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«Nullum numen habes,  
si sit prudentia: nos te,  
nos facimus, Fortuna,  
deam caeloque locamus» 

Juvenal1

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Львівський університет завжди був і є перлиною української осві-
ти і науки, виховання молодих поколінь на кращих традиціях і досяг-
неннях європейської цивілізації. Заснований 20 січня 1661 року, коли 
польський король Ян ІІ Казимир видав привілей, згідно з яким школі 
Львівського єзуїтського колегіуму надавалася «гідність Академії і ти-
тул Університету». Так на освітній карті Європи з’явилося ще одне уні-
верситетське місто – Львів. 

Новий університет мав користуватися такими ж «правами, привіле-
ями, свободами, прерогативами, захистом, титулами, відзнаками і служ-
бами», які мали Краківський і Віленський університети. Серед них було 
право «впроваджувати найголовніше – академічні ступені, достойні ма-
гістратуру, ліценціат і докторат». Це рішення мало під собою серйозну 
основу, оскільки відкрита ще 1608 р. школа єзуїтського колегіуму була 
добре оснащеним і укомплектованим навчальним закла дом, навчання 
в якому базувалося на прийнятій у Європі моделі вивчення «семи віль-
них мистецтв» з додаванням програм філософії і теології, а також де-
яких елементів природничих знань. Керівництво ордену єзуїтів («Това-
риства Ісуса») виходило з того, що успішність їхньої діяльності дедалі 
більше буде залежати від вищих станів суспільства. І саме серед них і 
для них має проводити свою освітню діяльність орден. Проте, це є ті 
стани, яким потрібна не просто освіта, а якісна освіта. Звідси посилена 
увага до привабливості єзуїтських нав чальних закла дів включно з до-
бором викладацьких кадрів, забезпеченням якісними підручниками, 
багатством бібліотек. Загалом, за рівнем організації нав чального про-
цесу, складом викладачів, змістом навчальних програм єзуїтські коле-
гіуми мали значний авторитет серед закладів такого рівня і наближа-
лись до університетів. Саме тому у Привілеї Яна Казимира йшлося про 

1 «Освічена людина сама собі створює долю» (Ювенал).
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надання Львівському колегіуму права встановлення «генеральних сту-
дій на кожному з дозволених факультетів, тобто теології, як схоластич-
ної, так і моральної, філософії, математики і обох прав, медицини і віль-
них мистецтв і дисциплін і всіляких інших наук».

Шлях до утвердження нового університету виявився непростим. 
Королівський привілей мав бути затвердженим сеймом Речі Поспо-
литої і отримати благословення папи. Однак через сильний спротив з 
боку Краківської і Віленської академій, незацікавлених у появі серйоз-
ного конкурента, а також протиєзуїтське налаштованої частини шлях-
ти, сейм не ухвалив відповідного рішення. Побоюючись розгортання 
небезпечного конфлікту в Речі Посполитій папська курія теж не задо-
вольнила пропозиції польського короля. 

Тим не менше, університет у Львові функціонував. Підготовчим фа-
культетом був єзуїтський колегіум. Водночас працювали філософський 
і теологічний факультети, де викладалися філософія і теологія, історія 
і географія, математика і біологія, астрологія і метеорологія. Вже на кі-
нець XVII ст. тут навчалося близько 500 студентів. В наступному століт-
ті кількість їх зросла до 700 студентів, при чому приблизно 30% з них 
були українці (переважно ченці-василіани). Характерною рисою цього, 
як і інших університетів того часу, було те, що прослухавши курси пев-
них наук, студенти вільно продовжували навчання в інших університе-
тах. Загалом проходження усього циклу навчання в одному університе-
ті було доволі рідкісним явищем.

У Львівському колегіумі, а згодом в університеті цієї доби склався 
потужний колектив викладачів, відомих також в інших освітніх цен-
трах, причому деякі з них вчилися у ньому. Серед них, наприклад, То-
маш Секежинський, який вчився у Львівському університеті, потім у 
Празькому, після чого повернувся до Львова і викладав математику в 
alma mater (1753-1769 рр.). Перед виходом на пенсію він передав кафе-
дру математики своєму учневі Людвіку Гошовському, який теж свого 
часу вчився у Львівському університеті, а згодом став його професором 
(з 1765 р.). В різні періоди математику тут викладали також Войцег 
Бистжоновський, який з 1752 р. став ректором університету, профе-
сори Фаустин Гродзіцький (з 1749 р.) і Міхал Радзіміновський (1749–
1753 рр.). Серед викладачів філософії помітною була постать Григорія 
Пірамовича, який теж закінчив Львівський колегіум, у 1769–1770 рр. 
викладав моральну теологію у Римському єзуїтському колегіумі, а у 
1771–1773 рр. викладав логіку у рідному Львові. Ще потужнішою була 
фігура Ігнація Красіць кого, теж випускника Львівського колегіуму єзуї-
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тів, а згодом (1765 р.) архієпископа Львова. У 1795 р. він став гнезнен-
ським архієпископом і примасом Польщі. Серед істориків вирізнявся 
Каспер Несецький, відомий фахівець в галузі генеалогії і геральдики, 
автор багатьох праць з цієї проблематики. Знаними теологами та рито-
риками були Я. Цвекальський, А. Темберський, С. Вежхлейський та ін.

Тим часом боротьба за належний для університету статус не при-
пинялася. У квітні 1758 р., коли зникла необхідність отримання санкцій 
сейму, вийшов привілей короля Августа ІІІ, в якому підтверджувався 
університетський статус Львівської колегії. Наступного року з’явилася 
булла папи Климентія ХІІІ аналогічного змісту. Проте і після цього проти-
вники університету у Львові, особливо представники Ягелонського уні-
верситету і Замойської академії, виступили з протестами щодо рішення 
короля. Однак університет не припиняв свою діяльність, зберігаючи без 
змін навчальний процес. В офіційних документах продовжувалося вжи-
вання термінів «Університет» («Universitas»), «Академія» («Akademia»).

В цей час в багатьох монарших дворах Європи (Португалія, Франція, 
Іспанія, Австрія та ін.) склалась сильна опозиція проти ордену єзуїтів, 
який набрав велику політичну і економічну силу. Противники єзуїтів 
звинувачували їх у надмірному проникненні у владні коридори і втру-
чанні у державні справи. Під сильним тиском проти єзуїтських кіл папа 
Климентій XIV 1773 р. видав буллу, якою розпустив Товариство Ісуса. 
Відповідно припиняли свою діяльність і всі підвладні йому структури. 
Так завершився перший етап історії Львівського університету.

ВИТОКИ МІЖНАРОДНИХ СТУДІЙ  
У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

У 1772 р в результаті першого поділу Польщі частина українських 
земель пере йшла під юрисдикцію Австрійської корони. Новоутворена 
провінція отримала назву «Королівство Галіції і Лодомерії». Його сто-
лицею став Львів.

За задумом імператриці Марії-Терезії королівство мало бути обла-
штоване на зразок Королівства Богемії (Чехії). Розв’язання такого не-
простого завдання потребувало забезпечення краю кадрами добре під-
готовлених фахівців різних галузей. Так виникла потреба у відродженні 
у Львові університету, який би замінив колишню єзуїтську академію в 
якості світського вищого навчального закладу. У жовтні 1784 р. вийшов 
відповідний Акт імператора Йосифа ІІ.



10

THESAURUS    Факультет міжнародних відносин від А до Я

Університет складався з чотирьох факультетів: філософського, 
правничого, медичного і теологічного. Всі студенти університету впро-
довж перших трьох років вчилися на філософському факультеті, який 
був певною мірою «підготовчим». Тут вчили мови, природознавство, 
математику, фізику, історію, філософію, літературу та інші світські 
дисципліни. Після цього можна було перейти на інший факультет, де 
навчання тривало до чотирьох років. Політичні науки вивчалися на 
останньому, четвертому курсі юридичного факультету.

З ліквідацією у 1795 р. Речі Посполитої Австрійська монархія отри-
мала частину польських земель, серед яких був і Краків. Об’єктивно не-
минуча конкуренція двох сусідніх університетів – одного з найстаріших 
у Європі Краківського (1364 р.) і набагато молодшого Львівського за-
вершилася перемогою першого. У 1805 р. указом імператора Франца І 
Львівський університет був перетворений у ліцей. Терміни навчання у 
відповідних відділах були скорочені на 1–2 роки. Частину викладачів 
перевели до Ягеллонського університету.

Наступні зміни у статусі Львівського навчального закладу були 
пов'язані зі змінами політичної карти Європи після завершення напо-
леонівських воєн. Рішенням Віденського конгресу 1815 р. було створе-
но Краківську республіку. Таким чином Королівство Галіції і Володиме-
рії залишилось єдиним в Австрійській імперії, де не було університету 
(в Чехії був Празький, в Угорщині – Пештський, у Венеційському коро-
лівстві – Падуанський). У 1817 р. імператор Франц І підписав Акт про 
відновлення Львівського університет у складі трьох факультетів: філо-
софського, правничого і теологічного. У 1894 р. до них приєднався ме-
дичний факультет. Розмістився університет в триповерховому корпусі 
колишнього монастиря ордена тринітаріїв між вулицями Театральною 
і Краківською. Йому було присвоєно ім’я Франца І (в літературі і, навіть, 
в офіційному листуванні його часто називали Францисканським, а по-
передній – Йосифінським). Мовою навчання була німецька.

Після низки революцій 1848–1849 рр. в країнах Європи австрій-
ський уряд розпочав деякі реформи, зокрема в галузі освіти. Вже 1849 р. 
у Львівському університеті було створено кафедру української мови і 
літератури, яку очолив відомий лінгвіст і етно граф Яків Головацький, 
з 1858 р. – декан філософського факультету, у 1863–1864 рр. – ректор 
університету. Тоді ж на теологічному факультеті відкрилися три кафе-
дри з українською мовою викла дання. Це був результат курсу уряду 
Франца-Йосифа І на призначення Львівського університету для куль-
турних потреб українців (аналогічне призначення для поляків відводи-
лося Краківському університету). Навесні 1862 р. дві кафедри з україн-
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ською викладовою мовою відкрилися вже на юридичному факультеті, а 
у липні 1871 р. вийшла постанова про двомовний характер викладання 
в університеті (польською і україн ською). Проте кад рів кваліфікова-
них україн ських претендентів на посади університетських професорів 
катастрофічно не вистачало, через що багато кафедр займали поляки. 
Призначення професорами кафедри історії Михайла Грушевського, ка-
федри кримінального права і процесу Петра Стебельського, кафедри 
цивільного права Олександра Огоновського, кафедри австрійського 
цивільного права Станіслава Дністрян ського та деякі інші були радше 
винятком і не змінювали загального процесу неухильної полонізації 
університету. Підтвердженням цього факту стала постанова 1879 р., яка 
надавала реальної переваги польській мові викладання при збереженні 
дії попередніх рішень про безперешкодне викладання українською мо-
вою. Поступово польська мова повністю витіснила виклади німецькою.

Чеське видання праці С. Дністрянського 
«Україна і мирна конференція» (1919)

Станіслав Дністрянський

Політичні дисципліни вивчалися переважно на правничому фа-
культеті (з 1869 р. він отримав назву «факультету права і політичних 
знань»). Його основним призначенням була підготовка кадрів для судо-
вої системи, прокуратури, державних установ. Тому курсів, присвячених 
проблематиці міжнародних відносин, у навчальних планах факультету 
довший час не було. Читались лише деякі предмети, що мали певний 
стосунок до проблем міжнародного права яке у ХІХ ст. проходило черго-
вий етап свого становлення як науки. Їх читали відомі юристи професо-
ри Едвард Гербст, Фрідріх Рулф, Едвард Буль.
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З 1878 р. у Львівському університеті по-
чав працювати фахівець в галузі філософії 
права і права народів Густав РошковськийВін 
був призначений професором кафедри фі-
лософії права і міжнародного права. Відзна-
чимо, що поняття «кафедра» в ті часи мало 
дуже відмінний від сучасного зміст. Власне 
професор, який читав самостійний курс, уо-
соблював собою кафедру. Отож, з цього мо-
менту і бере свій початок існуюча нині кафе-
дра міжнародного права. Сам Г. Рошковський 
читав курси «Філософія права» і «Міжнарод-
не право», трохи згодом – «Право війни». За 
його пропозицією з 1912 р. у Львівському 
університеті почав працювати запрошений з 

Фрайбургу фахівець в галузі права народів та міжнародного приватного 
права Зигмунт Цибіховський, який очолив відповідну кафедру. 

На філософському факультеті працювало чимало істориків, котрі 
читали курси, присвячені різним сюжетам європейської політики, істо-
рії міжнародних відносин. Серед них професор Броніслав Дембінський, 
який читав курси «Європейська політика ХІХ ст.», «Боротьба за євро-
пейську рівновагу», «Поділи Польщі», «Колоніальна політика європей-
ських держав у новітню добу», «Англійський імперіалізм» та ін. Профе-
сор Шимон Ашкеназі, відомий фахівець з історії міжнародних відносин 
кінця ХVIII – початку ХХ ст. читав курси, присвячені політиці Напо леона 
Бонапарта і рішенням Віденського конгресу, а його учень Адам Скал-
ковський вів самостійні курси про війну 1812 р. та колоніальну політи-
ку Наполеона. Вихованець Львівського університету Адам Шельонгов-
ський викладав історію Тридцятилітньої війни, а згодом – «Територі-
альну історію Східної Європи».

Відомий український громадсько – політичний діяч і дипломат Сте-
пан Томашівський після закінчення (1900 р.) філософського факуль-
тету Львівського університету і отримання згодом наукового ступеня 
доктора філософії викладав авторські курси «Історія Галичини», «Істо-
рія Галичини та Володимирії», «Історія так званого «Східного питання» 
та ін. З початком І Світової війни С. Томашівський став членом Бойової 
управи Легіону Українських Січових Стрільців, у 1913–1915 рр. очолю-
вав Наукове Товариство імені Т. Шевченка, у березні 1919 р. був призна-
чений радником делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції, а з 
1920 р. очолив дипломатичну місію ЗУНР в Лондоні.

Густав Рошковський
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Загалом після початку війни навчальний процес в університеті 
призупинився. Під час тимчасової окупації Львова російською армією 
(вересень 1914–червень 1915 р.) заняття не проводилися, а більшість 
керівників і викладачів університету виїхали до Відня , де займалися 
питаннями влаштування евакуйованих зі Львова студентів, матеріаль-
ної підтримки їх та науково – педагогічного персоналу. Відновлення ді-
яльності університету у Львові розпочалось лише з липня 1915 р.

Протягом усього періоду війни і наступних років національно-ви-
звольних змагань чимало українських патріотів, випускників і сту-
дентів Львівського університету брали участь в революційних подіях 
і діяльності народжених революцією держав – Української Народної 
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Так державним 
секретарем (міністром) закордонних справ Західноукраїн ської Народ-
ної Республіки в листопаді 1918 р. став колишній студент університету 
(закінчив 1907 р.) Василь Панейко. У січні 1919 р. він відбув на Паризь-
ку мирну конференцію і практичне керівництво Державним секретарі-
атом закордонних справ перейшло до Лонгина Цегельського. Його мож-
на вважати одним з небагатьох професійних українських дипломатів, 
добре підготовленого до роботи у сфері міждержавних політичних кон-
тактів. 1898 р. він закінчив правничий факультет Львівського універси-
тету, спеціалізуючись в галузі міжнародного права. Практику проходив 
у Міністерстві закордонних справ Австро – Угорщини, після чого про-
тягом року стажувався у посольстві в Стокгольмі. Згодом захистив док-
торат з міжнародного права, став депутатом австрійського парламенту, 
де працював в комісії закордонних справ і з дипломатичними місіями 
відвідав чимало європейських столиць – Берлін, Стокгольм, Бухарест, 
Софію, Стамбул. З початком світової війни Л. Цегельський член Голов-
ної Української Ради, з 1915 р. – член Загальної Української Ради, член 
Бойової управи Українських Січових Стрільців.

Як член української Конституанти і сформованої у жовтні 1918 р. 
Української Народної Ради Л. Цегельський був активним учасником лис-
топадового перевороту у Львові і утворення Західноукраїнської Народ-
ної Республіки. У складі першого уряду ЗУНР (Державного Секретаріату) 
він став держсекретарем внутрішніх справ. Однак, вже в грудні за дору-
ченням на Велику Україну для переговорів з Директорією Української 
Народної Республіки і підготовку Акту Злуки двох українських держав. 
Л. Цегельський був одним з авторів тексту Акту Злуки і брав участь у 
його урочистому проголошенні 22 січня 1919 р. у Києві. На той час він 
вже був керівником Секретаріату закордонних справ, а після приєднання 
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ЗУНР до Української Народної Республіки в якості Західної області одно-
часно став першим заступником Міністра закордонних справ УНР.

Ще одним заступником міністра закордонних справ у цьому ж уряді 
був теж колишній студент Львівського університету Володимир Тем-
ницький. В наступному уряді Української Народної Республіки (з жов-
тня 1919 р.) він вже став Міністром закордонних справ і зосередив свою 
діяльність на досягненні порозуміння з країнами Антанти. Це ж завдан-
ня зі свого боку ставив перед собою і уряд ЗУНР/ ЗОУНР, відправивши 
на переговори з місією Антанти заступника держсекретаря закордон-
них справ Михайла Лозинського, котрий свого часу теж опановував на-
уку у Львівському університеті. Його наступником на цій посаді став ще 
один колишній студент правничого факультету Степан Витвицький.

Неважко побачити, що університет у Львові дав українській дипло-
матії чимало фахівців в галузях міжнародних відносин і державотворен-
ня. До перелічених вище державних діячів – колишніх його студентів 
треба додати доктора Володимира Старосольського, відомого галиць-
кого політика, який у жовтні 1919 р. став заступником міністра закор-
донних справ УНР, доктора Осипа Назарука, учасника делегацій ЗУНР на 
Ризькій мирній та Генуезькій конференціях, голову дипмісії ЗУНР в Кана-
ді; Юліана Бачинського, автора праці «Ukraina irredenta», у 1919–1920 рр. 
представника УНР в США, Євгена Левицького, керівника дипломатичних 
місій ЗУНР в Берліні і Празі (1919–1920 рр.), Володимира Сінгалевича, 
незмінного голову дипмісії ЗУНР/ЗОУНР в Австрії (1919–1923), Євмена 
Лукасевича, міністра охорони здоров’я УНР, у 1918–1919 рр. голову ди-
пломатичної місії УНР у Швейцарії, Олександра Колессу, голову дипмісії 
ЗУНР у Римі, Антіна Горбачевського, заступника голови надзвичайної 
дипломатичної місії УНР А. Лівицького у Варшаві, Івана Петрушевича, 
секретаря дипмісії ЗУНР в Лондоні (1920–1923), Станіслава Старосель-
ського, першого секретаря дипмісії УНР у Швейцарії (1919–1921), Василя 
Кучабського, секретаря дипмісії УНР у Швеції та інших. Можна констату-
вати, що сучасна українська дипломатія мала гідних попередників і спи-
рається саме на закладені ними традиції відданого служіння народові.

Після відступу російських військ зі Львова (червень 1915 р.) Уні-
верситет імені цісаря Франца І поступово відновлював свою діяльність. 
Проте попереду була катастрофічна поразка Австро-Угорщини у світо-
вій війні, розпад імперії, створення на її території нових незалежних 
держав і перехід західноукраїнських земель під влад Другої Речі Поспо-
литої. В листопаді 1918 р. Львівський університет опинився під опікою 
міністерства освіти Польщі, а через рік отримав офіційну назву «Універ-
ситет Яна Казимира у Львові».
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ЗАРОДЖЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ШКОЛИ ДИПЛОМАТІЇ

У 1919 році з ініціативою та проєктом відкриття політичних студій 
на юридичному факультеті Львівського університету виступив профе-
сор С. Грабський. Слухачі студій мали поєднувати відвідування занять 
з юридичних дисциплін з додатковими заняттями передбаченими на-
вчальним планом Студій. На першому році навчання, крім юридичних 
предметів, передбачено було викладання соціології, політичної та еко-
номічної географії. На другому році – планували заняття з порівняльно-
адміністративного права та соціології. На третьому році передбачалось 
викладання другої частини адміністративного права й історії дипло-
матії XIX–XX ст. На четвертому році вивчали статистику Польщі та про-
водили практичні заняття з дипломатичного листування. Також проф. 
С. Грабський пропонував організувати додаткові заняття для кандида-
тів у консульську службу. Проєкт програми передбачав впровадити на-
уковий ступінь доктора політичних наук. Умовою здобуття цього сту-
пеня було складання комплексного іспиту з політичних наук і написан-
ня наукової роботи. Ідею С. Грабського схвалила Вчена рада факультету, 
проте не реалізувала.2

Після невдалої спроби створення Політичних студій на юридичному 
факультеті Львівського університету, науковці цього факультету висуну-
ли ідею трансформувати цей проєкт в організацію школи дипломатичної 
науки. Ця школа мала існувати у поєднанні з кафедрою міжнародного та 
політичного права. У 1928 році Вчена рада юридичного факультету сфор-
мувала спеціальну комісію для дослідження цього проєкту.

Одночасно з приготуваннями до відкриття Дипломатичних сту-
дій кілька інших професорів факультету почали роботу щодо відкрит-
тя аналогічних додаткових студій з їхніх галузей права. Зокрема, проф. 
Збігнєв Паздро був зацікавлений у розбудові адміністративної спеці-
алізації, а професори Олександр Долінський і Роман Лонгшам де Бер’є 
мали намір розробити додаткові студії цивілістичних наук і процесу-
ального права. Вже згаданий професор С. Грабський висунув нову ідею 
створення економічних студій.

У 1930 році згадана комісія запропонувала до затвердження Вченій 
раді факультету проєкти навчальних планів трьох додаткових студій – 
дипломатичних, економіко-адміністративних і судових.

