана Франка,
Національної академії внутрішніх справ, Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана, Класичного
приватного університету, МБО «Екологія-Право-Людина», відділу
регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в західних областях, інших представників
наукової спільноти, практиків, громадськості.

Наукові доповіді Круглого столу стануть основою для розроблення
наукових пропозицій, що будуть підґрунтям ефективних змін у
сфері забезпечення екологічної безпеки.



Сприяння професійній і соціальній адаптації 
учасників бойових дій
Університет не залишає поза увагою учасників бойових дій та членів їхніх
сімей. Протягом шести років у Львівській політехніці структурний підрозділ
Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» реалізовує
проєкт «Норвегія-Україна. Перепідготовка і соціальна адаптація
військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні».

Також, уже другий рік поспіль, проєкт «Норвегія-Україна. Професійна
адаптація. Інтеграція в державну систему» реалізовується спільно з
бюджетною програмою КПКВК 1501040 Міністерства у справах ветеранів
України на 2021 рік. За 2021 рік у проєкті «Норвегія-Україна» взяли участь
144 особи. У весняному семестрі слухачі навчалися за двома напрямами:
«Управління проєктами» та «Контроль якості програмного забезпечення», а
вже в осінньому семестрі за трьома: «Технології започаткування та ведення
бізнесу», «Стратегічний розвиток територіальних громад», «Контроль якості
програмного забезпечення», що свідчить про актуальність і потребу в
реалізації цього проєкту.

Різноманітність навчальних програм свідчить про гнучкість реагування
університету на навчальні потреби учасників бойових дій і членів їхніх сімей.
І це є головною стратегією роботи в питаннях соціально-професійної
адаптації цієї категорії осіб.



У Львівській політехніці триває міжнародна 
конференція, присвячена соціальній і професійній 
адаптації воїнів АТО й ООС
У дводенному заході, приуроченому вивченню регіональних аспектів
впровадження механізмів соціальної і професійної адаптації
військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх сімей, беруть участь
представники проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в
державну систему», спрямованого на соціально-професійну адаптацію воїнів
АТО й ОСС у цивільне суспільство та впровадження в державну систему.

Наш університет є активним учасником, що успішно втілює цей проєкт із
2014 року. До його виконання залучені: Міжнародний центр професійного
партнерства «Інтеграція», Tech StartUp School Львівської політехніки,
кафедра соціології та соціальної роботи, кафедра систем штучного інтелекту,
кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, кафедра фінансів у
партнерстві з Університетом NORD (Норвегія), Міжнародним фондом
соціальної адаптації, громадською організацією «Нове суспільство України»
за фінансової підтримки Уряду Королівства Норвегії та співфінансування
бюджетної програми КПКВК 1501040.

До речі, на сьогодні у Львівській політехніці працюють 67 викладачів і
навчаються 25 студентів, які служили в зоні АТО, а також 1100 студентів,
батьки яких – учасники АТО чи операції ООС.



В.о. голови Вищої ради правосуддя провів лекцію-
діалог для студентів Львівської політехніки
7 грудня 2021 року з нагоди Дня прав людини
до онлайн-лекції доцентки кафедри теорії
права та конституціоналізму Інституту права,
психології та інноваційної освіти Львівської
політехніки, д.ю.н. Лілії Ярмол долучився в.о.
голови Вищої ради правосуддя Олексій
Маловацький.

Під час лекції було висвітлено актуальні
питання, що стосувалися організаційної
структури, завдань та повноважень органу
суддівського врядування, суддівської кар’єри.
Олексій Маловацький наголосив, що судова
влада зацікавлена у залученні перспективних
та амбітних кадрів і запрошує молодь до своїх
лав.

Заняття було проведено у форматі діалогу.
Студенти активно ставили запитання, які їх
цікавили.



Третя Міжнародна конференція з правових засад 
європейської та євроатлантичної інтеграції України

19 листопада 2021 року кафедра теорії
права та конституціоналізму провела в
режимі онлайн Третю Міжнародну
науково-практичну конференцію
«Правові засади європейської та
євроатлантичної інтеграції України:
досягнення та перспективи».

Метою заходу було створити віртуальний
«майданчик» для обміну досвідом та
обговорення актуальних теоретичних і
практичних проблем, пов’язаних із
євроатлантичними та
євроінтеграційними процесами в Україні,
враховуючи поширення COVID-19.



Підписано меморандум про співпрацю у сфері права із 
Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції

29 жовтня 2021 року відбулось підписання
меморандуму про співпрацю між Національним
університетом «Львівська політехніка», який
представляв директор Навчально-наукового
інституту права, психології та інноваційної освіти
Володимир Ортинський, та Західним
міжрегіональним управлінням Міністерства
юстиції України, яке представляв начальник
міжрегіонального управління Тарас Грень.

Метою меморандуму є співпраця, обмін
інформацією і досвідом між сторонами,
вдосконалення практичних навиків студентів, що
навчаються за освітньою програмою «Право» в
Інституті права, психології та інноваційної освіти,
розвиток наукової та практичної діяльності у
сфері права.



Завідувач кафедри теорії права та конституціоналізму
взяв участь у засіданні Науково-консультативної ради 
Конституційного Суду України

22 жовтня 2021 року з нагоди 25-ї річниці від дня
створення Конституційного Суду України
відбулось ІІІ засідання Науково-консультативної
ради КСУ у формі науково-практичного семінару
на тему «Питання контролю виконання рішень
Конституційного Суду України».

Серед членів Науково-консультативної ради
Конституційного Суду України, які взяли участь у
заході, був завідувач кафедри теорії права та
конституціоналізму Національного університету
«Львівська політехніка», д.ю.н., професор Віталій
Ковальчук.



Науково-дослідні роботи у межах 
кафедральної тематики
Назва НДР

Науковий 
керівник

Термін 
виконання

Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО)

Шляхи вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод 
людини і громадянина в умовах розбудови правової держави

ГУМІН
Олексій Михайлович

01.17–12.21

Метаантропологічна концепція державотворення та 
правотворення

СЛИВКА
Степан Степанович

01.18–12.22

Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в 
умовах євроінтеграції

ЛИЧЕНКО
Ірина Олександрівна

09.19–12.23

Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центрально-
Східної Європи

КОВАЛЬЧУК 
Віталій Богданович

01.19 - 12.23

Європейський вектор розвитку української державності і права 
людини: історія та перспективи

МАКАРЧУК 
Володимир Степанович

01.19 - 12.23

Інновації та особливості функціонування ЗМІ України
КУЗНЕЦОВА 

Олена Дмитрівна
10.19 - 12.23

Адміністративно-правова доктрина захисту прав та свобод 
людини і громадянина в умовах європейської інтеграції України

БОРТНИК
Надія Петрівна

04.21–12.25