2 Redzik A. Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939). Polski Przeglad 
Dyplomatyczny. 2006. Vol. 33. N 5. S. 124.
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Ініціатором створення та керівником Дипломатичних студій був ві-
домий професор міжнародного права, завідувач кафедри міжнародного 
та політичного права, суддя ad hoc Постійної палати міжнародного пра-
восуддя в Гаазі Людвік Ерліх.

Наказ про призначення Л. Ерліха професором права народів

Офіційне відкриття Дипломатичних студій відбулось 18 жовтня 
1930 року, під час якої проф. Л. Ерліх виступив з інавгураційною лек-
цією «Нові дороги права народів».3

3 Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa między-
na rodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych. Red. Grzebyk P., Tarnogórski R. 
Warszawa, 2020. S. 262.
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У міжвоєнний період у лоні науки про політику почала формувати-
ся окрема наука про міжнародні відносини. Як зазначив Л. Ерліх у під-
ручнику з міжнародного права: «Допоміжною наукою до права народів 
є наука про політику, яка досліджує цілі діяльності держав та методи 
дослідження тих цілей. Наука міжнародної політики охоплює міжна-
родні проблеми та методи діяльності в міжнародних відносинах. Після 
завершення Світової війни яскраво розвивається наука про міжнародні 
відносини, для якої створені окремі кафедри в Оксфорді та Лондоні».4

Створення Дипломатичних студій поряд з розробкою унікальної 
та дуже цікавої навчальної програми вирішило ще одну важливу тео-
ретичну задачу. Йшлося про обґрунтування науки про міжнародні від-
носини, освітні компоненти якої межують з багатьма іншими науками. 
Наука міжнародного права належить до ще більшої родини правових 
наук, так само як міжнародні економічні проблеми належать до на-
уки економіки. Дипломатична історія формує частину історичних наук, 
проте вона межує з наукою техніки офіційних міжнародних відносин. Те 
саме стосувалося науки дипломатичної та консульської практики, яка 
межує з наукою міжнародного права, а саме з такою його галуззю – ди-
пломатичне та консульське право. Наука проблем населення у міжна-
родних відносинах частково пов’язана з економікою та наукою міжна-

4 Ehrlich L. Prawo narodów. Lwów, 1932. Wydanie drugie. S.92, 93.

Титульна сторінка підручника 
Л. Ердіха «Право народів»

Людвік Ерліх
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родного права, а точніше такої його галузі, яка регулює відносини між 
державами щодо статусу різних категорій населення. Наука політич-
них відносин між різними сучасними країнами межує з наукою історії, 
однак її зв’язок з історією полягає лише в загальному значенні слова, 
в ідеалі – в спільному об’єктивізмі у визначеннях і поясненні різних 
явищ. У цьому контексті Л. Ерліх розглядав три фундаментальні питан-
ня. Чи існує між цими предметами достатній зв’язок, щоб їх розглядати 
як єдине ціле окремої галузі; чи формують ці дисципліни групу більш 
тісно прив’язану до міжнародного права, ніж до інших наук; які дисци-
пліни треба включити до групи студій про міжнародні відносини?5

Вчений був переконаний, що викладання міжнародних відносин має 
ґрунтуватись на тому факті, що ці відносини формують у сучасному світі 
дуже важливе та дуже складне явище, яке потрібно чітко дослідити з різ-
них ракурсів. Після завершення Першої світової війни очевидною стала 
тенденція організувати детальний план дослідження предмета міжна-
родних відносин. Звичайно, все більше потрібно пояснювати різні про-
блеми, які впливають на відносини між державами та народами. Розви-
ток міжнародних відносин допоміг осягнути факт все тіснішої співпраці 
у різноманітних сферах не лише між державами в межах їхніх офіційних 
кордонів, а й між індивідами та групами індивідів різних країн.6

Найважливішим виразом народження нової дисципліни було запо-
чаткування під егідою Ліги Націй з 1928 р. проведення на регулярній 
основі Постійних конференцій вищих міжнародних студій.7

Л. Ерліх наголошував на дуже важливому аспекті «варто пам’ятати, 
що сфера науки міжнародних відносин не є ідентичною до міжнарод-
ного права. Вона була включена до юридичного факультету лише тому, 
що це також і факультет політичних наук».8

Навчальний план Дипломатичних студій передбачав не лише ви-
кладання загальних аспектів політичних проблем. Організатори Студій 
мали намір надати навчальному плану ширшої основи з поглибленого 
вивчення історичних, економічних та юридичних проблем. З іншого 
боку, програма Дипломатичних студій була пов’язана з програмою юри-
дичного факультету, яка доповнювала програму Студій.

5 The Division of Diplomatic Studies in John Casimir University. Ed. L.Ehrlich. Lwów, 1938. P. 12.
6 Ibidem, P. 13.
7 Pugacewicz T. Koncepcja teoretyczna stosunków międzynarodowych w ujęciu Ludwika 

Ehrlicha  z 1947 roku. Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w 
rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych. Red. 
Grzebyk P., Tarnogórski R. Warszawa, 2020. S.153.

8 The Division of Diplomatic Studies in John Casimir University. Ed. L.Ehrlich. Lwów, 1938. P. 13.
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Загалом дисципліни навчальної програми Дипломатичних студій 
можна структурно поділити на такі великі блоки: Історія, Економіка, 
Проблеми населення, Право, Політичні проблеми.

Л. Ерліх займався активною популяризацією цієї школи диплома-
тії в межах країни та закордоном. Напередодні відкриття Студій Л. Ер-
ліх представив її концепцію та проєкт навчального плану на ІІІ Постій-
ній конференції вищих міжнарод них студій, яка відбувалась у Парижі 
12–14 червня 1930 року. Постійна конференція діяла в межах Міжна-
родного інституту інтелектуальної співпраці при Лізі Націй. Делегати 
прийняли рішення проводити постійний моніторинг і звітувати про дії 
інших держав щодо впровадження такої ініціативи.9

У червні 1934 року у Львові відбулася міжнародна конференція при-
свячена проблемі організації та методів навчання міжнародного права 
і науки про міжнародні відносини. Ця подія мала значний міжнародний 
резонанс. У ній взяли участь вчені-міжнародники з Болгарії, Данії, Греції, 
Угорщини, Норвегії, Румунії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Чехословаччини та 
Югославії.10 Теми обговорення стосувались збільшення кількості аудитор-
них занять з міжнародного права, зміни акценту викладання з теоретич-
ного (дидактичного) до вивчення судових прецедентів і матеріалів дипло-
матичної практики. Делегати рекомендували ввести у навчальні плани 
обов’язкове вивчення іноземних мов – англійської та французької. На кон-
ференції чітко прозвучала теза про необхідність міжнародного визнання 
окремої науки про міжнародні відносини, яка мала охоплювати юридичні, 
історичні, економічні, дипломатичні та консульські дисципліни.11

У 1935 році Л. Ерліх офіційно представляв Дипломатичні студії 
під час подорожі в Ясси та Бухарест. Виступив з відкритими лекціями 
щодо особливостей міжнародного публічного права. Крім того, К. Бер-
тоні, як викладач Дипломатичних студій, очолив офіційну делегацію на 
VIII Конференції вищих міжнародних студій, яка проходила у Лондоні з 
3 по 8 червня 1935 р., а Л. Ерліх очолив аналогічну делегацію на XI Кон-
ференції вищих міжнародних студій, яка відбулась у травні 1936 року.12

9 Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa 
międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych. Red. Grzebyk P., 
Tarnogórski R. Warszawa, 2020. S. 260.

10 Conference sur L’enseignement du droit international et des relations internationales. 
Lwów 26, 27, 28 Juin 1934. Correspondence. Proces- Verbaux. Materiaux. Lwów, 1935. P. 17

11 Земан І. Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія. Львів, 
2015. С. 102.

12 ДАЛО. Ф. 26. Університет імені Яна Казимира у Львові. Оп. 6. Спр. 1271. Звіт Диплома-
тичних студій за 1934–1935 навч. рік. Арк. 11, 18.
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Цікаво, що в рамках Дипломатичних студій акцентували також ува-
гу на підготовці у майбутніх дипломатів навичок культури та техніки 
мови. Наприклад, 10 грудня 1934 року для слухачів Студій провели кон-
курс красномовства.13

Дипломатичні студії – це унікальний навчальний підрозділ, який 
давав змогу цілісно викладати предмети з наук про міжнародні від-
носини. В рамках Студій студенти вивчали предмети, які належали до 
структури системи науки про міжнародні відносини, права народів, 
проблематики дипломатичної практики, населення та міграції.14

На жаль, Дипломатичні студії припинили існування раптово в пері-
од свого розквіту. Варто тільки уявити, що ще 30 червня 1939 року в 
актовій залі Університету відбулося урочисте завершення чергового 
випуску Студій і вручення дип ломів. Під час літніх канікул три слуха-
чі Студій виїхали на закордонну практику.15 А вже 1 вересня 1939 року 
розпочалась Друга світова війна, у кінці вересня радянські війська за-
йняли Львів. Деякий час до нападу Німеччини на Радянський Союз на-
вчання в університеті тривало, але феномен Дипломатичних студій 
припинив свою діяльність.

Дипломатичні студії не мали аналогів у Центрально-Східній Євро-
пі і були єдиною школою дипломатії комплексного типу, оскільки май-
бутніх фахівців готували не тільки до дипломатичної та консульської 
служби, а й для роботи журналістами, правниками, в банківському сек-
торі чи органах державної влади. Тоді лише у Львівському університе-
ті випускники Дипломатичних студій отримували диплом з науковим 
ступенем магістра дипломатії.

Впродовж дев’яти років існування Студій випускниками стали кіль-
ка сотень студентів. Лише станом на 1936 рік диплом магістра дипло-
матії отримав 91 студент.16 Багато з них себе реалізували як дипломати 
та науковці. Однак через початок Другої світової війни досить складно 
дослідити професійну кар’єру більшості випускників. Серед випускни-
ків Дипломатичний студій варто особливо виділити ряд персоналій.

13 Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa 
międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych. Red. Grzebyk P., 
Tarnogórski R. Warszawa, 2020. S. 268.

14 ДАЛО. Ф. 26. Університет імені Яна Казимира у Львові. Оп. 6. Спр. 1271. Звіт Диплома-
тичних студій за 1934–1935 навч. рік. Арк. 11.

15 Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-
Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski. ACADEMIA MILITANS: Uniwersytet 
Jana Kazimierza we Lwowie. Krakow, 2015. S. 440.

16 The Division of Diplomatic Studies in John Casimir University. Ed. L.Ehrlich. Lwów, 1938. P. 31.
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Луї Б. Сон – визначний юрист-міжнародник світового масштабу, ві-
домий вчений, учасник конференцій по розробці Статуту ООН, співзас-
новник американської колегії правників, професор міжнародного прав 
у Гарварді. Його учнями були судді Міжнародного Суду ООН, міністри 
закордонних справ, дипломати та науковці багатьох країн світу.

Ян Карський закінчив юридичний факультет і дипломатичні студії 
у Львівському університеті в 1935 році. Незадовго до початку Другої 
світової війни розпочав дипломатичну кар’єру в Міністерстві закор-
донних справ. Під час вересневої кампанії 1939 року перебував у ра-
дянській неволі, з якої йому вдалося втекти. Приєднався до діяльності 
руху опору, став кур’єром Польської підпільної держави. Під час однієї 
з місій у червні 1940 року його заарештували і катували в Гестапо, де 
намагався вчинити самогубство. Я. Карський відвідав варшавське гет-
то, а побачене згодом описав у книзі «Story of a Secret State». Саме тоді 
почав використовувати псевдонім Карський. У США Я. Карський мав 
зустріч з президентом Рузвельтом і розмовляв з ним на цю тему. Піс-
ля війни залишився в США, викладав міжнародні відносини в універси-
теті Джорджтауна у Вашингтоні. У 1982 році єрусалимський Інститут 
«Yad Vashem» присвоїв Я. Карському титул Праведника народів світу, а 
в 1994 році уряд Ізраїлю та місто Лодзь надали йому почесне громадян-
ство. У 1995 році Ян Карський отримав з рук президента Леха Валенси 
Орден Білого Орла.

Станіслав Едвард Нахлік закінчив юридичний факультет і Диплома-
тичні студії Львівського університету (1933), отримав диплом магістра 
права та дипломатичних наук. З 1933 до 1936 року С. Нахлік працював 
асистентом кафедри права народів Людвіка Ерліха. З 1936 року С. Нахлік 
перейшов працювати в дипломатичну службу, спершу працював у гене-
ральному консульстві Польщі у Лондоні, а з 1939 до 1946 року працював 
у посольстві у Берні.17 Після війни працював в Академії політичних наук, 
міністерстві культури. У 1962 році очолив кафедру міжнародного права в 
Ягеллонському університеті як наступник Л. Ерліха. На посаді перебував 
до виходу на пенсію – 1981 року. Опублікував понад 400 праць, враховую-
чи понад 80 англійською, французькою та німецькою мовами. На міжна-
родній арені брав участь у Віденській конференції з права міжнародних 

17 Death of Professor Stanislaw E. Nahlik (1992). International Review of the Red Cross, 
32(286), 110-111. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-
of-the-red-cross-1961-1997/article/death-of-professor-stanislaw-e-nahlik/CB18630D74
B35A3C51FBA2BF8915ECB2
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договорів, численних міжнародних конгресах. С. Нахлік двічі виступав з 
лекціями у Гаазькій академії міжнародного права.18

Після закриття «Дипломатичних студій» підготовка фахівців в галу-
зі міжнародних відносин у Львівському університеті фактично припи-
нилась. Щоправда, у 1940–1941 рр. функціонувала кафедра міжнарод-
ного права, яку очолював доцент Олександр Марітчак, а за ним – про-
фесор Всеволод Дябло. По закінченні світової війни діяльність кафедри 
було відновлено під керівництвом Сергія Ограновича. У 1951–1952 рр. 
обов’язки завідувача кафедри виконувала відома фахівчиня в галузі між-
народного права Валерія Преображенська. В 1953 р. кафедру ліквідували, 
проте курс міжнародного права зберігся і Б. Преображенська продовжу-
вала його читати на юридичному факультеті протягом багатьох років.

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН:  
НОВІТНІ ПЕРСПЕКТИВИ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ТРАДИЦІЙ

Друга Світова війна та тривалий період радянського тоталітаризму 
надовго перервали розвиток дипломатичної науки та дипломатичних 
студій у Львівському університеті. Зі здобуттям у 1991 році Україною 
незалежності та її появою на політичній карті світу як нового суверен-
ного міжнародного актора виникла гостра потреба у національно сві-
домих і державницько мислячих молодих українських дипломатах. Це 
стало поштовхом до відродження академічної традиції дипломатичних 
студій і підготовки фахової української дипломатичної еліти у Львів-
ському національному університеті імені Івана Франка.

Вже за перший рік після проголошення Україною незалежності її 
визнала 131 держава світу. За цей самий час зі 104-ма з них було нала-
годжено дипломатичні відносини. Розпочався процес відкриття дипло-
матичних представництв і консульств України за кордоном, розширення 
участі нашої держави в діяльності міжнародних організацій, приєднання 
до важливих багатосторонніх угод. Українські урядові органи та відом-
ства встановлювали контакти з аналогічними установами за кордоном. 
Від державних органів та організацій не відставали різні недержавні 
об’єднання, а також органи регіонального та місцевого самоврядування. 
Особливо активними в налагодженні міжнародних контактів були укра-

18 Redzik A. Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939). Polski Przeglad 
Dyplomatyczny. 2006. Vol. 33. N 5. S. 144, 145.
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їнські бізнесові структури. Словом, потреба у фахівцях у сфері міжна-
родних відносин невпинно зростала і вимагала вирішення. Йшлося про 
необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів з міжнародних полі-
тичних та економічних відносин, а також міжнародного права. Відповід-
дю на цю потребу стало відкриття 1992 році у Львівському національно-
му університеті імені Івана Франка факультету міжнародних відносин.19

Реальність ідеї створення факультету базувалась на міцному фун-
даменті великого науково-освітнього потенціалу найстарішого уні-
верситету України, у якому за понад 360-річну історію існування сфор-
мувались потужні світового рівня науково-педагогічні школи. Творче 
поєднання традицій і можливостей цих шкіл дало змогу створити сер-
йозну науково-методологічну та навчально-методичну базу для ново-
створеного факультету міжнародних відносин. Правнича школа в особі 
згаданої вище Львівської школи міжнародного права зі світової слави 
представниками (С. Дністрянський, Г. Лаутерпахт, Р. Лемкін, Л. Ерліх, 
Л. Сон, М. Ляхс), економічна з її давніми та сучасними концепціями рин-
кової економіки, історична з фундаментальними дослідженнями історії 
формування української держави, світової історії, історії західних і пів-
денних слов’ян, історії слов’янських країн (професори М. Грушевський, 
С. Томашівський, І. Крип’якевич, Я. Дашкевич), географічно-країнознав-
ча зі сформульованою видатними вченими університету професорами 
С. Рудницьким, В. Кубійовичем, О. Шаблієм концепціями української по-
літичної географії, геополітичних та геостратегічних інтересів України, 
глобального українства, філолого-перекладацька (професори Р. Зорів-
чак, Ю. Мушак, А. Содомора) та іноземних мов.

Ідея створення, ініціатива та широкий європейський світогляд і но-
ваторський креативний підхід ректора проф. Івана Вакарчука до вирі-
шення цього питання знайшов підтримку у Міністерстві закордонних 
справ України, Комітетах і комісіях Верховної Ради України, багатьох ві-
домих українських політиків і державних діячів – Ростислава Братуня, 
Романа Федоріва, Дмитра Павличка, Романа Лубківського та ін. Особливо 
важливою була підтримка головного навчального і методичного центру 
підготовки фахівців для української дипломатичної служби – Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка на чолі з тодішнім директором, академіком НАН України, 
Надзвичайним і Повноважним Послом проф. Леонідом Губерським.

19 Архів ЛНУ. Спр. № 01–07. Наказ ректора Львівського державного університету імені 
Івана Франка № 152 від 11.02.1992 р. «Про організацію в університеті факультету 
міжнародних відносин». Арк. 106.
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Вчена рада Львівського державного університету імені Івана Фран-
ка 3 липня 1991 року з метою реалізації пропозиції Комісії Верховної 
Ради УРСР у закордонних справах утворила комісію, а 27 листопада 
1991 року прийняла ухвалу про відкриття факультету міжнародних 
відносин з кваліфікаційними спеціальностями – «історія міжнародних 
відносин і зовнішньої політики» та «світове господарство і міжнародні 
економічні відносини».

Пріоритетним напрямом діяльності факультету визначено підго-
товку фахівців з міжнародного країнознавства. Щоб допомогти ново-
створеному факультету, Вчена рада доручила історичному факультету 
скласти навчальний тематичний план і відкрити спеціалізацію «історія 
міжнародних відносин і зовнішньої політики», економічному факуль-
тету доопрацювати навчальні плани зі спеціальності «міжнародні еко-
номічні відносини», географічному факультету відкрити кафедру полі-
тичної географії та країнознавства. 

Водночас деканам визначених факультетів доручили забезпечити 
підготовку навчальних предметів у галузі міжнародних відносин і пе-
редбачити умови для стажування, підвищення кваліфікації професор-
сько-викладацького складу.

Також було прийнято рішення навчальні плани складати, врахову-
ючи двоступеневу структуру вищої освіти (бакалавр – 4 роки, магістр – 
2 роки) та координувати свою роботу з Інститутом міжнародних відно-
син Київського державного університету імені Тараса Шевченка. 

На виконання цієї постанови 11 лютого 1992 року Ректор універси-
тету проф. Іван Вакарчук видав наказ, у якому йшлося, що згідно з пер-
спективним планом розвитку університету, на підставі відповідного рі-
шення Вченої ради університету та наказу Міністерства освіти України 
№ 10 від 14.01.1992 року «Про відкриття спеціальностей у Львівському 
державному університеті» з 1992-1993 навчального року відкриваєть-
ся факультет міжнародних відносин. 

Двадцять п’ятого березня 1992 року Вчена рада університету на 
підставі таємного голосування обрала на посаду декана факультету 
доц. Маркіяна Мальського.

На перший курс планували прийняти 50 студентів за спеціальнос-
тями «міжнародні відносини» та «міжнародні економічні відносини», 
організувати роботу з підготовки методичної літератури, навчальних 
посібників і підручників, розгорнути наукові дослідження з проблем 
міжнародних відносин за рахунок держбюджетних асигнувань і госпдо-
говорів, розпочати підготовку наукових кадрів через аспірантуру.
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Наказ про створення факультету
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Пізніше до згаданих спеціальностей додались «міжнародне пра-
во» (1996), «країнознавство», «міжнародна інформація» (2002), «між-
народний бізнес» (2006), а кількість студентів факультету перевищила 
1500 осіб.

Увесь університет долучився до створення факультету: перші кафе-
дри факультету – кафедра політичної географії і країнознавства, ство-
рена на базі географічного факультету та кафедра міжнародного права, 
що існувала до цього на юридичному факультеті. Протягом тривалого 
часу навчальний процес на спеціальності «Міжнародні економічні від-
носини» забезпечували викладачі економічного факультету. Значна 
частина професорсько-викладацького складу кафедр міжнародних еко-
номічних відносин і міжнародного економічного аналізу і фінансів – це 
випускники та колишні співробітники цього факультету. До фахівців-
географів кафедри політичної географії і країнознавства долучилися 
випускники та колишні співробітники історичного факультету. Вра-
ховуючи той факт, що математика та комп’ютерні науки – це важлива 
складова будь-якої сфери знань, а особливо міжнародних економічних 
відносин, міжнародного бізнесу та міжнародної інформації, на факуль-
тет запросили випускників механіко-математичного факультету та 
факультету прикладної математики та інформатики. І, звичайно, не 
можна не згадати факультет іноземних мов і кафедри слов’янської та 
польської філології філологічного факультету, викладачі та випускни-
ки яких забезпечують якісну мовну підготовку студентів.

Структурно факультет міжнародних відносин розпочинався з двох 
кафедр – «політичної географії і країнознавства» (завідувач доц. Маркі-
ян Мальський), у 1996–2002 рр. – кафедра міжнародних відносин і краї-
нознавства (проф. Маркіян Мальський, з 2002 р. – кафедра міжнародних 
відносин і дипломатичної служби (проф. Маркіян Мальський, з 2015 р. – 
завідувач проф. Юрій Присяжнюк) та «міжнародного права» (завідувач 
проф. Василь Репецький). У 1994 році створено кафедру міжнародних 
економічних відносин (завідувач проф. Мирон Янків 1996–2000 рр., 
проф. Ігор Грабинський з 2000 р. – по даний час), 1995 р. – інозем-
них мов факультету міжнародних відносин (завідувач доц. Ігор Бик), 
2001 р. – країно знавства та міжнародного туризму (завідувач проф. 
Наталія Анто нюк), у 2021 р. кафедру було перейменовано на кафедру 
європейських та регіональних студій. У 2003 р. створено кафедри євро-
пейського права (завідувач проф. Михайло Микіє вич) та міжнародного 
економічного аналізу і фінансів (завідувач доц. Юрій Біленко). 
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БУДИНОК ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
(початок 20 ст.)

Вулиця на якій знаходиться будинок факультету була прокладена у 40-х 
рр. ХІХ ст. серед садів, які належали ботаніку та помологу Йозефу Меєру. 
Початково вулиця називалася Маєр Ґассе і забудовувалась віллами замож-
них львів’ян. Статус вулиці докорінно змінився після побудови тут у 1877-
1881 рр. за проєктом Юліуша Гохберґера будівлі Галицького крайового сей-
му (провінції Королівства Галичини та Володимирії з Великим князівством 
Краківським, князівством Освенцімським та Заторським), яка зайняла ці-
лий квартал. З 1923 р. це головний корпус Львівського університету. 
На початку вулиці Маєр Ґассе були збудовані адміністративні та елітні жит-
лові будинки. Попит на земельні ділянки з боку фінансово-кредитних установ, 
страхових компаній та банків вплинув на зростання цін на них. На місці вілл 
почалось нове будівництво. В архітектурних стилях вулиці представлені попу-
лярні у той час класицизм, неоренесанс, необарокко, сецесія і історизм. 
Ділянка, на якій сьогодні стоїть будинок факультету мала конскрипційний 
№ 720 2/4. Тут у 1853 р. було збудовано споруду з житловими і господар-
ськими приміщеннями, до якої з часом добудували ще й стайню, де утриму-
вали корів. Після завершення будівництва Галицького сейму навколишні ву-
лиці стали найпрестижнішим районом Львова. Княгиня Кароліна Понінська 
з Соколовських придбала цю ділянку у її власниці Марії Рудольф у 1889 р. з 
метою збудувати елітний житловий будинок.
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Проєкт замовили у відомій фірмі Івана Левинського (1851-1919). Автором 
проєкту став керівник архітектурного бюро фірми Ян-Томаш Кудельський 
(1861-1937). Магістрат м.Львова затвердив плани 10.10.1889 р., а до кінця 
1890 р. будівництво палацу було завершене.
Назва вулиці як і номер будинку змінювались. Від 1841 р. вулиця називалась 
Маєр Ґассе, від 1871 р. – Маєрівка, від 1885 року – 3 Мая (на честь Конституції 
Польщі 1791 р.), від січня 1941 р. – 17 Вересня (на честь «визволення» тери-
торій Західної України та Західної Білорусі у вересні 1939 р.), 3 Мая – повтор-
но названо у червні 1941 р., від листопада 1941 р. – 29 Юніштрассе, 3 Мая – 
повторно названо у липні 1944 р., 17 Вересня – повторно названо у грудні 
1944 р. З 1991 р. вулиця має назву Січових Стрільців на честь Українських Сі-
чових Стрільців, які у час листопадових подій 1918 р. боронили підступи до 
середмістя від поляків, які наступали від Єзуїтського саду (нинішнього парку 
ім. Івана Франка). Будинок мав номер 15, а від 1885 р. і до сьогодні – № 19.
Палац князів Понінських є пам’яткою архітектури неоренесансну «італійсько-
го типу». На другому та третьому поверсі кам’яниця мала по два великі по-
мешкання, які були розраховані на заможних орендарів. В офіцинах, у подвір’ї,  
містилися стайні та возівні, комори, кухні та помешкання слуг. Приміщення 
на першому поверсі орендували в різні роки різні комерційні структури – відділ 
страхового товариства «Сілезія», торговельне товариство «Сполем», торго-
вий представник з продажу електротехнічних товарів «Електролюкс» та ін.
У 1901 р. будинок успадкував князь Калікст Понінський, який вже у жовтні 
1903 р. продав його президенту Львівської торгово-промислової палати Са-
муїлу Горовіцу. Між двома світовими війнами палац належав багатому зем-
левласнику графу Міхалу-Мар’яну Баворовському.
У 1939 р. палац Понінських був націоналізований і з 1940 р. перетворений 
на навчальний заклад – гірничо-паливний технікум. Пізніше у цьому при-
міщенні був Львівський технікум промислової автоматики, а на початку 
1990-х рр. приміщення було передано Львівському університету. До 2003 р. 
тут був Правничий коледж, а тепер – факультет міжнародних відносин.
У 2008 р. сходова клітка факультету міжнародних відносин була прикраше-
на шістьма вітражами «Сім чудес світу», які були кваліфікаційною роботою 
восьми студентів Львівського державного коледжу декоративного і ужит-
кового мистецтва ім. І. Труша – Арсена Берези, Андрія Гелитовича, Іванни 
Демчук, Ольги Зеленої, Дмитра Єфімова, Оксани Лособик, Олега Мицана та 
Володимира Шетелениця. Керівником проєкту був Юрій Степанчук. У 2009 р. 
дипломною роботою Олександра Кротенка став настінний розпис «Літопис» 
у конференц-залі факультету. Керівником роботи була Ольга Гук-Фіголь.Сьо-
годні у вестибюлі факультету міжнародних відносин є дві пам’ятні табли-
ці з іменами професорів та студентів Львівського університету – визначних 
дипломатів УНР та ЗУНР (1917–1923 рр.) та фундаторів Львівської школи 
міжнародного права і Дипломатичних студій (1930–1939 рр.).
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У 2020 р. до структури факультету приєднано кафедру міжнародної 
економічної та інвестиційної діяльності Львівського інституту еконо-
міки і туризму (в.о. завідувача кафедри доц. Наталія Стручок). У 2022 р. 
кафедру перейменовано на кафедру міжнародної безпеки та кризового 
менеджменту (в.о. завідувача кафедри доц. Олександр Кучик). Кафедра 
здійснює підготовку фахівців за однойменною бакалаврською освіт-
ньою програмою.

У 2021 р. утворена кафедра міжнародних комунікацій та цифрової 
дипломатії (завідувач доц. Роман Вовк).

З перших років функціонування факультету міжнародних відносин 
у базовій стратегії його розвитку було чітко визначено кілька головних 
завдань:

a) створення новаторських, європейських за змістом і формою 
освітніх програм з усіх спеціальностей, забезпечення студентів 
власними автор ськими підручниками та посібниками;

b) започаткування наукових досліджень з найактуальніших про-
блем зов нішньої політики України, підготовка власного кадро-
вого потенціалу викладачів та експертів-міжнародників;

c) формування розгалуженої моделі міжнародних контактів із за-
рубіжними університетами та різними міжнародними інститу-
ціями.

Розвиток стратегії і тактики дій, навчальних планів і програм відбу-
вався в умовах гострих творчих дискусій і суперечок, прагненні макси-
мально відійти від усталених радянських традицій і підходів у тракту-
ванні способів викладання міжнародних відносин, бажанні запозичити 
й імплементувати в освітню практику передові європейські технології 
та методи. За відчутної практичної допомоги партнерських факульте-
тів українських університетів, колег-професорів з провідних універси-
тетів Польщі, США, Великої Британії, Німеччини, Голландії, Швеції, Ав-
стрії, Швейцарії та багатьох інших країн кафедри факультету взялися 
за реалізацію поставлених завдань.

Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби навчає ба-
калаврів і магістрів за освітніми програмами відповідно «Міжнародні 
відносини», «Зов нішня політика і національна безпека», «Європейське 
регіональне та місцеве врядування» і забезпечує викладання навчаль-
них курсів з теорії міжнародних відносин, історії дипломатії та між-
народних відносин, зовнішньої політики України та зарубіжних країн, 
конфліктології та теорії переговорів, дипломатичної та консульської 
служби, дипломатичного протоколу й етикету, глобальної та європей-
ської безпеки, моделювання та прогнозування зовнішньої політики.
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Оригінальність освітніх програм забезпечується авторськими 
підручниками викладачів факультету. Опубліковано низку підручни-
ків і посібників, які отримали загальнодержавне визнання: «Теорія 
міжнародних відносин» (М. Мальський, М. Мацях, 2002, 2007, 2011), 
«Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право » (за ред. 
М. Мальського, Ю. Мороза, 2002, 2010, 2017), «Україн ський диплома-
тичний словник» (за ред. М. Мальського, Ю. Мороза, 2010, 2021), «Дип-
ломатичний протокол та етикет» (О. Сагайдак, 2006, 2017), «Міжнарод-
ні орга нізації» (О. Кучик, 2007), «Зовнішня політика України» (О. Кучик, 
О. Заяць, 2010), «Україна в міжнародних організаціях» (О. Кучик, 2014), 
«Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах» (С. Пик, 
2017), «Міжнародні конфлікти» (І. Іжнін, С. Пик, К. Поліщук, 2019).

Підготовка юристів-міжнародників покладена на дві кафедри – ка-
федру міжнародного права та першу в Україні кафедру європейського 
права. Кафедри забезпечують викладання курсів міжнародного публіч-
ного права, міжнародного приватного права, міжнародного гуманітар-
ного права, права міжнародних організацій, права міжнародних дого-
ворів, дипломатичного і консульського права, міжнародного митного 
права, права Європейського Союзу, порівняльного права, міжнародно-
го економічного права, основ діяльності адвокатури та нотаріального 
процесу , адвокатський захист за кордоном.

Викладачі кафедр є авторами підручників: «Дипломатичне і кон-
сульське право» (В. Репецький, 2002), «Міжнародне публічне право» (за 
ред. В. Репецького, 2012), «Міжнародне гуманітарне право» (В. Репець-
кий, В. Лисик, 2007), «Правове регулювання міжнародних перевезень» 
(О. Столярський, 2012), «Міжнародне приватне право» (Г. Фединяк, 
2009), «Мирні засоби врегулювання міжнародних спорів» (В. Гринчак, 
2016), «Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у про-
тидії злочинності)» (В. Гринчак, І. Земан та ін., 2019), «Європейське пра-
во навко лишнього середовища» (М. Микієвич та ін., 2004), «Європей-
ська соціальна політика: економічні та правові аспекти» (О. Головко-
Гавришева, П. Шевчук, 2010). 

Кафедра європейського права започаткувала серію перекладів під-
ручників з європейського права провідних європейських вчених, зокре-
ма Р. Штрайнца «Європейське право» (2009) та М. Гердегена «Європей-
ське право» (2008).

Бакалаврів і магістрів спеціальності «міжнародні економічні відно-
сини» та «міжнародний бізнес» готують дві кафедри – кафедра міжна-
родних економічних відносин і кафедра міжнародно економічного ана-
лізу та фінансів.
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Головна увага акцентується на комерційній дипломатії, управлінні 
та митному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності, транскор-
донному співробітництву, міжнародному менеджменті, міжнародних 
фінансах і економіці, фінансах Європейського Союзу. Це досягається 
шляхом викладання сучасних курсів світової економіки, зовнішньое-
кономічної політики, міжнародних економічних відносин, економічної 
дипломатії, міжнародного бізнесу, інноваційного менеджменту, ме-
неджменту міжнародних проєктів, регіональної політики і структур-
них фондів ЄС, міжнародних фінансів і фінансових інституцій, валютної 
політики, фінансового аналізу, фінансів і банківської справи. Серед на-
вчально-методичного забезпечення кафедрами освітнього процесу уні-
кальним є українсько-канадський підручник «Комерційна дипломатія: 
торговельна політика і право» (2005), «Англо-український словник з 
міжнародної економіки» (І. Грабинський, Б. Лапчук, 2001), «Регіональ-
на політика Європейського Союзу» (Г. Шамборовський, 2011), «Міжна-
родне торговельне право» (О. Мальський, А. Ягольник, 2005), «Валютна 
політика» (Б. Лапчук, 2008), «Державне регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності» (Н. Горін, 2008), «Історія міжнародних економічних 
відносин» (за ред. І. Грабинського, 2013), «Менеджмент європейської 
економічної інтеграції» (За ред. С. Писаренко, 2012), «Економіка і зо-
внішньоекономічні зв'язки України» (С. Писаренко, Л. Українець, 2015), 
«Іноземні інвестиції в економіку України» (А. Пехник, 2007).

Підготовка фахівців зі спеціальності «країнознавство» покладена 
на кафедру європейських і регіональних студій. Кафедра забезпечує 
освітні програми: «Європейський Союз», ««Політика, економіка, право 
країн Центральної і Східної Європи», «Політика, економіка, право країн 
Північної Європи», «Економіка та організація міжнародного туризму та 
послуг»; викладання курсів країнознавство, політичний регіоналізм у 
сучасному світі, міжнародна інтеграція та глобалізація, територіально-
політична організація світового простору, геополітичні та геоекономіч-
ні інтереси у світовій політиці, Європейський Союз: структура, функції, 
механізми, зовнішня політика Європейського Союзу, спільні політики 
ЄС, інституційні основи взаємодії України з Європейський Союзом, міс-
цеве врядування та громадянське суспільство, основи менеджменту 
міжнародного туризму, туристичне країнознавство.

Викладачами кафедри опубліковано підручники: «Теоретичні осно-
ви країнознавства» (Н. Антонюк та ін., 2011), «Політична географія 
світу» (С. Трохимчук, О.Федунь, 2007), «Міжнародний туризм і сфера 
послуг» (М. Мальська, Н. Антонюк, 2008), «Регіон Балтійського моря 
(культура, політика, суспільство)» (за ред. М. Мальського, Н. Антонюк, 
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2005), «Зовнішня політика країн Північної Європи» (І. Зінько, 2015), 
«Європейський союз: політика, економіка, право» (Н. Антонюк, М. Микі-
євич, Н. Романюк, 2005).

Особливий інтерес викликає міжнародна англомовна програма 
Baltic-Black Sea Regional Studies. Ця магістерська програма, фінансова-
на в рамках Програми Еразмус+ Європейською Комісією, – це своєчасна 
реакція на інтенсифікацію регіонального Балто-Чорноморського міжна-
родного співробітництва за участі зарубіжних університетів-партнерів зі 
Швеції, Естонії, Польщі, Литви та України і реалізацію масштабних сучас-
них геополітичних проєктів «Тримор’я», «Європи Карпат», Люблінського 
трикутника. Програма покликана забезпечити підготовку фахівців для 
дипломатичних служб, політичних інститутів та інститутів громадсько-
го суспільства, фірм і компаній країн Балто-Чорноморського регіону.

Слідуючи традиціям Дипломатичних студій минулого століття і 
враховуючи потреби сьогодення, у процесі підготовки сучасного поко-
ління міжнародників особливу увагу приділяють професійному воло-
дінню іноземними мовами. Цей обов’язок покладено на кафедру іно-
земних мов факультету міжнародних відносин, яка забезпечує викла-
дання широкого спектра іноземних мов:

a) першої мови – англійської, німецької, французької, іспанської, 
італійської, швейцарської, норвезької; 

b) другої – англійської, німецької, французької, іспанської, італій-
ської, норвезької, латиської, естонської; 

c) третьої – (разом з кафедрами слов’янської та польської філоло-
гії) – чеської, польської, хорватської та інших слов’янських мов 
та виконання необхідних критеріїв для присвоєння кваліфіка-
ції перекладач.

Особливий акцент у роботі кафедри – це теорія і практика дипло-
матичного перекладу. Викладачі кафедри за редакцією завідувача 
доц. І. Бика видали перший в Україні «Англо-український дипломатич-
ний словник» (2006), а також оригінальні підручники іноземних мов 
для студентів-міжнародників – «Практичний курс англійської мови» 
(за ред О. Зарума, 2008), «English For International Relations» (Д. Тур-
чин, 2011), «English for Politics» (Д. Турчин, 2005), «Дипломатія ні-
мецькою: посібник для студентів факультету міжнародних відносин» 
(В. Кам`янець, 2009), «Основи перекладу для студентів факультету 
міжнародних відносин» (І. Бик, 2014), «Англо-український словник з 
міжнародних відносин і дипломатії» (Н. Кащишин, 2014), «English-
Ukrainian Glossary of Abbreviations and Acronyms used in International 
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Relations, Economics and Law» (О. Лучук, 2016), «English for Diplomacy 
and International Relations» (Т. Козак, Г. Кучик, 2022).

Вдало доповнює існуючу систему навчання іноземних мов досвід і 
практика відомих українських перекладачів – доцентів та викладачів 
кафедри – І. Бика, О. Лучук, Н. Іваничук, В. Кам’янця, Л. Кіцили, М. Со-
кальського та ін.

Набуті теоретичні знання студенти факультету мають змогу пере-
вірити і закріпити під час навчальних практик, зокрема у Міністерстві 
закордонних справ України, інших міністерствах і відомствах, коміте-
тах і комісіях Верховної Ради України, посольствах, консульствах Укра-
їни за кордоном, Представництві Міністерства закордонних справ у 
Львові, Почесних консульствах багатьох країн. Особливе зацікавлення 
викликає щорічна літня маршрутна країнознавча практика студентів 
факультету з відвідуванням цілого роду посольств та консульств Укра-
їни у країнах Європи та офісів міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, 
ОБСЄ, СОТ тощо). Між МЗС України та Львівським університетом укла-
дено договір про підготовку фахівців для зовнішньополітичної служби, 
який дає змогу українським дипломатам брати безпосередню участь у 
навчальному процесі та ділитись практичним досвідом, а студентам по-
глибити та збільшити теоретичні знання, набути практичних навиків, 
реальніше визначити перспективи.

Досвід функціонування провідних світових шкіл підтверджує, що 
кожна поважна навчальна інституція у сфері дипломатії та міжнарод-
них відносин має опиратись і використовувати у щоденній роботі влас-
ний науково-дослідний потенціал. Думка вчених та експертів стає все 
більше і більше потрібною для прийняття політичних рішень. За слова-
ми відомого польського вченого і дипломата Адама Ротфельда: «фор-
мування політичних стратегій не є обов’язком академічних середовищ, 
вони можуть пропонувати лише певні «порогові» критерії, на які мають 
опиратись у своїх перемовинах головні актори регіональної та глобаль-
ної міжнародної сцени».20

Наукове лице факультету – це дослідження кафедр, що охоплюють 
широку сферу найактуальніших проблем сьогодення: місце і роль Укра-
їни в умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин, 
політико-економічні проблеми інтеграції України до Європейського Со-
юзу, економічний аналіз структурної трансформації інвестиційного по-
тенціалу у регіонах і країнах світу, особливості регіонального розвитку 

20 Rotfeld A.D. Porządek międzynarodowy, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Warszawa 
2017. S.47.
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в контексті сучасних геополітичних трансформацій, Україна у сучасних 
міжнародно-правових відносинах, організаційно-правові механізми імп-
лементації європейських правових стандартів у національний правопо-
рядок України. Особлива увага звертається сьогодні до проблем міжна-
родної та європейської безпеки, війни і миру, консолідації міжнародної 
підтримки України. Доповнює цю дослідницьку палітру вивчення лінгво-
прагматичних і методичних аспектів дискурсу міжнародних відносин.

Результат успішної наукової роботи вчених факультету – захист 
понад 100 кандидатських і більше 10 докторських дисертацій. Опу-
бліковано десятки монографій, сотні наукових статей, проведено ба-
гато міжнародних конференцій. Регулярно виходить науковий Вісник 
Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вагомий внесок 
у наукове життя вносять факультетські дослідницькі центри – Центр 
міжнародної безпеки і партнерства, Інститут євро пейської інтегра-
ції, Центр країн Північної Європи, Центр американських студій, Інфор-
маційний центр Європейського Союзу, координаційний центр діалогу 
Украї на – ЄС, Західноукраїнський дослідницький центр європейських 
студій (Центр Досконалості імені Жана Моне), Центр інноваційних 
знань Світового банку, Центр публічної дипломатії, лабораторії циф-
рової дипломатії та міжнародних інформаційних систем і комунікацій. 
Вони не тільки забезпечують широкі міжнародні контакти факультету, 
транслюють передові ідеї та новітні тренди ведення наукових пошуків, 
а й інколи спеціально провокують і загострюють дискусії, обговорення 
найважливіших питань міжнародного життя, викликають жваву реак-
цію політиків, експертів і студентів.

До академічних дискусій дуже часто приєднуються науково моти-
вовані студенти – члени унікальної молодіжної професійної організа-
ції «Молода дипломатія», Ради молодих вчених, студентських наукових 
гуртків – постійно виходить друком журнал «Молода дипломатія» та 
збірник наукових праць молодих викла дачів, аспірантів і студентів.

Знаковою в історії факультету стала міжнародна конференція «Тра-
диції, що творять майбутнє: 25 років Львівської школи міжнародних 
відносин» (жовтень, 2017 р.), яка представила нагромаджений досвід і 
внесок факультету міжнародних відносин у розбудову та забезпечення 
модерної, динамічної та ефективної взаємодії України із зовнішнім сві-
том у різних сферах. Випускники факультету міжнародних відносин – 
міністри українського уряду, Надзвичайні і Повноважні посли України, 
дипломати та бізнесмени, представники провідних українських та іно-
земних академічних середовищ у формі конструктивного та відвертого 
обміну думками обговорили участь молоді у модернізації української 
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держави, нове обличчя української дипломатії, світові стандарти пере-
дових бізнес-практик в українських реаліях та історії успіху львівських 
міжнародників у світі.

У жовтні 2021 р. наукова конференція «Дипломатія єднає: сучасні 
тренди спільних традицій», присвячена 90-річчю заснування Дипло-
матичних студій у Львівському університеті та 30-річчю відновлення 
кафедри міжнародного права відбулась за участю Міністрів закордон-
них справ України та Туреччини, послів обох держав та широкого кола 
українських та зарубіжних вчених.

З самого початку виникнення факультет міжнародних відносин 
розглядав міжнародну співпрацю як органічну частину свого функціо-
нування, важливий стратегічний ресурс розвитку та модернізації. На-
лагоджені продуктивні міжнародні контакти з великою кількістю за-
рубіжних університетів Польщі, Чехії, Великої Британії, США, Канади, 
Швеції, Німеччини, Естонії, Литви, Латвії, Грузії, Швейцарії. Реалізують-
ся спільні англомовні магістерські програми з університетами м. Лунд 
(Швеція), м. Познань (Польща). м. Вільнюс (Литва), м. Тарту (Естонія), 
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Одесь-
ким університетом імені І. Мечнікова, Маріупольським державним уні-
верситетом – «Baltic-Black Sea Regional Studies», програма подвійного 
диплома магістра «International and European Law» з Вільнюським уні-
верситетом, двостороння аспірантська програма з європейського права 
з університетом м. Валенсія (Іспа нія). Міжнародна співпраця забезпе-
чує стажування викладачів факультету в університетах Європейсько-
го Союзу, США та Канади, а в рамках кадрової мобільності залучаюти 
з міжнародного академічного ринку відомих професорів, дип ломатів-
практиків, викладачів іноземних мов.

Факультет ефективно використовує усі можливості міжнародної 
академічної співпраці та залучення фінансових ресурсів з Європейсько-
го Союзу (реалізовано два Темпус проєкти, програму міжнародних сту-
дентських обмінів ЄС «Еразмус Мундус» та «Еразмус+»). Тут реалізовані 
два модулі Жана Моне (субнаціональний вимір ЄС, Літні курси з європей-
ського права та політики), велика кількість двосторонніх і регіональних 
проєктів університетської співпраці. Поряд з інтенсифікацією традицій-
ного двостороннього співробітництва на факультеті запроваджується 
механізм так званої мережевої співпраці, тобто участь у консорціумах і 
регіональних об’єднаннях (Балтійський університет, віртуальна програ-
ма «Карпатський університет» у рамках операційної програми ЄС «Євро-
па Карпат»). На факультеті ініціюється створення Центрально-Східноєв-
ропейської мережі факультетів міжнародних відносин.
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За час свого існування факультет став помітним явищем у міжна-
родному політичному та академічному житті. Сотні зарубіжних профе-
сорів, посли зарубіжних країн, представники міжнародних організацій 
неодноразово брали участь у навчальному процесі, зустрічах і наукових 
конференціях факультету. Зі студентами та викладачами факультету зу-
стрічались усі міністри закордонних справ України – А. Зленко, Г. Удовен-
ко, Б. Тарасюк, В. Огризко, К. Грищенко, П. Порошенко, Л. Кожара, А. Де-
щиця, П. Клімкін, Д. Кулеба. Вкотре засвідчила авторитет і важливу роль 
факультету міжнародних відносин у вихованні професійних дипломатів 
та фахівців-міжнародників зустріч 18 серпня 2022 р. у Львові Президента 
Украї ни Володимира Зеленського та Генерального Секретаря Організа-
ції Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша, під час якої Президент України 
наголосив на історичному внеску школи міжнародного права та міжна-
родних відносин Львівського університету у світову науку та юридичну 
практику, а Генсек ООН відвідавши факультет міжнародних відносин від-

Візит Генерального секретаря ООН  Антоніу Гутерріша  
на факультет  міжнародних відносин, 2022
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значив, що для нього було важливим досвідом відвідати цей факультет 
Львівського університету, цю школу, що сформувала відомих вчених, які 
внесли важливий внесок у розробку Статуту ООН, дослідження Голокос-
ту, а також творення фундаментальних концепцій захисту прав людини 
та індивідуальної кримінальної відповідальності вищих посадових осіб 
держави за геноцид та злочини проти людяності.

Факультет виступив ініціатором присвоєння найвищого універ-
ситетського титулу – Doctor Honoris Causa – Віце-прем’єру, Міністру 
фінансів Польщі (1994–1997, 2002–2003) проф. Г. Колодкові, Міністру 
закордонних справ України Б. Тарасюку (1998–2000, 2005–2006), ав-
стрійському дипломату, проф. Б. Штільфріду, проф. В. Мантлю, Львів-
ському міському голові проф. В. Куйбіді, Президенту Польщі Бронісла-
ву Коморовському (2010–2015), Голові Європейської Ради (2014–2019), 
Прем’єр-міністру Польщі (2007–2014) Дональду Туску.

Як і для Дипломатичних студій 30-40-х років минулого століття, 
так і для сьогоднішнього факультету міжнародних відносин особливий 
предмет гордості  – випускники.

Впродовж тридцяти років існування факультету міжнародних від-
носин його випускниками стали тисячі студентів. Багато з них займа-
ють високі державні посади, стали професійними українськими дипло-
матами, досягли значних успіхів у політичному житті, бізнесі та науці в 
Україні та за її межами.

Зрозуміло, що особлива увага до дипломатичної служби – кар’єрної 
мрії багатьох студентів факультету міжнародних відносин. Тісна співп-
раця Львівського університету з МЗС України дозволила понад сотні 
випускників поповнити ряди української дипломатичної служби. Дани-
ло Лубківський, Василь Боднар (Посол України у Турецькій Республіці 
з 2021 р.) та Андрій Мельник (Посол України у Федеративній Республі-
ці Німеччина 2015–2022 рр.) стали заступниками Міністра закордон-
них справ України, Андрій Сибіга, колишній директор Департаменту 
консульської служби МЗС, став Послом України у Турецькій Республіці, 
Заступником Глави офісу Президента України Володимира Зеленсько-
го, Андрій Бешта – Послом України в Королівстві Таїланд та в Лаосі за 
сумісництвом, Михайло Видойник – Послом України в Королівстві Да-
нія, Петро Бешта – Послом України у Литовській Республіці, Василь Зва-
рич – Послом України у Республіці Польща. На високих дипломатичних 
посадах – Генеральними консулами, директорами департаментів, рад-
никами-посланниками перебувають десятки випускників факультету. 
Широкі можливості відкриваються перед львівськими фахівцями-між-
народниками і на державній службі – Міністрами українського уряду 
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стали Володимир Демчишин – Міністр енергетики та вугільної промис-
ловості України (2014–2016), Володимир Омелян – Міністр інфраструк-
тури Украї ни (2016–2019), заступниками Міністрів – Юрій Гелетій – за-
ступник Міністра фінансів України (2020–2022), заступник Голови на-
ціонального банку України (з 2022 р.), Віктор Довгань – заступник Міні-
стра інфраструктури з питань європейської інтеграції (2016-2019), Ми-
кола Кузьо – заступник Міністра екології та природних ресурсів (2016–
2019). Роман Чуприненко – заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України з питань 
європейської інтеграції (2014–2017), Василь Лозинський – перший за-
ступник Міністра розвитку громад та територій України (2020–2022), 
з 2022 р. – в.о. Міністра розвитку громад та територій України, Іван 
Турчак – Державний секретар Міністерства цифрової трансформації 
(2021 р. – по теперішній час), Маркіян Мальський – Голова Львівської 
обласної адміністрації (2019).

Депутатами Верховної Ради України обрані О. Єднак (VІІІ-го скли-
кання), Г. Васильченко, Р. Тістик, С. Федина (ІX-го скликання). 

Багато випускників стали лідерами українського та міжнародного 
бізнесу (В. Вандрович (Велика Британія), Н. Комарницький, Л. Коцюм-
бас, О. Літинська (Велика Британія), Ю. Назарук, Ю. Подільська, Н. Сало 
(Велика Британія), Д. Симовоник, А. Стицюк), керівниками великих 
міжнародних юридичних компаній (О. Мальський, А. Ягольник, А. По-
дільчак, І. Городиський.), докторами наук, професорами українських 
та зарубіжних університетів (П. Блавацький (Австралія), В. Панченко 
(Австралія), Ю. Сибільков (США), Т. Туниця, З. Макаруха, М. Мальський, 
Л. Українець, Г. Шамборовський, І. Сторонянська, Х. Притула, А. Монаєн-
ко, Р. Копич, А. Гадзало, І. Крупка. Їхня, як і сотень інших випускників 
факультету міжнародних відносин, успішна дипломатична, політична, 
урядова, бізнесова, юридична, наукова кар’єра є блискучим підтвер-
дженням життєздатності та життєстійкості дипломатичної школи та 
традицій Львівського університету.

ЕПІЛОГ

Багате традиціями, ідеями, концепціями, школами академічне ми-
нуле та динамічне новаторське університетське сьогодення чудово 
ілюструють той факт, що наука міжнародних відносин заново пережи-
ває період розквіту. Демонстрацією цього є темпи та рівень розвитку 
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факультету міжнародних відносин, професійні успіхи його випускників, 
постійний інтерес до цієї галузі знань студентів. Як і дев’яносто років 
тому наука міжнародних відносин перебуває у нерозривному поєднанні 
з наукою міжнародного права, об’єднуючи два давні філософські смис-
ли логотипа факультету: Concordia inter populos21 та Pacta sunt servanda22.

Дипломатичні студії були засновані у лоні факультету права та по-
літичних наук, а навчальний процес забезпечували не тільки викладачі 
кафедри міжнародного права та загальної науки про державу, а й про-
фесори географії, історії, економіки та іноземних мов.

Сьогодні львівська школа міжнародних відносин – це самостійна та 
самодостатня інституція, що продовжує підготовку сучасних фахівців 
з міжнародних політичних, економічних та інформаційних відносин, 
юристів-міжнародників і класичних дипломатів.

Проте з порядку денного не знімається питання майбутнього ди-
пломатичної та міжнародно-правової науки. З позиції раціонального 
наративу сучасної науки очевидно, що майбутнє неможливо точно пе-
редбачити і дуже важко спрогнозувати. Багато вчених вважає, що ми 
переживаємо час кризи розвитку міжнародних відносин та міжнарод-
ного права23, з надією наголошуючи, що часто-густо така криза стає 
потужним інструментом їхнього розвитку. Фундаментальне питання 
сьогодення – це глибоке проникнення та примат міжнародного права 
у всіх сферах міжнародного життя як станового хребта сучасної між-
народної системи. На питання чи світ потребує нових правил, чи мати-
мемо світ без правил Генрі Кісінджер у монографії «Світовий лад» дуже 
слушно зауважив, що світовий порядок потрібно вибудовувати, не мож-
на його нав’язувати, він має опиратися на дві складові: сукупність ви-
знаних всіма правил, які визначають межі допустимих дій і рівноваги 
сил, яка обмежує можливість одному міжнародному актору підпоряд-
ковувати собі всіх інших, порушуючи ці обмеження!24

Дипломатія і міжнародне право стають нерозривними елементами 
світового політичного процесу і як сфера професійної діяльності ради-
кально трансформуються. Справжнім викликом для науки міжнарод-
них відносин і дипломатії стають високі технології. Міністр закордон-
них справ України Дмитро Кулеба говорить про технологічну револю-

21 Злагода між народами.
22 Договори мають виконуватись.
23 Krieger H., Nolte G. The International Rule of Law – Rise or Decline? – Approaching Current 

Foundational Challenges. The International Rule of Law – Rise or Decline? Oxford University 
Press, 2019. P.3, 4.

24 Kissinger H. Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016. S. 16.
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цію дипломатії, що тримається на трьох двигунах: штучному інтелекті, 
кіберпросторі та поколінні смартфонів.25 Прихильники технологічного 
прогресу у сфері комунікацій переконані, що він може сприяти демо-
кратизації, зростанню вимог до глобальних суспільних благ та інших 
переваг, яке може забезпечити міжнародне право.26

Цифрова дипломатія, Фейсбук і Twitter-дипломатія, електронна 
дипломатія та велика кількість «інших» дипломатій використовують 
інформаційно-комунікаційні технології для досягнення старих класич-
них зовнішньополітичних цілей – захист національних інтересів держа-
ви, забезпечення міжнародних гарантій національної безпеки та тери-
торіальної цілісності, формування позитивного іміджу й активної ролі у 
сучасній міжнародній системі. Стає зрозумілим, що вирішення гострих 
кризових питань сучасного розвитку та численних «гарячих» конфлік-
тів можливе тільки шляхом дієвої дипломатії. Тому особливо актуаль-
но звучить фраза Посла Вольфганга Ішингера, Голови групи Мудреців з 
питань європейської безпеки як спільного проєкту «Back to Diplomacy»: 
«повернутись до дипломатії, до ефективного дипломатичного процесу, 
покликаного перевести потік взаємних звинувачень у русло відновлен-
ня довіри: не військовими діями, не пропагандою, не порожньою рито-
рикою –шляхом глибокого вивчення загальних проблем на довірливій і 
систематичній основі».27

Науку міжнародних відносин, що творить фундамент сьогодніш-
ньої дипломатії чекають швидкі та незворотні зміни, але завжди буде 
затребуване мистецтво мирного вирішення міждержавних, регіональ-
них і глобальних конфліктів, то очевидно лозунг «Back to Diplomacy» 
ще довго матиме право на існування, оскільки велич держави визна-
чається якістю її дипломатії,28 а майбутнє покоління українських між-
народників має дати відповідь на запитання як створити сучасну укра-
їнську школу, яка б експортувала модерні ідеї і знання у світову інте-
лектуальну скарбницю міжнародних відносин. Власне у цьому полягає 
фундаментальне завдання, шанси і перспективи факультету міжнарод-
них відносин Львівського університету.

25 Кулеба Д. Дипломатія майбутнього. Українська правда. 06.10.2020. URL: https://blogs.
pravda.com.ua/authors/kuleba/5a3cc08726814/

26 Trachtman, Joel P. The Future of International Law: Global Government. Cambridge 
University Press, 2013. P.83, 84.

27 Back to Diplomacy. Final Report and Recommendations of the Panel of Eminent Persons on 
European Security as a Common Project. November 2015. P.3. URL: https://www.osce.org/
files/f/documents/2/5/205846.pdf

28 Зленко А. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України. Київ, 2008. С. 81.
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Цілісний підхід до країнознавства як до окремої дисципліни і на-
укового напряму сформований на факультеті міжнародних відносин 
деканом, професором М. Мальським, у структурі якого функціонувала 
кафедра міжнародних відносин і країнознавства. З 1995 р. підготовка 
студентів за спеціалізацією «Країнознавство» на факультеті міжнарод-
них відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка 
проводилася в рамках спеціальності «Міжнародні відносини» на кафе-
дрі міжнародних відносин і країнознавства, а з 1996 р. була впровадже-
на вже окрема спеціальність «Країнознавство». Оскільки у сучасному 
світі міжнародний туризм став найбільш динамічною галуззю госпо-
дарства і формував нові цінності і пріоритети міжнародного розвитку, 
до того ж є найтісніше пов’язаним з країнознавством, то у 2001 р. на 
факультеті міжнародних відносин була створена окрема кафедра краї-
нознавства і міжнародного туризму. Цього ж року відбувся перший ви-
пуск спеціалістів-країнознавців. Вже у травні 2022 р. кафедра отримала 
теперішню назву – «Європейських та регіональних студій».

Підготовка студентів зі спеціальності «Країнознавство» тривалий час 
про водилася за двома спеціалізаціями – «Країнознавство» та «Міжнарод-
ний ту ризм». Студенти-країнознавці отримували знання про країни та 
регіони як найвагоміші одиниці соціально-політичної організації світу, 
регіональні об’єднання та союзи держав. Після завершення навчання вони 
здобували відповідну кваліфікацію для здійснення політичного аналізу 
європейських інтегра ційних процесів і транскордонного співробітництва, 
особливостей та механізмів функціону вання Європейського Союзу, еконо-
міки та організації міжнародного туризму. Вони були здатні розв’язувати 
складні теоретичні та практичні задачі у сфері міжнародних відносин; ви-
значати актуальні тенденції регіонального розвитку; прогнозувати між-
народну взаємодію між державами, міжнародними організаціями та не-
державними акторами, що передбачає застосування теорій міжнародних 
відносин та регіонального розвитку; виконувати професійний усний та 
письмовий переклад з іноземної мови чи на іноземну мову.

КАФЕДРА 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ 
СТУДІЙ
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Випускники за спеціальністю «Країнознавство» можуть працювати 
у сфері зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, обійма-
ти первинні посади в органах державної влади різних рівнів, у міжна-
родних та недержавних організаціях, у комерційних структурах та на-
уково-дослідницьких інституціях або продовжити освіту на магістер-
ському та аспірантському рівні.

В сучасних умовах підготовка студентів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр» в межах спеціалізації «Країнознавство» здійснюється 
в рамках спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії». Кафедра забезпечує викладання низки нормативних 
дисциплін та предметів вільного вибору студента: «Країнознавство», 
«Вступ до спеціальності «Країно знавство»», «Міжнародна інтеграція і 
глобалізація у світовій політиці», «Основи регіонознавства»; «Зовніш-
ня політика країн Європи»; «Політичний регіоналізм у сучасному світі»; 
«Проблеми світової цивілізації»; «Інтеграція України в європейський 
освітній простір»; «Транскордонне співробітництво в Європі», «Геополі-
тичні та геоекономічні трансформації», «Діаспора та національні менши-
ни у зовнішній політиці держави», «Управління міжнародними проєкта-
ми», «Основи міжнародного туристичного бізнесу» та інші.

Кафедра європейських та регіональних студій
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Кафедра країнознавства і міжнародного туризму протягом усього 
часу свого існування пропонувала такі магістерські програми: «Євро-
пейський Союз», «Центра льно-Східна Європи», «Північна Європа», «Еко-
номіка та організація міжнародного туризму та послуг», «Міжнародна 
освіта», а вже в теперішній час – «Євро пейські студії» та «Балто-Чорно-
морські регіональні студії». 

Посилення інтеграційних процесів – об’єктивний політичний, еко-
номічний процес на сучасному етапі розвитку людства, але найбільш 
повний розвиток це явище набуло на європейському континенті. Тому 
кафедра країнознавства та міжнародного туризму ввела магістерську 
освітню програму «Європейський Союз», щоб проводити підготовку 
експертів із системними знаннями про структуру, функції та механізми 
ЄС, яка тривалий час була найбільш затребуваною студентами. 

Справжнім досягненням діяльності кафедри стала участь у функці-
онуванні англомовної програми «Балто-Чорноморські регіональні сту-
дії», що була реалізована у межах фінансованої Європейським Союзом 
програми міжнародного співробітництва кількох університетів Украї-
ни, Польщі, Литви та Естонії. Програма є орієнтована як на українських, 
так і на іноземних студентів, чиї академічні інтереси або практична ді-
яльність тісно пов’язані з Балтійським та Чорноморським регіонами. 
Це унікальна можливість отримати ґрунтовні знання про історію роз-
витку і суспільно-політичні трансформації в регіоні, його роль і пер-
спективи у міжнародному співробітництві. 

У 2021 р. була відкрита магістерська програма «Європейські студії», 
спрямована на розширення знань студентів і фахівців, що вже здобули 
ступінь бакалавра з міжнародних відносин та з інших суспільних наук. 
Магістерська програма «Європейські студії» дозволяє отримати комп-
лексні знання про особливості внутрішньої структури та механізми 
прийняття рішень, а також про функціонування спільних політик ЄС, 
про політико-правові та економічні вимоги інтегру вання третіх країн 
з цією впливовою і авторитетною організацією та про позицію ЄС у су-
часних міжнародних відносинах. Навчальний процес передбачає отри-
мання професійних навиків для роботи в органах державної влади різ-
ного рівня з питань євроінтеграційного співробітництва. 

Зараз на кафедрі викладається 47 курсів в межах бакалаврської та 
магістерських освітніх програм. Викладачі підготували та здійснюють 
викладання англо мовних та електронних курсів, застосовуючи освіт-
ні платформи Moodle та Teams. Нещодавно, кафедра відновила прове-
дення міжнародної країнознавчої навчальної поїздки, яка передбачає 
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візити до посольств України у Словаччині, Швейцарії, Польщі, штаб-
квартири ООН у Відні та Женеві.

Науковці кафедри досліджували низку наукових тем в межах ви-
конання робочого часу «Сучасні інтеграційні процеси в Європі: законо-
мірності та тенденції розвитку» (2003–2007); «Інтеграція України до 
ЄС: порівняльний аналіз національних систем соціальних показників 
європейських держав та України» (2008–2012); «Політика регіональ-
ного розвитку України у контексті європейських інтеграційних про-
цесів» (2013–2016); «Особливості регіонального розвит ку в контексті 
сучасних геополітичних трансформацій» (2017–2019). Зокрема, за ре-
зультати виконання теми «Політика регіонального розвитку України 
у контексті європейських інтеграційних процесів». На даний момент 
кафедра працює над науковою темою «Регіони у сучасних міжнародних 
відносинах» (2020–2023).

При кафедрі працювала аспірантура за спеціальністю 23.00.04 – 
політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Із 
2001 р. захищено 21 кандидатську дисертацію.

Уся наукова, методична та видавнича робота кафедри акумулюва-
лася навколо кількох тематичних напрямів. Головним напрямом до-
сліджень кафедри країнознавства і міжнародного туризму було на-
укове країнознавство, зовнішня політика країн і регіонів, організація та 
управління міжнародним туризмом, проб леми та перспективи розвитку 
Європейського Союзу та європейський вектор розвитку України. Осо-
бливо велика увага співробітників кафедри приділялася написанню та 
виданню наукових монографій та підручників. Серед них варто виділи-
ти підручники «Теоретичні основи країнознавства» та «Країнознавство: 
теорія і практика» (автори обох Н. Антонюк, М. Мальська, Ю. Занько, 
Н. Ганич), «Політична географія світу» (С. Трохимчук, О. Федунь), «Євро-
пейський Союз: політика, економіка, право» (наукові редактори Н. Анто-
нюк, М. Микієвич), «Основи європеїстики» та «Основи європейської інте-
грації» (Н. Антонюк та М. Мальська), «Зовнішня політика країн Північної 
Європи» (І. Зінько), «Міжнародний туризм і сфера послуг» (Н. Антонюк, 
М. Мальська, Н. Ганич), «Менеджмент туризму», «Основи туристично-
го бізнесу», «Туристичний бізнес: теорія і практика» (автор усіх В. Худо), 
«Корпоративне управління: теорія і практика» (М. Мальська, М. Ман-
дюк, Ю. Занько), «Організація готельного обслуговування» (М. Мальська, 
І. Пандяк, Ю. Занько), «Менеджмент європейської інтеграції» (С. Писарен-
ко, Ю. Занько), а також монографії «Політика Європейського Союзу у сфе-
рі туризму: концептуальні засади та інституційні механізми» (О. Краєв-
ська), «Партійна система Європейського Союзу» (П. Байковський), «Ево-
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люція структури та діяльності Всесвітньої туристичної організації у кон-
тексті сучасних глобалізаційних процесів» (О. Капрусь).

Серед найновіших досліджень – електронна монографія «Захист 
прав націо нальних меншин в Україні: Національний і міжнародний 
контекст» (Саарбрюккен, Німеччина, 2017) за авторством О. Федунь, 
монографія Н. Антонюк «Система місцевого самоврядування Польщі: 
історичний та політологічний аспекти», видана в Опольському універ-
ситеті (Республіка Польща, 2020), О. Шаран «Міжнародно-політичні ме-
ханізми протидії сепаратизму у державах Європи» (2022).

Кафедра країнознавства і міжнародного туризму налагодила на-
укові та навчальні зв’язки зі спорідненими підрозділами університетів 
України та інших країн. Добрі контакти налагоджені із викладачами Вар-
шавського інституту євро пеїстики, Інституту політології Опольського 
університету (Республіка Польща), Інститутом політології Університету 
Тарту (Естонія); Тбіліським державним університетом ім. Івана Джугаш-
вілі (Грузія). Університету Магнуса Великого в Каунасі (Литва). Творчі 
зв’язки налагоджені з кафедрами країнознавства Інституту міжнарод-
них відносин і географічного факультету Київського національного уні-
верситету ім. Т. Шевченка. Доволі плідна співпраця триває з кафедрою 
туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка. Кафе-
дри є співорганізаторами щорічної міжнародної конференції «Географія 
та туризм: віт чизняний та міжнародний досвід».

Члени кафедри були частими учасниками міжнародних та україн-
ських науко вих конференцій, де виступали з цікавими і резонансними 
доповідями. На кафедрі регулярно проводяться науково-методичні се-
мінари з обговоренням актуальних питань країнознавства, міжнарод-
них відносин, міжнародного туризму, етнології та методології наукових 
досліджень. 

У травні 2022 р. відбулася зміна назви кафедри з кафедри краї-
нознавства і міжнародного туризму на кафедру європейських та регі-
ональних студій. Це викликано потребою узгодження та відповідності 
до назви спеціальності 291 «Міжнародні відносини, соціальні комуніка-
ції та регіональні студїї» та освітніх програм, за якими працює кафедра. 
Регіональні студії є трендом сучасної науки про міжнародні відносини. 
Роль і місце регіонів у сучасних міжнародних процесах, механізми по-
годження світових, регіональних, національних та локальних інте ресів, 
багатоманітність регіональної співпраці – ось перелік тематичних вуз-
лів, які є предметом досліджень вчених на міжнародному рівні, що буде 
ставати орієн тирами наукової та викладацької діяльності співробітни-
ків нашої кафедри.
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АНТОНЮК 
Наталія Володимирівна
докторка історичних наук, професорка,  
завідувачка кафедри європейських  
та регіональних студій

Народилася 20 жовтня 1957 р. у родині науковців Володимира та 
Неоніли Здоровег у м. Львові. У 1974 р. закінчила Львівську середню 
школу № 76. У 1974–1979 рр. навчалася на слов’янському відділен-
ні філологічного факультету Львівського державного університету 
ім. Івана Франка. У 1990 р. у рідному університеті захистила дисерта-
цію на здобуття ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 
«Історія України». Після трирічних докторських студій у 1995 р. отри-
мала ступінь доктора філософії в галузі історії в Українському вільно-
му університеті в Мюнхені, Німеччина. Відтак, у 1999 р. в Інституті 
українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України захистила дисерта-
цію на здобуття ступеня докторки історичних наук за спеціальністю 
«Історія України». 2004 р. отримала звання професора кафедри кра-
їнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних від-
носин Львівського національного університету ім. Івана Франка. Ви-
кладає навчальні курси «Країнознавство», «Основи регіонознавства», 
«Політика сусідства ЄС», «Регіональні студії», «Місцеве врядування й 
громадянське суспільство».

Упродовж своєї професійної діяльності працювала на посадах на-
укової співробітниці Інституту суспільних наук Академії наук України 
(1979–1991 рр.); завідувачки відділу української періодики науково-
дослідного центру української преси Львівської наукової бібліотеки 
ім. В. Стефаника НАН України (1992–2000 рр.), завіду вачки кафедри 
країнознавства і міжнародного туризму (з 2022 р. – кафедра європей-
ських та регіональних студій) факультету міжнародних відносин Львів-
ського національного університету ім. І. Франка (2001 р. – до сьогодні).
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Членкиня Вченої ради Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка, членкиня Вченої ради факультету міжнародних відносин, член-
киня Науко вої ради Центру Східного партнерства Опольського університе-
ту (Польща), координаторка Інформаційного центру Європейського Союзу 
у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Складовою наукової діяльності Н. Антонюк є робота в редакційних 
колегіях «Вісника Львівського університету» (Серія «Міжнародні від-
носини»), « Вісника Харківського національного університету ім. В. Н. 
Каразіна» (Серія Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 
Туризм), наукового журналу «Nowa polityka Wschodnia», «Studia Europy 
Sriodkowo-Wschodniej», «Zeszyty Naukowe Dolnoslonskiej Wyzszej Szkoly 
Pozedsiebiorczosci і Techniki» (Польща).

Під науковим керівництвом професорки Н. Антонюк підготовано і 
захищено 7 дисертацій на здобуття ступеня кандидата політичних наук.

Нагороджена почесними грамотами ректора Львівського універ-
ситету ім. Івана Франка, Львівської обласної державної адміністрації, 
Представництва МЗС у Львові, Представництва Європейського Союзу в 
Україні.

Авторка і співавторка понад 260 наукових і навчально-методич-
них праць, серед них: «Українське культурне життя в Генеральній Гу-
бернії (1939–1944)» (1999) «Central, eastern and East Central Europe: 
The history and the current state of conceptualization and demarcation of 
concepts» (2018), «Regionalism and spillover effects: case of Ukraine» (2020), 
«Joint Border of Ukraine and the European Union: Political and Legal Aspects 
of Cooperation in the Field of Integrated Border Management» (2020); на-
вчальні посібники «Європейський Союз: структура, функції, механіз-
ми» (2002), «Європейський Союз: політика, економіка, право» (2005), 
«Країнознавство: теорія та практика» (2012), «Основи європеїстики» 
(2014), «Основи європейської інтеграції» (2016); підручники «Регіон 
Балтійського моря: культура, політика, суспільство» (2005), «Міжнарод-
ний туризм і сфера послуг» (2008), «Теоретичні основи країнознавства» 
(2011), монографія «Система місцевого самоврядування Польщі – істо-
ричний і політичний контекст» (2020).



50

THESAURUS    Факультет міжнародних відносин від А до Я

ЗАНЬКО 
Юрій Степанович
кандидат економічних наук,  
доктор з політичної економії,  
професор кафедри європейських  
та регіональних студій

Народився 20 квітня 1957 р. у м. Львові. Закінчив львівську серед-
ню школу № 28 з поглибленим вивченням німецької мови. У 1974–
1979 рр. навчався на географічному факультеті Львівського універси-
тету імені Івана Франка. У 1979–1989 рр. – інженер, молодший науко-
вий співробітник, науковий співробітник Львівського відділення Інсти-
туту економіки АН України (нині – Інститут регіональних досліджень 
НАНУ ім. М. І. Долішнього). У 1981–1985 рр. навчався в аспі рантурі 
Львівського відділення Інституту економіки АН України. У 1986 р. за-
хистив дисертацію на тему «Вдосконалення управління трудовим по-
тенціалом регіону (на прикладі західних областей України» на здобут-
тя наукового ступеня кандидата економічних наук. У 1984–1989 рр. 
виконував обов’язки вченого секретаря Міжвідомчого цільового на-
уково-практичного об’єднання «Інститут проблем людини». Після 
Чорнобильської катастрофи 1986 р. – член робочої групи АН України 
з розробки Перспективного плану соціально-економічного розвитку 
м. Славутич, у 1986–1989 рр. неодноразово відряджався у Чорнобиль-
ську зону. З 1989 р. працює у Львівському національному університеті 
ім. Івана Франка: у 1989–1992 рр. – доцент кафедри економічної і соціа-
льної географії географічного факультету. Після створення 1992 р. фа-
культету міжнародних відносин – доцент кафедри політичної географії 
і країнознавства. 1993–1995 рр. на докторських студіях в Українському 
Вільному Університеті (м. Мюнхен, Німеччина). У 1995 р. захистив док-
торат з політичної економії в Українському Вільному Університеті у 
Мюнхені. (тема наукової роботи «Геополітичні та соціально-економіч-
ні аспекти українсько-німецьких відносин»). У тому ж році присуджено 
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вчене звання доцента кафедри політичної географії та країнознавства. 
З 2001 р. доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму за су-
місництвом. З 2015 р. – професор кафедри країнознавства і міжнарод-
ного туризму (нині кафедра європейських та регіональних студій).

У 1998 р. започаткував та протягом майже 10 років очолював кра-
їнознавчу маршрутну практику студентів факультету в країнах Цен-
трально-Східної Європи, організовує практики студентів спеціальності 
«Країнознавство і міжнародний туризм» в апараті МЗС України, дипло-
матичних представництвах України за кордоном, інших міністерствах, 
місцевих органах влади, туристичних фірмах тощо. У 1998–2003 рр. 
виконував обов’язки декана факультету міжнародного права та бізне-
су Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, з 2003 р. – 
директор цього Інституту. 

Проходив стажування, а також відряджався для участі у міжнародних 
наукових проєктах та у складі офіційних делегацій АН України та Львів-
ського університету ім. Івана Франка в Німеччину, Польщу, Швецію, Ки-
тай, Словаччину, Північну Корею, Іспанію, В’єтнам, Австрію та інші краї-
ни. Був заступником голови комісії з післядипломної освіти, очолював 
підкомісію з освіти впродовж життя, неформального та інформального 
навчання при МОН України, залучався міністерством до участі в робочих 
групах з підготовки законопроєктів у галузі вищої освіти.

Наукові інтереси охоплюють питання розвитку міжнародного ту-
ризму, проб леми соціально-економічного розвитку держав Східної та 
Центрально-Східної Європи, окремі аспекти країнознавства.

У 2012 р. присуджено почесне звання Заслужений працівник освіти 
України, відзначений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки 
України (2009), Грамотою Верховної Ради України (2017), Подякою Го-
лови Львівської обласної державної адміністрації (2017), неодноразово 
нагороджувався грамотами та подяками Ректора Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка.

Автор та співавтор численних наукових і навчально-методич-
них праць зокре ма «Geography of Tourism of Ukraine» у монографії «The 
Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries» (2012, 2017); 
«Країнознавство: теорія та практика» (2012); «Міжнародний марке-
тинг» (2012); «Корпоративне управління: теорія та практика» (2012); 
«Менеджмент європейської економічної інтеграції» (2012); «Управлін-
ня діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ)» (2013).
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ЗІНЬКО 
Ігор Зіновійович
кандидат економічних наук,  
доцент кафедри європейських  
та регіональних студій

Народився 20 червня 1960 р. в с. Середпільці Радехівського (тепер – 
Червоноградського р-ну) Львівської області в селянській родині. Після 
закінчення Серед пільцівської восьмирічної школи та Радехівської СЗШ 
№ 1 з 1977 р. навчався на географічному факультеті Львівського дер-
жавного університету ім. Івана Франка, який закінчив з відзнакою у 
1982 р. З 1982 по 1984 рр. служив офіцером у Радянській армії. Після 
демобілізації декілька місяців працював на посаді інструктора Львів-
ського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму. З 1984 по 
1992 рр. працював на посадах інженера і молодшого наукового спів-
робітника Львівського відділення Інституту економіки АН України 
(тепер – Інститут регіональних досліджень НАН України), де у 1991 р. 
захистив кандидатську дисер тацію. З 1992 р. до сьогодні – доцент ка-
федри країнознавства і міжнародного туризму (з 2022 р. – кафедра єв-
ропейських та регіональних студій).

Основними напрямами наукових зацікавлень є зовнішня політика 
держав світу та ЄС, соціально-економічна географія України та країн 
світу, національні меншини та діаспора у міжнародних відносинах, ет-
нополітика, політичний регіоналізм у сучасному світі, міжнародний ту-
ризм. Викладає предмети «Зовнішня політика країн Європи», «Зовніш-
ня політика Європейського Союзу», «Зовнішня політика країн євра-
зійського простору», «Національні меншини та діаспора у зовнішній 
політиці країни», «Сучасні соціально-економічні та політичні процеси в 
Україні», «Теоретичні основи країнознавства», «М’яка сила» у зовнішній 
політиці країн Європи» та ін.

Має понад 80 наукових публікацій (у т. ч. у співавторстві), серед яких 
низка монографій та підручників. Зокрема, це «Соціально-економічна 
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географія світу» (2002), «Зовнішня політика країн Північної Європи» 
(2015), «Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право» (2017). 

З 1988 р. був учасником молодіжної громадської організації «Това-
риство Лева» (м. Львів), депутат Львівської міської ради народних де-
путатів першого демократичного скликання (1990–1994 рр.). Організа-
тор та куратор перших років діяльності студентської молодіжної орга-
нізації Центр «Молода дипломатія» (заснована у 1994 р.).

Проходив наукове стажування у Ягеллонському (Краків) та Вроц-
лавському університетах (Польща). Підготував чотирьох кандидатів 
політичних наук. Володіє німецькою, англійською (зі словником), поль-
ською та російською мовами. Хобі – художня літературна творчість.

КРАЄВСЬКА 
Оксана Анатоліївна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри європейських  
та регіональних студій

Народилася 26 січня 1979 р. у Волинській області. У 2001 р. закінчи-
ла факультет міжнародних відносин Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство» та отримала 
диплом з відзнакою з кваліфікацією «Спеціаліст з країнознавства. Пе-
рекладач». У 2002 р. закінчила магістратуру факультету міжнародних 
відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка за 
спеціальністю «Країнознавство» та отримала диплом з відзнакою з ква-
ліфікацією «Магістр країнознавства». Протягом 2002–2006 рр. навчала-
ся в аспірантурі (заочно) факультету міжнародних відносин. У 2007 р. 
захистила дисертацію на тему «Концептуальні засади та інституційні 
механізми політики ЄС у сфері туризму» за спеціальністю 23.00.04 – по-
літичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку та здо-
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була науковий ступінь кандидата політичних наук. У 2011 р. отримала 
вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму.

У 2001–2006 рр. працювала на посаді старшого лаборанта Відділу 
міжнародних зв’язків Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. У 2005–2009 рр. – асистентка кафедри країнознавства і між-
народного туризму факультету міжнародних відносин. З 2009 р. і доте-
пер – доцентка кафедри країнознавства і міжнародного туризму (нині 
кафедра європейських та регіональних студій) факультету міжнарод-
них відносин Львівського національного університету ім. Івана Фран-
ка. Розробила та читає лекції курси: «Спільні політики Європейського 
Союзу», «Основи європейських інтеграційних процесів», «Політика Єв-
ропейського Союзу у сфері туризму», «Європейський Союз: структура, 
функції, механізми», «Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій 
політиці», «Інтеграція України до Європейського освітнього простору», 
«Міжнародний проєкт ний менеджмент».

У 2007–2016 рр. – Координатор проєктів Еразмус Мундус та Тем-
пус у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. З січня 
2015 р. і дотепер (за сумісництвом) – провідний фахівець відділу між-
народних зв’язків (ВМЗ): Інсти туційний координатор програми Ераз-
мус+ та керівник сектору академічної мобільності; керівник сектору су-
проводу проєктів (2020–2021 рр.). Упродовж 2017–2019 рр. – старший 
експерт з питань секторальної політики Програми залучення фахівців 
Проєкту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС» (ASSOCIATION4U – A4U) (м. Київ). З квітня 2019 р. член під-
комісії зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» 291 Науково-методичної комісії з соціальних наук та 
журналістики (НМК 4) сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки (м. Київ). З січня 2021 р. експерт з акредита-
ції освітніх програм за спеціа льністю 291 «Міжнародні відносини, сус-
пільні комунікації та регіональні студії» Національного агентства за-
безпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) (м. Київ).

Наукові інтереси зосереджені на політичних та економічних аспек-
тах євро пейської інтеграції, питаннях спільних політик ЄС та розши-
рення ЄС, на політиці Європейського Союзу у галузі туризму, відноси-
нах між Україною та ЄС, а також на проблемах освітньої політики ЄС, 
Болонського процесу та реалізації освітніх і наукових програм ЄС (Ераз-
мус Мундус, Темпус, LLP / Еразмус, програма Еразмус+, Жан Моне).

Авторка й співавторка понад 55 наукових публікацій, зокрема: 
«Regional policy of Ukraine in the Framework of the EU-Ukraine cooperation»; 
(2019) «Imple men tation of the EU Horizontal Policies in Ukraine in the 
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Framework of the EU-Ukraine Association Agreement» (2020); «Labour 
Migration from Ukraine to Poland: Current State and Further Perspectives» 
(2020) «Baltic-Black Sea Region as a Resilient Region: Political and Security 
Aspects» (2020); «Regionalism and spillover effects : case of Ukraine» у моно-
гарфії «Baltic–Black Sea Regionalism: Patchworks and Networks at Europe’s 
Eastern Margins» (2020); а також методичних рекомендацій до навчаль-
ного курсу «Спільні політики Європейського Союзу» (2011) і моногра-
фії «Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні за-
сади та інституційні механізми» (2013).

З 2010 р. – членкиня Української асоціації європейських студій, 
з 2018 р. – членкиня Української асоціації викладачів та дослідників 
євро пейської інтеграції. 

Учасниця низки міжнародних конференцій та семінарів. Проходи-
ла наукові стажування у Гуманітарній Академії ім. Александра Гєйшто-
ра (м. Пултуск, Польща) в межах програми Еразмус Мундус – Вікно зо-
внішньої співпраці Lot6 (Украї на, Білорусь, Молдова), квітень, 2008 р.; 
в Інституті Міждисциплінарних студій «Artes Liberales» Варшавського 
університету (м. Варшава, Польща) та Гуманітарній Академії ім. Алек-
сандра Гєйштора (м. Пултуск, Польща) в межах програми «Каса ім. Мя-
новского» у вересні-грудні 2009 р.; в Університеті Миколаса Ромеріса 
(м. Вільнюс, Литва), листопад 2012 р. – травень 2013 р.; на факультеті 
міжнародних відносин Економічного університету (м. Прага, Чехія), кві-
тень – липень, 2010 р.; в Інституті досліджень європейської інтеграції 
Віденського Університету, Австрійське Агентство з міжнародного спів-
робітництва в галузі освіти і досліджень (OeAD-GmbH) (м. Відень, Ав-
стрія), листопад 2015 р.; Софійському університеті Святого Климента 
Охридського (м. Софія, Болгарія), квітень 2016 р.; в Українському като-
лицькому університеті (м. Львів, Україна), лютий–червень, 2016 р.

Під керівництвом Краєвської О. А. захищено дві кандидатські ди-
сер тації. Членкиня робочої групи проєкту Еразмус+ КА2 – Розвиток 
потенціалу вищої освіти «Переосмислення регіональних досліджень: 
Балто-Чорноморський зв’язок» (Координатор Університет Тарту, Есто-
нія, 2017–2021 рр.). З вересня 2018 р. – членкиня робочої групи проєкту 
Програми Жана Моне Еразмус+ Центр Досконалості ім. Жана Моне «За-
хідноукраїнський дослідницький центр з європейських студій». Брала 
участь у проєкті «Digital At Home» (координатор – Уппсаль ський універ-
ситет, Швеція, 2020–2022 рр.). З листопада 2021 р. – Координатор про-
єкту Еразмус+ Модуль Жана Монне «Спільні політики ЄС: стратегії узго-
дження для України» (EUCPASU).

Зацікавлення – подорожі і навчання.
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ОНИЩУК 
Оксана Романівна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри європейських  
та регіональних студій

Народилась 28 січня 1980 р. у м. Львові. У 2002 р. закінчила Львівський 
національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Мова та лі-
тература (англійська)» та здобула кваліфікацію філолог, викладачка ан-
глійської мови та літератури. У 2006 р. закінчила факультет міжнародного 
права і бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

25 квітня 2014 р. у спеціалізованій вченій раді Чернівецького на-
ціонального університету ім. Юрія Федьковича захистила дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидатки політичних наук на на тему 
«Особливості суспільно-політичної транформації Румунії в контексті євро-
пейської інтеграції». З вересня 2015 р. – асистентка, а з вересня 2016 р. – 
доцентка кафедри країнознавства і міжнародного туризму. У 2020 р. при-
своєно вчене звання доцента кафедри країнознавства та міжнародного 
туризму(нині кафедра європейських та регіональних студій).

Брала участь у низці наукових вітчизняних і зарубіжних конферен-
цій. Проходила закордонне стажування в Університеті м. Кадіс, Іспанія, по 
програмі Erasmus+ KA1 (2017 р.) та у Варшавському університеті, Польща 
(2022 р.). Учасник I, II та ІІІ Міжнародної країнознавчої навчальної поїздки 
країнами Європи з візитами у дипломатичні установи та міжнародні орга-
нізації (2018 р, 2019 р., 2022 р.). Брала участь в організації серії теоретич-
них і практичних воркшопів з проблем методів та інструментів політології 
за участю Вишеградської четвірки та України 13–15 вересня 2019 р.).

Авторка понад 20 наукових публікацій, зокрема у виданнях індек-
сованих у Scopus: «Advisory and Accounting Tool for Safe and Economically 
Optimal Choice of Online Self-Education Services» (2019), «Comparative 
Analysis of E-Democracy Implementation in Ukraine and Switzerland» (2019). 
Наукові інтереси охоплюють українсько-румунські відносини, європей-
ську інтеграцію, проблеми глобалізації та дипломатичний протокол.  
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ПАПІШ 
Наталія Іванівна
кандидатка політичних наук, 
доцентка кафедри європейських  
та регіональних студій

Народилася 29 травня 1972 р. у м. Львові. Після завершення на-
вчання у Львівській середній школі № 83 вступила на географічний 
факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, який 
закінчила з відзнакою у 1994 р. З 1995 р. працювала старшою лаборант-
кою факультету міжнародних відносин, а з 2002 р. асистенткою кафе-
дри країнознавства і міжнародного туризму. 

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжнарод-
но-політичні основи функціонування українсько-польського держав-
ного кордону» у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія 
Федьковича за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнарод-
них систем та глобального розвитку. У вересні 2014 р. присуджено на-
уковий ступінь кандидатки політичних наук.

З лютого 2015 р. працює на посаді доцентки кафедри країнознав-
ства і міжнародного туризму. У червні 2021 р. присвоєно вчене звання 
доцентки кафедри країнознавства і міжнародного туризму (нині кафе-
дра європейських та регіональних студій). Викладає навчальні дисци-
пліни «Територіально-політична організація світо вого простору», «Гео-
політичні ідеї та просторові дискурси», «Нові та старі кордони в Балто-
Чорноморському регіоні», «Функціонування кордонів в ЄС», «Політична 
система ЄС», «Трансформаційні процеси в державах ЄС». Наукова діяль-
ність присвячена дослідженню кордонів України з державами-членами 
ЄС, їх ґенези, функціонування та ролі у міжнародному співробітництві.

Авторка та співавторка понад 30 наукових та науково-методичних 
праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Серед них 
статті: «Перспективні моделі розвитку функціональної складової укра-
їнсько-польського державного кордону» (2013); «Інституціоналізація 
охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу» (2020); «Joint Border 
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of Ukraine and the European Union: Political and Legal Aspects of Cooperation 
in the Field of Integrated Border Management» (2020) та інші. 

За період роботи на факультеті міжнародних відносин стажувалася 
у наукових та академічних установах України та за кордоном. Зокрема, у 
Гуманістичній Академії ім. Александра Ґейштора (м. Пултуськ, Польща) 
в рамках програми Erasmus Mundus (травень 2010 – січень 2012 рр.); на 
кафедрі маркетингу та бізнес-глобалістики Львівського інституту ме-
неджменту (лютий–червень 2014 р.); на факультеті політичних наук і 
дипломатії університету Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва) в межах 
проєкту Еразмус+ «Переосмислення регіональних студій: Балто-Чорно-
морський зв’язок» (грудень, 2018 р.); на кафедрі Європейської інтегра-
ції і права Львівського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові Укра-
їни (лютий–квітень 2019 р.); на факультеті соціології та історії Жешів-
ського університету, Республіка Польща (травень – червень 2019 р.).

Упродовж 1989–1999 рр. була учасницею танцювальної групи на-
родного ансамблю пісні і танцю «Черемош» Львівського національно-
го університету імені Івана Франка. Членкиня громадської організації 
«Міжнародна фундація науковців та освітян».

РОМАНЮК 
Наталія Андріївна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри європейських  
та регіональних студій

Народилася 1975 р. у с. Зимна Вода Львівської області. Після закін-
чення Львівської середньої школи № 74 вступила до Львівського дер-
жавного університету ім. Івана Франка. Навчалася на географічному 
факультеті, який закінчила з відзнакою. Після навчання в аспірантурі 
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кафедри політології філософського факультету Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка захистила дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата політичних наук. 

У 2002-2003 рр. – наукова співробітниця, завідувачка відділу Польщі 
Інституту європейської інтеграції Львівського національного універси-
тету ім. Івана Франка. Паралельно розпочала викладацьку діяльність на 
кафедрі країнознавства і міжнародного туризму (нині кафедра європей-
ських та регіональних студій) факультету міжнародних відносин Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка. Викладає «Націо-
нальну і регіональну безпеку», «Теорію і практику міжнародної політи-
ки», «Транскордонне співробітництво в Європі», «Проб леми світової ци-
вілізації», «Україну в сучасних геополітичних процесах», «Геополітику», 
«Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці» та низку 
інших курсів. Підготувала трьох кандидаток політичних наук.

Наукові зацікавлення зосереджені на теоретичних основах дослі-
дження міжнародних процесів, транскордонному співробітництві в Єв-
ропі, безпекових та геополітичних аспектах розвитку сучасного світу.

Пост-докторська дослідниця в Університеті М. Кюрі-Склодовської 
(Варшава-Люблін, Польща, 2003-2004) у межах Програми ім. Л. Кірклан-
да; запрошена дос лідниця в Університеті М. Кюрі-Склодовської (м. Лю-
блін, Польща, 2005–2006), учасниця Обміну академічними кадрами в 
межах Програми Erasmus Mundus Window Lot6, в Гуманітарній Академії 
ім. А. Гейштора (м. Пултуск, Польща, 2010), запрошена лекторка у Вищій 
школі Гуманітас (м. Сосновець, Польща, 2022), запрошена дослідниця в 
Академії Вищої Школи Бізнесу (м. Домброва Гурніча, Польща, 2022).

Співорганізаторка студентських обмінних практик факультету між-
народних відносин Львівського національного університету ім. І. Фран-
ка та факультету політології Люблінського університету ім. М. Кюрі-
Склодовської (2002-2005), а також країнознавчої навчальної практики 
(ознайомлення з роботою дипломатичних представництв України за 
кордоном) для студентів факультету міжнародних відносин (Польща, 
Австрія, Словаччина, 29.06-19.07.2005).

Авторка понад 70 наукових публікацій, утім англійською та поль-
ською мовами.
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ФЕДУНЬ 
Олександра Василівна
кандидатка географічних наук,  
доцентка кафедри європейських  
та регіональних студій

Народилася в 1972 р. на Івано-Франківщині. Навчалася в загально-
освітніх середніх школах № 3 та № 10 м. Калуша. У 1989 р. вступила на 
географічний факультет Львівського державного університету ім. Івана 
Франка. Після завершення навчання на кафедрі раціонального вико-
ристання природних ресурсів та охорони природи в червні 1994 р. здо-
була диплом спеціалістки та розпочала свій трудовий шлях.

Працювала в Будинку юного туриста м. Львова, старшою лабо-
ранткою рідної кафедри, вчителькою економіки у Львівській середній 
загальноосвітній школі № 63. У період 1995–1998 рр. навчалася в ас-
пірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка, а 
в 1999 р. захистила кандидатську дисер тацію на здобуття наукового 
ступеня кандидатки географічних наук на тему: «Бальнеоло гічні ре-
сурси Передкарпаття: сучасний стан, перспективи використання та 
охорона». Після захисту дисертації працювала на посаді молодшої на-
укової співробітниці Інституту Польщі та Інституту європейської ін-
теграції Львівського національного університету ім. Івана Франка. Від 
жовтня 2001 р. – доцентка кафедри країнознавства і міжнародного 
туризму (нині кафедра європейських та регіональних студій) факуль-
тету міжнародних відносин Львівського університету. Вчене зван-
ня доцентки цієї кафедри присвоєно у квітні 2004 р. Викладає курси 
«Ukraine in the Baltic-Black Sea Region», «Інституційні основи взаємодії 
України з Європейським Союзом», «Країнознавство», «Міжетнічні від-
носини та міграційні процеси», «Територіально-політична організація 
світового простору», «Трансформаційні процеси та демократичний 
розвиток».
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Наукова діяльність присвячена дослідженню проблем міжнарод-
но-політичного країнознавства, розвитку екологічної складової між-
народних відносин, а також співробітництва України з Європейським 
Союзом. Результати наукових досліджень викладені у понад 90 публі-
каціях у фахових та інших виданнях, з них чотири монографії (дві од-
ноосібні та дві у співавторстві). дві одноосібні, зокрема «Бальнеологічні 
ресурси Передкарпаття» (1999) та дві у співавторстві, а також статті, 
опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях, зокрема: «Zmiany 
w polityce ekologicznej Ukrainy i Polski w warunkach integracji europeiskiej» 
(2004); «Екологізація міжнародних відносин у контексті сталого розви-
тку» (2012); «Joint Border of Ukraine and the European Union: Political and 
Legal Aspects of Cooperation in the Field of Integrated Border Management» 
(2020), навч. посібник «Політична географія світу» (2007). Під науко-
вим керівництвом О. В. Федунь захищено кандидатську дисертацію та 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

За час роботи на факультеті міжнародних відносин проходила під-
вищення кваліфікації у зарубіжних і українських наукових та академіч-
них установах. Зокрема, наукові стажування на кафедрі європеїстики 
Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), 2002 р.; кафедрі міжна-
родних відносин факультету політології Університету Марії-Кюрі Скло-
довської (м. Люблін, Польща) у рамках стипендіальної програми «Joseph 
Mianowski Found, Foundation for the Promotion of the Science», 2004 р.; на 
факультеті політичних наук і дипломатії Університету Вітаутаса Велико-
го (м. Каунас, Литва) в межах проєкту Еразмус+ «Переосмислення регіо-
нальних студій: Балто-Чорноморський зв’язок», 2018 р. та ін.

За багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педа-
гогічній діяльності двічі нагороджена грамотою Ректора національного 
університету ім. Івана Франка.
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ХУДО 
Володимир Володимирович
кандидат економічних наук,  
доцент кафедри європейських  
та регіональних студій

Народився 26 квітня 1954 р. в м. Львові у сім’ї робітників. З 1961 по 
1971 рр. навчався у середній школі № 55 м. Львова. З травня 1972 р. по 
травень 1974 р. проходив службу у лавах Збройних сил СРСР.

Після демобілізації у 1974 р. вступив на механіко-технологічний 
факультет Львівського політехнічного інституту (нині – Національний 
університет «Львівська політехніка»). У 1980 р. після закінчення на-
вчання за спеціальністю «Технологія машинобудування» отримав ква-
ліфікацію інженера-механіка.

З 1986 р. почав займатися науковою діяльністю. У 1995 р. захистив 
кандидатську дисертацію у Львівському відділенні Інституту економі-
ки АН України (тепер – Інститут регіональних досліджень НАН Украї-
ни) на тему «Організаційно-економічний механізм розвитку підприєм-
ництва у сфері науки і наукового обслуговування», здобувши науковий 
ступінь кандидата економічних наук.

З 1999 по 2002 рр. працював доцентом кафедри географії України гео-
графічного факультету Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. З 2002 по 2012 рр. – доцент кафедри країнознавства і міжнарод-
ного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка, де викладав дисципліни: «Основи між-
народного туризму», «Менеджмент і маркетинг міжнародного туризму», 
«Основи інвестиційного менеджменту міжнародного туризму», «Економі-
ка підприємства, планування та організація туристичного підприємства, 
маркетинг послуг». У 2003 р. було присвоєно вчене звання доцента.

У 2012–2015 рр. – проректор з економічних питань і розвитку ПрАТ 
«Львівський інститут менеджменту. Також працював викладачем-тре-
нером MBA у бізнес-школі Львівського інституту менеджменту (модулі – 
управління проєктами, бізнес-планування, інвестиційний менеджмент).
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Має понад 20 наукових праць та публікацій (в т. ч. у співавторстві), 
серед яких низка монографій та підручників зокрема: «Менеджмент 
туризму» (2002); «Основи туристичного бізнесу» (2004); «Організація 
туристичного обслуговування» (2011); «Туристичний бізнес: теорія та 
практика» (2012).

Поєднує науку і наукове обслуговування бізнесу. Консультує бізнес 
і безпосередньо розробляє бізнес-плани інвестиційних проєктів, техні-
ко-економічне обґрунтування інвестицій, розробляє концепції бізнес-
проєктів. Зокрема керував інвестиційними проєктами на всіх стадіях 
будівництва та організації роботи готельних комплексів «Нота Бене» і 
«FESThotel» (м. Львів), а також низкою торговельно-розважальних цен-
трів серед яких «ВАМ» і «Скриня» (м. Львів).

Продовжує займатися наукою. Основні теми, над якими працює, це 
інвестиційні можливості туристичної сфери України; застосування ди-
версифікації як інструменту забезпечення ефективного функціонуван-
ня суб’єктів господарювання у кризові періоди.

Хобі: туризм, спорт, музика, театр.

ШАРАН 
Ольга Василівна
кандидатка політичних наук,  
асистентка кафедри європейських  
та регіональних студій

Народилася 22 липня 1992 р. у м. Львові. Навчалася в гімназії «Прес-
тиж», яку закінчила із золотою медаллю у 2010 р. У 2014 р. здобула дип-
лом бакалавра з відзнакою, а 2016 р. – диплом магістра з відзнакою на 
факультеті міжнародних відносин Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство», отримала 
кваліфікацію «Політолог-міжнародник. Перекладач». Вивчала англій-
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ську, німецьку, латинську, французьку, грецьку, турецьку, іспанську, 
польську, шведську та хорватську мови. У 2016–2020 рр. навчалася в 
аспірантурі Львівського національного університету. 2021 р. захистила 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціа-
льністю 052 «Політо логія». На тему «Міжнародно-політичні механізми 
протидії сепаратизму у державах Європи».

У 2019 р. впродовж семестру навчалася на факультеті політичних 
наук Загребського університету (Хорватія) в рамках академічної мо-
більності Еразмус+.

З вересня 2020 р. працює на посаді асистентки кафедри країно-
знавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. Забезпечує 
навчальні курси «Теорія і практика міжнародної політики», «Геополіти-
ка». «Політичний регіоналізм у сучасному світі».

У 2022 р. проходила стажування на факультеті політичних наук За-
гребського університету (Хорватія) в рамках програми Еразмус+.

Наукові інтереси охоплюють проблеми сепаратизму у державах 
Євро пи, гіб ридної війни РФ проти України, європейські регіональні сту-
дії, сучасні міжнародні відносини.

Авторка низки наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних 
наукових видання, серед яких: «Episteme of separatism in the political 
science» (2021), «Effectiveness of national mechanisms of suppression 
of separatism in the member states of the European Union (case study of 
Belgium, France and Spain)» (2020), «Діяльність Організації Об’єднаних 
Націй щодо протидії сепаратизму в європейських державах» (2020), 
«Information warfare as an integral part of Russia’s hybrid warfare against 
Ukraine: mechanisms of conducting the war and counteracting it» (2020), 
«Позиція Європейського Союзу щодо українсько-російського конфлік-
ту» (2019», «Національні та міжнародно-політичні механізми протидії 
сепаратизму у Балканських державах» (2019), «Політика Європейсько-
го Союзу щодо протидії сепаратизму» (2018), «Офіційна позиція Євро-
пейського Союзу щодо проявів сепаратизму у його державах-членах» 
(2018), «Separatist tendencies in Catalonia» (2018), «Національні та міжна-
родно-політичні механізми протидії сепаратизму в Іспанії (на прикладі 
Каталонії)» (2018), а також монографія «Міжнародно-політичні меха-
нізми протидії сепаратизму у державах Європи» (2022).

Упродовж 13 років займалася народними танцями та здобула 
музичну освіту з класу фортепіано в музичній школі № 1 м. Львова 
ім. А. Кос-Анатольського.
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Кафедра створена у 2003 році на базі кафедри міжнародного пра-
ва факультету міжнародних відносин Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка. Це була одна с перших кафедр у вищих на-
вчальних закладах України, яка зосе редилась на дослідженні і викла-
данні права Європейського Союзу. Завіду вач кафедри доктор юридич-
них наук, професор Михайло Микієвич. Сьогодні кафедра готує фахівців 
зі спеціальності «Міжнародне право» за спеціалізаціями: «Право Євро-
пейського Союзу» та «Міжнародна адвокатура». На кафедрі пра цюють 
13 викладачів, які забезпечують викладання таких дисциплін: «Право 
ЄС», «Порівняльне конституційне право», «Міжнародне економічне пра-
во», «Порівняльне кримінальне право», «Порівняльний цивільний про-
цес», «Порівняльне судове право», спецкурси: «Європейське соціальне 
право», «Нотаріальний процес», «Судовий захист фізичних та юридич-
них осіб у ЄС», «Основи діяльності адвокатури», «Європейське приват-
не право», «Міграційне право ЄС», «Європейське конкурентне право», 
«Зобов’язальне право», «Адвокатський захист за кордоном», «Адвокат-
ська етика».

Працівники кафедри брали участь у підготовці низки наукових, 
навчальних та методичних праць, зокрема: «Європейський Союз: по-
літика, економіка, право» (2004), «Європейське право навколишнього 
середовища» (2004), «Комерційна дипломатія: торговельна політика і 
право» (2005), «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток 
на засадах європейських стандартів та рекомендацій» (2018), «Децен-
тралізація публічної влади в Україні. У контексті зарубіжного досвіду та 
євроінтеграційних процесів» (2021).

Кафедра європейського права започаткувала також серію перекла-
дів підручників з європейського права вчених провідних університетів 
Європи, зокре ма, Р. Штрайнц. «Європейське право» (2009); М. Гердеген. 
«Європейське право» (2008).

Головними напрямами наукових досліджень кафедри є: міжнарод-
но-правові проблеми інтеграції України до світового та європейсько-
го співтовариства, в тім числі проблеми теорії права ЄС і міжнародно-
го права, право зовнішніх відносин ЄС, європейське соціальне право, 

КАФЕДРА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ПРАВА
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інсти туційне право ЄС, торгівельне право ЄС, порівняльне криміналь-
не право, порівняльне конституційне право, порівняльне судове пра-
во. При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності «Міжнародне 
право». За час існування кафедри захищено одну докторську і 14 кан-
дидатських дисертацій. На кафедрі проводили конференції: «Болонська 
декларація. Україна та утворення європейського освітнього простору» 
(2004); конференції з серії «Європейське право сьогодні: наука, освіта, 
практика» на тему «Україна та ЄС: до нового виміру відносин» (2005); 
«Комерційна дипломатія: торговельна політика і право» (2005).

Разом із кафедрою міжнародного права реалізовується програма 
подвійних дипломів з «Міжнародного та європейського права» з Віль-
нюським університетом (Литва), а також програма подвійних PhD ди-
пломів з міжнародного права з університетом Валенсії (Іспанія).

Кафедра європейського права
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БРАЦУК 
Іван Зіновійович
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри європейського права

Народився 6 липня 1982 р. у м. Львові. 2004 р. закінчив юридичний 
факультет Львівського національного університет ім. Івана Франка та 
здобув кваліфікацію «Магістр». Після закінчення навчання працював 
на посаді асистента кафед ри європейського права факультету міжна-
родних відносин. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію у Наці-
ональному університеті «Юридична академія України ім. Ярослава Му-
дрого» (м. Харків) на тему: «Імплементація права Європейського Союзу 
в національних правопорядках держав-членів». З липня 2014 р. – до-
цент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. В грудні цьо-
го ж року присвоєно вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: «Вступ до права Європейського Союзу», 
«Міжнародне економічне право», «Порівняльне цивільне процесуальне 
право», «Судові системи та порівняльне судове право».

Сфера наукових інтересів охоплює: проблеми теорії міжнародного 
права та права ЄС, методологію порівняльного правознавства, судові 
системи країн світу.

Автор та співавтор низки наукових праць, зокрема «Роль конститу-
ційних судів в імплементації права ЄС у національних правопорядках: 
на прикладі нових держав-членів ЄС» (2013), «Теоретико-правові заса-
ди імплементації права Європейського Союзу в національне право дер-
жав-членів» (2016), «До проблеми співвідношення міжнародного права 
та права Європейського Союзу» (2017), «Право Європейського Союзу 
як правопорядок sui generis в сучасній міжнародно-правовій системі» 
(2017), «Правовий плюралізм як концептуальна засада розвитку права 
Європейського Союзу» (2019), «Нормативно-правові механізми забез-
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печення кібербезпеки в нових державах-членах ЄС» (2021), «The Concept 
of Constitutional Pluralism as the Fundamental Basis for the Development of 
the European Union Legal Order» (2021), «Regulatory and Legal Enforcement 
of Cyber Security in Countries of the European Union: The Experience of 
Germany and France» (2021).

ГОЛОВКО-ГАВРИШЕВА 
Оксана Ігорівна
кандидатка юридичних наук,  
доцентка кафедри європейського права

Народилася 28 січня 1975 р. у Львові. У 1997 р. закінчила факультет 
міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка за спе ціа льністю «Міжнародні відносини» та отримала ди-
плом з відзнакою з кваліфікацією «Спеціаліст з міжнародних відносин. 
Перекладач німецької мови».

Протягом 1997–2000 рр. навчалася в аспірантурі факультету між-
народних відносин Львівського національного університету ім. Івана 
Франка за спеціа льністю 12.00.11. – «Міжнародне право». У 2003 р. за-
хистила кандидатську дисертацію на тему «Функції та компетенція ор-
ганів Європейського Союзу у сфері соціальної політики». У 2004 р. було 
присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук у 2004 р. У 
2008 р. отримала вчене звання доцентки кафедри європейського пра-
ва. Відтоді розробила та викладає курси «Право Європейського Союзу», 
«Торгове право ЄС», «Правові системи сучасності», «Міжнародне тор-
гівельне право», «Право СОТ», «Інтеграція України до Європейського 
освітнього простору», «Міжнародний проєктний менеджмент». Крім 
того, з 2017 р. О. Голов ко-Гавришева також є доценткою кафедри між-
народного і європейського права Національного університету «Києво-
Могилянська Академія» (м. Київ, Україна). З 2018 р. – завідувачка Цен-
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тру досконалості ім. Жана Моне «Західноукраїнський дослідницький 
центр з європейських студій». Протягом 2017–2019 рр. – старша екс-
пертка з питань секторальної політики Програми залучення фахівців 
Проєкту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС» (ASSOCIATION4U – A4U) (м. Київ). З 2022 р. – гостьовий про-
фесор юридичного факультету Університету Ауґсбурґа (Ауґсбурґ, ФРН). 

Наукові інтереси охоплюють питання права Європейського Союзу 
та правових засад співробітництва України і ЄС; правового регулюван-
ня захисту споживачів у ЄС; дослідження стійкості правових систем.

З 2005 р. – членкиня Української асоціації європейських студій, з 
2018 р. – президентка Української Асоціації Європейських Студій. Член-
киня Української асоціації міжнародного права з 1999 р. Членкиня Ін-
ституту європейського права (м. Відень, 2019 р.).

Під науковим керівництвом О. Головко-Гавришевої було захищено 1 
кандидатську дисертацію 

Активна учасниця міжнародних проєктів. З вересня 2018 р. керівни-
ця робочої групи проєкту Програми Жана Моне Еразмус+ Центр Доско-
налості ім. Жана Моне «Західноукраїнський дослідницький центр з євро-
пейських студій» та завідувачка Центру досконалості ім. Жана Моне.

З листопада 2021 р. – учасниця робочої групи проєкту Еразмус+ Мо-
дуль Жана Монне “Спільні політики ЄС: стратегії узгодження для Украї-
ни” (EUCPASU).

Авторка та співавторка понад 70 наукових та навчально-методич-
них праць публікацій (3 монографії та співавторство у 4 підручниках), 
зокрема: «Adjusting National Consumer Protection Legislation in Georgia, 
Moldova and Ukraine to EU Standards: Practices, Experience and Challenges». 
In: Cunha Rodrigues N. (eds) Extraterritoriality of EU Economic Law. European 
Union and its Neighbours in a Globalized World (2021); «Сonsumer Rights, 
Competition and Intellectual Property Protection Regimes in the EaP Countries 
at the Cross Roads: EU Requirements and Reality» (2021), «Comparative Legal 
Analysis of the Implementation of Association Agreements in Central and 
Eastern Europe: Experience for Ukraine» (2021), «Resilience in the Context 
of the Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement» (2021), 
«Living Traditions of the Lviv School of International Law» (2020), «Baltic-
Black Sea Region as a Resilient Region: Political and Security Aspects» (2020), 
«Legal regulations of the consumer protection in Ukraine with regard to 
Ukraine’s obligation of adaptation to the EU legislation» (2020), «Aggression 
of the Russian Federation against Ukraine: Council of Europe, quo vadis in the 
solution of the inter-state disputes» (2014).

Хобі – подорожі.
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ІВАНОЧКО 
Ірина Богданівна
кандидатка юридичних наук,  
доцентка кафедри європейського права,  
керівник Центру забезпечення якості освіти

Народилась 22 березня 1988 р. у м. Львові. У 2005–2009 рр. навча-
лась у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, здобу-
ла диплом бакалавра права. У 2010 р. закінчила магістратуру і здобула 
диплом магістра права. У 2010–2014 рр. навчалась в аспірантурі Львів-
ського національний університет ім. Івана Франка. Одночасно розпочала 
професійну юридичну кар’єру як юрисконсульт 1 класу юридичного від-
ділу Львівського національного університету ім. Івана Франка У 2014 р. 
розпочала науково-педагогічну карʼєру на посаді асистентки кафедри 
європейського права факультету міжнародних відносин Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка; з 2016 р. переведена на по-
саду доцентки цієї ж кафедри. У 2016 р. захистила дисертацію на тему 
«Міжнародно-правові стандарти статусу суддів» на здобуття науково-
го ступеня кандидатки юридичних наук за спеціальністю «Міжнародне 
право». 2015–2019 рр. – начальниця відділу ліцензування та акредитації 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 2019 р. – ке-
рівниця Центру забезпечення якості освіти Львівського національного 
університету ім. Івана Франка. У 2020 р. присуджено вчене звання до-
центки кафедри європейського права. Викладає курс «Правові засади 
співробітництва між Україною та ЄС», а також веде теоретичний семінар 
англійською мовою для студентів магістерської програми.

У 2017 р. проходила стажування у Міжнародному центрі Школи еко-
номіки SGH у Варшаві, Польща, в рамках проєкту Еразмус+ KA107. У люто-
му–березні 2018 р. проходила наукове стажування на кафедрі соціальної 
педагогіки педагогічного факультету Університету Масарика (навчальна 
програма: «Прогресивне управління університетом: система забезпечен-
ня якості освіти»), у межах проєкту «Прогресивне управління» (м. Брно, 
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Чехія,). Учасниця проєкту QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: 
DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES (Project 
QUAERE) (Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на осно-
ві Європейських стандартів та рекомендацій) – Львівський національний 
університет ім. Івана Франка координатор проєкту в Україні.

Наукові зацікавлення сконцентровані на проблемах євроінтеграцій-
них процесів, права Європейського Союзу, міжнародного правосуддя, між-
народних стандартів статусу суддів, господарського судочинства, право-
вих засад співпраці України та ЄС, європейської освітньої політика. 

Авторка та співавторка численних наукових та навчально-методич-
них праць, зокрема: «Modern fitness technologies in the physical education of 
students» (2019), «Humanistic aspect of the formation of the professional culture 
of lawyers in the context of the informatization of society» (2020),  «Judicial and 
Legal Reform as an Element of Implementation of the EU-Ukraine Association 
Agreement in the Field of Justice» (2020), «Правова характеристика договору 
про пере дання виключних майнових прав інтелектуальної власності як 
підстави для виникнення правонаступництва щодо майнових авторських 
прав» (2021), навчальних посібників «Система забезпечення якості освіти 
в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій» 
(2018), «Авторське право: національний та європейський виміри» (2022).

МИКІЄВИЧ 
Михайло Миколайович
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри європейського права

Народився 22 жовтня 1971 р. у м. Львові. Навчався на юридично-
му факультеті Львівського державного університету ім. Івана Фран-
ка (нині – Львівський національний університет ім. Івана Франка). 
У 1996 р. закінчив аспірантуру цього університету за спеціальністю 



72

THESAURUS    Факультет міжнародних відносин від А до Я

«Міжнародне право» і захистив кандидатську дисер тацію на тему «Між-
народно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з тре-
тіми країнами».

У 1996 р. почав працювати асистентом кафедри міжнародного права 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 1997 р. і до-
нині – заступник декана з наукової роботи факультету міжнародних від-
носин. У 2003 р. – орга нізатор і засновник у Львівському національному 
університеті ім. Івана Франка однієї з перших в Україні кафедри європей-
ського права, завідувачем якої є дотепер. У 2007 р. в Інституті держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України захистив докторську дисертацію 
на тему «Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу 
у сфері зовнішньої політики та безпеки». У 2008 р. – присуджено вчене 
звання професор. Викладає курси «Міжнародне економічне право» для 
студентів факультету міжнародних відносин та економічного факульте-
ту, а також «Основи права Європейського Союзу» для студентів юридич-
ного факультету і факультету міжнародних відносин.

Наукові інтереси професора М. Микієвича зосереджені на пробле-
мах теорії і практики міжнародного права, праві Європейського Союзу, 
правових засадах співробітництва між Україною та Європейським Со-
юзом. Здійснює дослідження проблематики правових засад Спільної зо-
внішньої та безпекової політики (СЗППБ) ЄС, розглядаючи їх як консти-
туційну структуру, що діє в рамках його правового порядку, який у свою 
чергу відрізняється від правових порядків традиційних міжнародних 
організацій своїми цілями, функціями та внутрішньоправовим зв‘язком 
держав-членів.

Віце-президент Української асоціації міжнародного права (м. Київ), 
член Міжнародної асоціації європейського права (м. Будапешт), прав-
ничої комісії Наукового товариства ім. Шевченка.

Заступник головного редактора журналу «Вісник Львівського уні-
верситету. Серія: міжнародні відносини». Член редакційної колегії жур-
налів «Європейське право» (м. Київ) та «Європейські студії та право» 
(м. Одеса).

Уперше в Україні започаткував нові напрями розвитку науки між-
народного права, які є особливо актуальними на сучасному етапі фор-
мування договірно-правових моделей співпраці України з ЄС.

Координатор у Львові проєкту ТЕМПУС-ТАСІС ЄС «Вивчення євро-
пейського права в українських університетах» (2003–2006 рр.) за участі 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університе-
ту ім. Тараса Шевченка, факультету міжнародних відносин Львівського 
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національного університету ім. Івана Франка та провідних університе-
тів і наукових шкіл Великої Британії, Австрії, Німеччини та Швеції. 

Стажувався і викладав в університетах Брюсселю (Бельгія, 1998), 
Оттави (Канада, 2000), Будапешту (Угорщина, 2000), Варшави (Польща, 
2000), Регенсбурга (Німеччина, 2003), Зальцбурга, Інсбрука (Австрія, 
2004), Вроцлава (Польща, 2014), Мюнхена (Німеччина, 2016).

Автор та співавтор близько 100 наукових і навчальних праць з між-
народного права та права ЄС. Серед них: «Міжнародно-правові аспек-
ти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами» (2001); 
«Regional Trading Agreement in Economic Relation» (Регіональні торго-
вельні угоди в економічних відносинах, 2003, у співавторстві); «Ін-
ституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики 
та безпеки» (2005); «Комерційна дипломатія: торговельна політика 
і право» (2005, 2006, у співавторстві); «Правове регулювання торго-
вельних відносин між Україною та Європейським Союзом» (2006); «Die 
unternehmerische Freiheit in der Verfassungsrechtsprechung der Ukraine» 
(2005); «Нові підходи сучасної правової теорії до аналізу міжнародної 
правосуб‘єктності європейського Союзу» (2006); «Типи юридичних 
норм в правовому порядку спільної зовнішньої політики і політики 
безпеки Європейського Союзу» (2006); «Місце Західноєвропейського 
Союзу в системі колективної безпеки ЄС: міжнародно-правова оцінка» 
(2007); «Position of Poland in the context of Ukraine’s European aspiration: 
political and legal aspects» (Позиція Польщі у контексті європейських 
прагнень України: політичні і правові аспекти, 2008); «Від Парижа до 
Лісабона: завершення процесу міжнародної персоналізації Європей-
ського Союзу» (2012); «Концептуальні основи права ЄС у контексті 
формування універсальної теорії права» (2013); «Міжнародне публічне 
право» (2010, 2012); «Правова доктрина України» (2013); «Європейське 
право: право Європейського Союзу. Книга 3 «Право зовнішніх зносин 
Європейського Союзу» (2015) та інші.
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МОТИЛЬ 
Володимир Ігорович
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри європейського права,  
LL.M (Університет Байройт, Німеччина),  
M.A.I.S.(Віденська Дипломатична Академія, 
Австрія)

У 2001 р. з відзнакою закінчив Львівський національний універси-
тет ім. Івана Франка за спеціальністю міжнародне право, а в 2002 р. за 
спеціальністю право знавство. У 2002 р. отримав академічний ступінь 
LL.M. економіко-правового факультету Університету Байройт (Німеч-
чині), у 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 
«міжнародне право» (тема дисертації: «Гуманітарна інтервенція в між-
народному праві»), а у 2006 р. закінчив Віденську дип ломатичну акаде-
мію і отримав академічний ступінь магістр поглиблених міжнародних 
студій (M.A.I.S.). У 2006 р. проходив стажування в юридичному відділі 
Організації Об’єднаних Націй з Індустріального Розвитку(UNIDO).

Вільно володіє німецькою, англійською, частково польською і фран-
цузькою мовами. Має відзнаки Львівської обласної державної адміні-
страції, Львівської міської ради, а також найвищу відзнаку – срібну ме-
даль Львівської Торгово-Промислової Палати. З 2006 р. працював на 
посаді асистента та доцента кафедри європейського права Львівського 
національного університету ім. Івана Франка. З 2009 р. є генеральним 
директором українського представництва міжнародної консалтингової 
компанії ДРЕБЕРІС, а з 2012 р. головою Комітету ЗЕД Львівської Торгово-
Промислової Палати. Викладав курси «Міжнародне торгівельне право», 
«Право СОТ», «Торгове право ЄС», «Право ЄС», «Порівняльне конституцій-
не право», «Правові системи сучасності», «Адвокатура України».

Автор та співавтор близько 30 наукових праць, в тому числі моно-
графії «Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і прак-
тика», «Застосування Європейської конвенції з прав людини 1950 р. в 
Україні та в Німеччині: порівняльно-правовий аналіз», підручників з 
міжнародного публічного права, права Європейського союзу, а також 
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наукових статей та посібників. Наукові інтереси охоплюють право СОТ, 
міжнародне торгівельне право, торгове право ЄС, міжнародно-правове 
регулювання застосування сили, міжнародне право прав людини, право 
Європейської конвенції з прав людини.

ОЛЕКСІВ 
Оксана Богданівна
старша викладачка  
кафедри європейського права

Народилась 1964 р. у м. Львові. У 1986 р. закінчила факультет при-
кладної математики та механіки Львівського державного університету 
ім. Івана Франка де здобула кваліфікацію «Математик». У 1987–1990 рр. 
навчалась в аспірантурі на кафедрі прикладної математики, механіко-ма-
тематичного факультету Львівського державного університету ім. Івана 
Франка. У 1990–1992 рр. працювала викладачем Львівського інституту 
економіки і туризму. У 1992–1997 рр. навчалась на факультеті міжнарод-
них відносин (спеціальність – «Міжнародне право») Львівського держав-
ного університету ім. Івана Франка, де здобула кваліфікацію «Спеціаліст 
міжнародних відносин. Перекладач англійської мови». З 1997 р. – асистент-
ка кафедри міжнародного права; з 2002 р. – асистентка, а з 2012 р. – стар-
ша викладачка кафедри європейського права Львівського національного 
університету. Наукові стажування проходила у Канзаському та Орегон-
ському університетах (США, 1999), Іннсбрукському університеті (Австрія, 
2002), Кільському університеті (Німеччина, 2002), Лундському університе-
ті (Швеція, 2003), Кельнському університеті (Німеччина, 2007). Забезпечує 
викладання курсу «Інсти туційне право Європейського Союзу».

До кола наукових інтересів входять проблеми європейської тран-
спортної політики, правового статусу біженців та притулку в Європей-
ському Союзі, інституційних механізмів ЄС, зовнішньої політики та по-
літики безпеки ЄС.
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Авторка низки наукових праць, зокрема «Some legal problems 
associated with the communitarization of policy on visas, asylum and immig-
ration under the Amsterdam treaty and incorporation of the Schengen acquis» 
(2002), «Правові засади інституційного співробітництва України та 
Євро пейського Союзу в міграційній сфері» (2008), «Правові засади ре-
гулювання візових відносин між Україною та Європейським Союзом» 
(2014), «Правове регулювання політики реадмісії в ЄС» (2017).

ПРИСЯЖНИЙ 
Павло Михайлович
доктор права Українського Вільного 
Університету, кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри європейського права

Народився 8 червня 1989 р. у Львові. У 2006 р. закінчив Львівську 
українську приватну гімназію. У 2011 р. з відзнакою закінчив Львів-
ський національний університет ім. Івана Франка та отримав кваліфі-
кацію «Юрист – міжнародник, перекладач», освітній рівень – магістр.

Від 2011 р. навчався в аспірантурі на кафедрі європейського пра-
ва та в докторантурі Українського Вільного Університету ( м. Мюнхен, 
Німеччина). У 2017 р. в Українському Вільному Університеті захистив 
дисертацію на тему «Політико-правові засади співробітництва Украї-
ни і Європейського Союзу» і отримав науковий ступінь доктора права 
(Dr. jur der UFU), визнаний Вченою радою Львівського національного 
університету ім. Івана Франка еквівалентним диплому кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю «Міжнародне право». Від 2016 р. працює 
асистентом кафедри європейського права Львівського національного 
університету ім. Івана Франка. Проводить заняття з курсів «Історія дер-
жави і права зарубіжних країн», «Порівняльне конституційне право», 
«Вступ до права ЄС», керує бакалаврськими та магістерськими робота-
ми. У 2018 р. став лауреатом обласної премії молодим ученим і дослід-
никам Львівської обласної державної адміністрації.
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Сфера наукових інтересів охоплює проблематику історії права Євро-
пейського Союзу, правових аспектів медіа власності, внеску вчених укра-
їнської діаспори в науку міжнародного права. Автор багатьох наукових 
праць, зокрема: «Правові стандарти Ради Європи щодо плюралізму ЗМІ: 
відображення в українському законодавстві та дотримання в національ-
ному інформаційному просторі» (2013); «Прозорість власності ЗМІ: євро-
пейські стандарти та українські реалії» (2013); «Медія – власність: шляхи 
реального забезпечення прозорости» (2015); «Пакт Молотова – Ріббен-
тропа – антиєвропейська змова» (2019); «Пропаганда ідеї Сполучених 
Штатів Європи: мета та шляхи її реалізації» (2020); «Вектори школи між-
народного права у столітній історії Українського Вільного Університету».

СЕНИК 
Святослав Володимирович
доктор філософії у галузі права, 
доцент кафедри європейського права

Народився 9 серпня 1994 р. у м. Львові. У 2017 р. закінчив юридич-
ний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ 
та здобув кваліфікацію «Магістр права». У 2019–2021 рр. – асистент ка-
федри європейського права факультету міжнародних відносин Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка; з вересня 2021 р. – 
доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відно-
син Львівського національного університету ім. Івана Франка. Викла-
дає курс «Порівняльне адміністративне право».

У 2020 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії 
у галузі права на тему «Адміністративно-правове регулювання діяльності 
Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим досту-
пом». Сфера наукових інтересів охоплює проблеми міжнародного права та 
права ЄС, порівняльного правознавства та адміністративного права.
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СОРОКА
Наталія Євгенівна
кандидатка юридичних наук, 
доцентка кафедри європейського права

У 1997 р. закінчила Львівський національний університет ім. Івана 
Франка за спеціальністю правознавство. У 1999 р. отримала свідоцтво 
про право на заняття адвокатською діяльністю. З 2005 р. працюю ад-
вокатом в Українській іноземній юридичній колегії УКРІНЮРКОЛЕГІЇ, з 
2020 р. на посаді директорки Західноукраїнського бюро.

Асоційована членкиня Українсько-американської асоціації юристів 
(Ukrainian American Bar Association UABA), Палати спадкових генеало-
гістів Франції (Chambre des Généalogistes Successoraux de France). 

У 2016 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка захистила дисертацію на тему 
«Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європей-
ського Союзу». З 2017 р. викладє курси «Практика Суду ЄС з авторсько-
го права» та «Процесуальні документи» на кафедрі європейського пра-
ва Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2019–2020 рр. була членкинею Комітету з питань юридичної осві-
ти та науки, що діє в складі Національної асоціації адвокатів України.

Наукові інтереси зосереджені на проблемах практики Суду ЄС, автор-
ського права, міжнародного спадкового та сімейного права. Авторка мо-
нографії на тему «Авторське право і суміжні права в інформаційному сус-
пільстві: європейський досвід» (2019) та численних  наукових публіка-
цій, серед них: «Exceptions and limitations to copyright and related rights in 
the light of the caselaw of the Court of Justice of the European Union» (2021); 
«Освіта дорослих як суспільна відповідальність та інвестиції в майбутнє» 
(2020); «Вільне тимчасове відтворення: європейський досвід» (2018); 
«Відповідальність інтернет-посередників у контексті практики Суду ЄС» 
(2017); «Плагіат як один із видів порушення авторських прав: європей-
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ський досвід» (2017); «Certain aspects of harminization of EU legislation on 
copyright and related rights» (2015); «Імплементація права ЄС у сфері інте-
лектуальної власності в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом» (2015).

Цікавиться ідеями фемінізму і гендерної рівності. Як членкиня Асо-
ціації жінок-юристок України «ЮрФем» в грудні 2019 р. провела відкри-
ту лекцію на тему: «Фемінізм в міжнародному праві» на факультеті між-
народних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

Має численні відзнаки Союзу Юристів України, Львівської обласної 
державної адміністрації, Львівської міської ради, Національної асоціації 
адвокатів України.

СТАСІВ 
Ростислав Зіновійович
асистент кафедри європейського права

Народився 23 червня 1981 р. у м. Львові. Навчався у Стрийській 
гімназії ім. А. Шептицького, яку закінчив у 1998 році. У 1998–2001 рр. 
навчався в Правничому коледжі Львівського національного універ-
ситет ім. Івана Франка, де отримав не повну вищу юридичну освіту за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальнос-
ті «Правознавство». Після навчання на юридичному факультеті Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка у 2002 р. здобув 
кваліфікацію «Бакалавр права», а у 2003 р. – «Магістр права». У 2007–
2015 рр. – асистент кафедри міжнародного права факультету міжнарод-
них відносин; у 2015–2020 рр. – асистент кафедри європейського права 
факультету міжнародних відносин.

Працював над написанням дисертації на тему: «Міжнародно-право-
ві засоби захисту іноземних інвестицій». Сфера наукових інтересів охо-
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плювала: проблеми міжнародного приватного права, проблеми міжна-
родного економічного права. 

Започаткував і успішно викладав авторський курс «Адвокатська 
практика», який, як дисципліну за вибором, обирало найбільша кіль-
кість студентів різних факультетів Університету.

Активно займався індивідуальною адвокатською діяльністю. Брав 
активну участь в міжнародних проєктах та конференціях. Був надзви-
чайно енергійним та комунікабельним, мав багато друзів; користував-
ся повагою та авторитетом в колег, викладачів та студентів.

Помер після важкої хвороби: 15 жовтня 2020 р. у м. Львові.

УТКО-МАСЛЯНИК 
Юлія Мирославівна
кандидатка юридичних наук,  
доцентка кафедри європейського права

У 2003 р. вступила до Львівського національного університету ім. 
Івана Франка на факультет міжнародних відносин, який закінчила з 
відзнакою у 2008 р., одержавши кваліфікацію юрист-міжнародник, пе-
рекладач за спеціальністю — міжнародне право. Із 2008 до 2011 рр. на-
вчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені 
Івана Франка за напрямом «міжнародне право». З 2011 по 2017 рр. пра-
цювала на посаді лаборанта кафедри європейського права. Упродовж 
2013–2014 рр. навчалася у школі польського та європейського права в 
рамках співпраці між факультетом права і адміністрації Ягеллонського 
університету у м. Кракові (Польща) та юридичним факультетом Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка. У 2018 р. у Наці-
ональному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого захистила 
дисертацію на тему «Правові аспекти співробітництва держав-членів 
Європейського Союзу у космічній сфері». У 2018–2020 рр. – асистентка, 
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а з 2020 р. – доцентка кафедри європейського права факультету між-
народних відносин Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. Читає курси «Адвокатура в Україні та правових системах інших 
країн», «Міжнародне валютне право: проблеми науки і практики».

У 2019 р. нагороджена дипломом Львівської обласної державної 
адміністрації та Львівської обласної ради за значні досягнення в галузі 
науки, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й 
утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Наукові інтереси зосереджені на проблемах основ права Європей-
ського Союзу, адвокатури в Україні та правових системах інших країн, 
питаннях міжнародного валютного права. Авторка 15 наукових публі-
кацій, серед них: «Правове регулювання космічної діяльності за наці-
ональним законодавством держав – членів ЄС» (2011); «Міжнародно-
правові аспекти співробітництва України з Європейським Союзом у 
космічній сфері»; «Правові аспекти становлення співробітництва дер-
жав – членів Європейського Союзу у космічній сфері» (2012); «Інсти-
туційний механізм реалізації європейської космічної політики» (2013).

ФЕДУНЬ 
Маріанна Василівна
кандидатка юридичних наук,  
доцентка кафедри європейського права

Народилась 25 червня 1982 р. у м. Городок Львівської області. Там 
закінчила середню школу з золотою медаллю. У 1999 р. поступила до 
Львівського національного університету ім. Івана Франка на факультет 
міжнародних відносин за спеціальністю міжнародне право. У Львові роз-
почалася її освітня, а згодом і наукова кар’єра. У 2004 р. здобула диплом 
магістра з міжнародного права з відзнакою. У 2005 р. поступила в аспі-
рантуру та почала працювати на кафедрі європейського права факульте-
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ту міжнародних відносин. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Інституті 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) на тему «Пра-
вове регулювання поводження з відходами в Європейському Союзі». Ще 
в період навчання в магістратурі почала брати активну участь в різних 
міжнародних програмах та проєктах. Також приймала участь у міжна-
родних наукових стажуваннях, зокрема у Центральному Європейському 
університеті (Угорщина, 2009 р.), Університеті Тарту (Естонія, 2008 р.), 
Ягелонському університеті (Краків, Польща, 2006 р.), Вроцлавському уні-
верситеті (Польща, 2015 р.), Університет Париж XII Валь де Марн (Париж, 
Франція, 2018 р.). З 2005 р. – асистентка, а 2016 р. – доцентка кафедри 
європейського права. Викладає курси «Екологічне право Євро пейського 
Союзу», «Енергетичне право Європейського Союзу», «Правове регулю-
вання поводження з відходами в ЄС», «Міжнародні організації».

У 2018 р. проходила науковий тренінг «Право навколишнього се-
редовища» Центрі права і навколишнього середовища в Університет-
ському Коледжі Лондона у Великій Британії, який дав можливість удо-
сконалити знання у сфері екологічного права та створити власний про-
єкт «Education Travel»

Вагомий внесок у реалізацію своїх наукових та професійних зді-
бностей дало перебування у 2020 р. в Університеті Джорджа Вашингто-
на, США, на науковому стажуванні в Інституті європейських, російських 
та євразійських досліджень, Школи міжнародних відносин Елліотта.

Сферою наукових інтересів є право Європейського Союзу, еколо-
гічне право ЄС та поводження з відходами у праві ЄС. Є автором більше 
20 наукових праць у даній сфері. Авторка низки наукових та навчаль-
но-методичних праць, зокрема: «Визначення поняття «відходи» в між-
народному та Європейському праві навколишнього середовища (2007), 
«Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Со-
юзу у сфері поводження з відходами» (2014), «Поняття та особ ливості 
регулювання утилізації відходів в екологічному праві Європейського 
Союзу» (2015), «Правове регулювання поводження з відходами згідно 
з Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (2015).

Дуже важливим у своєму житті вважає участь у соціальному проєк-
ті для підтримки жінок, чоловіки, яких загинули на війні в Україні, де 
приймає участь у зйомці фільму «Чому ми…» (2019 р), що дало можли-
вість проявити свої акторські здібності та стало стимулом у подальшо-
му приймати участь у різних благодійних заходах та програмах.

У 2020 р. закінчила Австрійську вищу школу етикету (Austrian 
Higher School of Etiquette).
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Удосконалює свої професійні здібності та здобуває додаткову про-
фесію у сфері психології. У 2021 р. проходила стажування у Європей-
ській Школі Психології та закінчила Авторську програму Міжнародної 
Академії Професійного Коучин гу (IAPC Coaching Academy), де отримала 
звання «Coach ICF ACC».

Хобі – мистецтво, теніс, подорожі, нутриціологія.

ЯВОРСЬКА 
Ірина Михайлівна
кандидатка юридичних наук,  
доцентка кафедри європейського права

Народилась 1978 р. У 1995 р. отримала диплом про закінчення 
спеціальної музичної школи ім. С. Крушельницької по класу фортепі-
ано. 2001 р. з відзнакою закінчила Львівський національний універ-
ситет ім. Івана Франка за спеціальністю правознавство. Працювала на 
посаді юрисконсульта в компанії, яка є професійним учасником ринку 
цінних паперів.

У 2010 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України захистила дисертацію на тему «Роль Суду ЄС у розвитку права 
Європейського Союзу». У 2011 р. присвоєно науковий ступінь канди-
датки юридичних наук. Була членкинею Вченої рали факультету між-
народних відносин Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри європей-
ського права.

Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін: «По-
рівняльне конституційне право», «Порівняльне кримінальне право», 
«Корпоративне право ЄС», «Судовий захист в ЄС», «Зобов’язальне пра-
во», «Право ЄС». До 2020 р. також викладала ряд дисциплін серед яких 
«Право ЄС», «Підприємницьке право», «Зобов’язальне право на факуль-
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теті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.

Поряд з викладацькою діяльністю здійснює представництво інтер-
есів у цивільних та господарських справах, з 2019 р. після реформуван-
ня інституту адвокатури отримала свідоцтво про право здійснення ад-
вокатської діяльності.

Вивчала міжнародне право, право ЄС та методику викладання юри-
дичних дисциплін в університетах України, Польщі, Угорщини.

До сфери професійних інтересів входять: міжнародне та європей-
ське право, судовий захист в ЄС, цивільне право України, гармонізація 
законодавства України з правом ЄС, захист персональних даних.

Авторка та співавторка чисельних наукових і навчально-методич-
них праць, зокрема: «Практика Суду ЄС у сфері захисту персональних 
даних» (2019); «Захист персональних даних у праві Європейського Сою-
зу» (2018); «Особливості формування наднаціональних ознак Європей-
ського Союзу в процесі творення норм права ЄС» (2017); «Рішення Суду 
ЄС як джерело права внутрішнього ринку ЄС» (2017); «Правове регулю-
вання захисту прав інтелектуальної власності на цифровому ринку ЄС» 
(2019); монографії «Суд ЄС: правовий статус та особливості реалізації 
правотворчої функції» (2017).
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ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ФАКУЛЬТЕТУ 
МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН

Кафедра створена 1995 р. Завідувач кафедри – кандидат філоло-
гічних наук, доцент Ігор Степанович Бик (1995–2015 рр., 2016 р. – до-
тепер), кандидатка філологічних наук, доцент Олена Романівна За-
рума (2015–2016 рр.). Кафедра забезпечує викладання курсів першої 
іноземної мови (англійська, німецька, французька, італійська, швед-
ська), іноземної мови спеціальності (англійська, німецька, французь-
ка, італійська, шведська), другої іноземної мови (англійська, німецька, 
французька, іспанська, італійська, норвезька), теорії і практики пере-
кладу, іноземної мови наукової комунікації (ОС магістр, англійська, 
німецька, французька, італійська, шведська). Навчальна література: 
«Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин» 
(І. Бик. Львів, 2014); «English for University Students. (Практичний курс 
англійської мови)» (О. Зарума, Н. Михайленко, О. Сащин, С. Сащин; За 
ред. О. Р. Заруми. Вінниця, 2012); «Grammar Practice. Getting along with 
English Grammar. Part I» (О. Зарума. Вінниця, 2013); «Англійська мова 
для міжнародних відносин: робочий зошит = English for International 
Relations: Workbook» (Д. Турчин, М. Копчак, Н. Дроф’як, Н. Гораль. Він-
ниця, 2014); «International Relations: Theory and Practice. Manual for 
Students of International Relations» (O. Зарума, І. Бик, Н. Дроф’як, О. Толоч-
ко. Lviv, 2016); «Дипломатія німецькою: посібник з лексики для студен-
тів факультетів міжнародних відносин. Diplomatie auf Deutch: Lehrbuch 
für Fachwortschatz für Studenten der Internationalen Beziehungen» 
(В. Кам’янець. Львів, 2009); «Business English Course» (І. Кріба. Львів, 
2010); «Підручник для викладання німецької мови „Nicht jeder Anfang 
ist schwer”» (О. Галема, М. Солтис, М. Пілат, А. Василишин. Львів, 2015); 
«Французька мова для студентів факультету міжнародних відносин» 
(Г. Рабош. Вінниця, 2021); «Теорія і практика перекладу. Французька 
мова. Підручник» (Г. Рабош. Вінниця, 2018); «Європейська інтеграція та 
проблеми регіонів» (Т. Козак. Львів, 2008). 
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Головні напрями наукових досліджень: теоретичні та прикладні 
аспек ти функціонування мови дипломатії та міжнародних відносин 
в сучасних умовах. Наукові публікації: «Англо-український диплома-
тичний словник» (за ред. І. Бика, 2006), словник-глосарій «Translator’s 
Glossary: War and Related Topics» (О. Зарума, 2022); монографії «Панте-
леймон Куліш і Микола Лукаш: перехресні стежки перекладачів. Шек-
спірова драма «Троїл і Крессида» в контексті української культури» 
(О. Лучук, 2018), «Діалогічна природа літератури: Перекладознавчі та 
літературознавчі нариси» (О. Лучук. Львів, 2004); «Синергетична взаємо-
дія мови та політики у сфері міжнародних відносин: англомовний кон-
текст проблеми» (Т. Козак, в друці).

Кафедра співпрацює з Альянс Франсез де Львів, Австрійським бюро 
кооперації у Львові, Центром країн Північної Європи. У рамках угод, укла-
дених між Шведським інститутом та Естонським інститутом, на кафедрі 
пра цюють викладачі шведської та естонської мов – носії мови. Виклада-
чі кафедри брали участь у виконанні Програми партнерства між Львів-
ським та Орегонським (США) університетами в галузі вдосконалення 
методики викладання англійської мови для спеціальних цілей, зокрема 
викладання академічного письма, у міжнародному проєкті ТЕМПУС «Роз-
робка та впровадження багатомовних освітніх програм в університетах 
Грузії та України» (DIMTEGU – Development and Introduction of Multilingual 
Teacher Education Program at Universities of Georgia and Ukraine) – (спіль-
но з університетами Грузії, Німеччини, Латвії та Литви), проєктом ЄС-
Еразмус «Переосмислення регіональних студій: Балто-Чорноморський 
зв’язок» (спільно з університетами Польщі, Естонії, Швеції та Литви).

Кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин
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АНТОХІВ-СКОЛОЗДРА 
Олеся Михайлівна
кандидатка політичних наук;  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилася 31 липня 1973 р. у м. Львові. Навчалася у середній шко-
лі № 76 (сучасна Гімназія Міжнародних відносин ім. В. Стуса). У 1990–
1995 рр. навчалася у Львівському національному університеті ім. Івана 
Франка на факультеті іноземних мов за спеціальністю «Романо-герман-
ські мови і література».

У 1995–1996 рр. – викладач іноземної мови у Львівському держав-
ному інституті фізичної культури. З жовтня 1996 р. працює на факуль-
теті міжнародних відносин Львівського національного університету 
ім. Івана Франка. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – полі-
тичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку на тему 
«Європейський Союз у зовнішній політиці Канади». У 2022 р. присвоєно 
вчене звання доцента.

Викладає курси: «Англійська мова як іноземна мова спеціальності»; 
«Іноземна мова для наукової комунікації»; «Теорія і практика перекла-
ду»; англомовний курс «Медія, комунікації та інформаційні війни» на 
2 курсі магістерської програми.

Брала участь у міжнародних проєктах: Співпраця між Львівським 
національним університетом ім. Івана Франка та Орегонським універ-
ситетом, США, у 2002 р. стажувалася в рамках проєкту у м. Юджін, США; 
Співпраця між Львівським національним університетом ім. Івана Фран-
ка та університетами Балто-Чорноморського регіону 2004–2022 рр. У 
2015 р. стажувалась у рамках проєкту Еразмус Мундус в університеті 
м. Болонья, Італія. Щорічно відвідує методичні семінари в межах про-
грами «Teacher Training Course» в англомовній школі Kent School of 
English, м. Бродстейрз, Велика Британія.
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Наукові зацікавлення зосереджені на зовнішній політиці Кана-
ди, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та 
країн Європейського Союзу, забезпеченні міжнародної безпеки в медій-
ній сфері; застосуванні новітніх технологій у процесі викладання у су-
часному університеті.

Авторка численних наукових і навчально-методичних праць, зо-
крема: «Conditions of Establishing and Strategies of Development of Modern 
Information Society» (2020); «Canada – EU Relations in Political Sphere» 
(2020); «Проблеми регіональної безпеки Балто-Чорноморського регі-
ону: геополітичний підхід» (2020; «Formation of a Favorable Investment 
Climate (Britain after Brexit and others)» (2021); «Information Security in 
Ukraine: goals, tasks, threats and challenges on the way to meeting global 
requirements» (2021).

Брала участь у підготовці колективної монографії «Social Science: 
Regularity and Development Trends» (2020), а також термінологічного 
словника «Сучасна дипломатія» (2021).

Особисті зацікавлення: подорожі, музика, спорт, самовдосконалення.

БЕХТА 
Іван Антонович
доктор філологічних наук,  
професор кафедри англійської філології 

Народився 1 червня 1957 р. на Львівщині. У 1983 р. закінчив з від-
знакою відділення англійської філології факультету іноземних мов 
Львівського державного університету імені Івана Франка і отримав 
кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови. Перекладач». Про-
фесійну кар’єру розпочав як перекладач в Республіці Бангладеш у 1983–
1986 рр. На викладацькій роботі з 1986 р. Пройшов шлях від асистен-
та кафедри іноземних мов до професора кафедри англійської філології 
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Львівського національного університету ім. Івана Франка. На кафедрі 
іноземних мов факультету міжнародних відносин Бехта І. А. працює з 
часу її створення, викладав для студентів факультету англійську мову 
як першу іноземну та іноземну мову спеціальності, теорію і практику 
перекладу. Стажувався закордоном – Плімутський університетський 
коледж св. Марка та св. Іоанна (м. Плімут, Велика Британія, 1994); Лі-
верпульський університет Джона Мурса (м. Ліверпуль, Велика Брита-
нія, 1998); Університет Канзасу (Лоуренс, Канзас-Сіті, США, 2004), де 
вивчав досвід підготовки кадрів різного рівня. За професійний вік у сті-
нах Львівського національного університету ім. Івана Франка по єднав 
наукову, викладацьку діяльність із прикладною методикою, впрова-
дженням у навчально-виховний процес методів активного навчання, 
зокрема, інтеграції у традиційні теоретичні курси новітніх дисциплін 
(дискурсознавства, лінгвістики тексту, когнітивної й дискурсної нара-
тології, постмодерної герменевтики, комп’ютерного перекладознав-
ства); працює у напрямі інноваційного наукового менеджменту з док-
торантами, аспірантами, магістрами іноземної філології, і впроваджен-
ням у навчальний процес інформаційних технологій та наукометрії.

23 червня 1993 р. захистив кандидатську дисертацію «Невласне-
пряма мова в структурі жанру малих форм (на матеріалі американського 
«short story» XIX–XX століть» у Львівському університеті ім. Івана Франка, 
а 23 квітня 2010 р. докторську дисертацію «Оповідний дискурс в англо-
мовній художній прозі: типологія та динаміка мовленнєвих форм» у Київ-
ському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Член спеціалі-
зованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій з 
германістики у Львівському національному університеті ім. Івана Фран-
ка та Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича. 
Під його керівництвом успішно захистилися 21 кандидат філологічних 
наук за спеціальністю германські мови. Також читає лекції на кафедрах 
прикладної лінгвістики в Національному університеті «Львівська полі-
техніка» і комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького наці-
онального університету ім. Юрія Федьковича.

Фахівець у галузі когнітивної й дискурсної наратології, дискурсо-
знавства, текстолінгвістики. Активно досліджує проблематику різно-
функційних і різножанрових текстів у сув’язі їхньої філософії, діалекти-
ки і поетики. Неодноразовий опонент і рецензент кандидатських і док-
торських дисертаційних праць, посібників, книг, монографій, словників 
дослідників і вчених України. Член Європейської асоціації наратологів 
(European Narratology Network). Науковий керівник лінгвістичних се-
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мінарів: «Текст. Культура. Соціум» у ЛНУ ім. Івана Франка; «Наративні 
студії у вимірах когніції та дискурсу» в Чернівецькому національному 
університеті ім. Юрія Федьковича.

Автор понад 170 наукових праць серед яких 4 монографії, 2 слов-
ники, 2 посібники з грифом Міністерства освіти, численних статей у 
фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, серед яких монографії 
«Фразеологічний модус англомовного художнього дискурсу» (2022), 
«Невербальна комунікація: дискурсна динаміка текстового концепту» 
(2021), «Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ сто-
ліття» (2013), «Дискурс наратора в англомовній прозі» (2004), науко-
ві статті «Художній текст у сфері новітніх когнітивних студій» (2019), 
«Парадигма англомовного постмодерністського художнього тексту» 
(2011), «Сучасні напрями вивчення художнього дискурсу» (2011), нав-
чальні посібники «Велика Британія» (2012) «Мовознавча хрестома-
тія» (2012), «Теоретична фонетика англійської мови» (2009), словники 
«Англо-український словник з деревообробної промисловості» (2005), 
«Англо-український, українсько-англійський словник з деревообробної 
промисловості» (2003).

БЕХТА 
Тамара Олександрівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилась 20 жовтня 1957 р. на Рівненщині. У 1983 р. закінчила 
відділення англійської філології факультету іноземних мов Львівсько-
го державного університету ім. Івана Франка і отримала кваліфікацію 
«Філолог. Викладач англійської мови. Перекладач». Професійну кар’єру 
розпочала як вчителька англійської мови у школі у 1983 р. На викла-
дацькій роботі у Львівському національному університеті ім. Івана 
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Франка з 1997 р. Веде інтерактивні курси практики англійської мови, 
фахової мови спеціальності, теорії і практики перекладу. Активно поєд-
нує наукову, викладацьку діяльність із прикладною методикою, впро-
вадженням у навчальний процес новітніх методів викладання і науко-
вого пізнання дійсності.

20 жовтня 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Лінгвоког-
нітивне моделювання англомовного детективного дискурсу» у Черні-
вецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича.

Фахівчиня у галузі когнітивної наратології й текстолінгвістики. До-
сліджує проблематику лінгвокогнітивного моделювання англомовно-
го класичного детективу. Наукова концепція Т. О. Бехти ґрунтується на 
когнітивному підході до класичного детективного тексту, котрий по-
стає як ментальне утворення, яке можна декодувати.

Авторка понад 100 наукових праць серед яких: посібники, статті 
у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, серед яких: «Генезис та 
еволюція англійського детективного жанру» (2000), «Жанр англійсько-
го детективу: генезис, категоріальні та дискурсні особливості» (2002), 
«Фреймова структура композиційної організації детективного дис-
курсу» (2002), «Лінгвістична модель інтерпретації дискурсу» (2004), 
«Принцип дії фреймів – основа сучасного моделювання когнітивної 
інтерпретації дискурсу» (2004), «Ментальні моделі як основа репре-
зентації знань та інтерпретації дискурсу (2004), «Фреймове вираження 
концептів детективного дискурсу» (2005), «Роль текстово-специфічних 
ментальних структур в інтерпретації детективного дискурсу» (2009), 
«Genre: Definition and Study» (2010), «Варіативність сприйняття літе-
ратурно-художнього твору» (2009), «Фреймова когезія детективного 
тексту» (2011), «Наративний фрейм – когнітивна модель розгортання 
фабули класичного детективу» (2011), «Жанрові фрейми класичного 
детективу» (2012), «Фреймові стратегії когерентності детективного 
тексту і дискурсу» (2011), «Роль ментальних моделей у когнітивному 
опрацюванні тексту» (2011), «Текст і дискурс як категорії літературно-
художньої комунікації» (2013), «Детективний жанр у форматі фреймо-
орієнтованого» (2014).
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БИК 
Ігор Степанович
кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народився 3 квітня 1958 р. в м. Броди Львівської області. Після за-
кінчення Бродівської СШ № 3 вступив на факультет іноземних мов 
Львівського державного університету ім. Івана Франка, який закінчив з 
відзнакою у 1980 р. У 1980–1983 рр. працював на комсомольській робо-
ті, з 1983 р. – у Львівському університеті імені Івана Франка: асистент 
кафедри англійської філології, асистент, старший викладач кафедри 
іноземних мов, доцент, завідувач кафедри іноземних мов факультету 
міжнародних відносин. З 1992 р. – заступник декана факультету міжна-
родних відносин, у 2010–2015 рр. – в.о. декана факультету міжнародних 
відносин. У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата філологічних наук на тему «Категорія футуральності 
в сучасній англійській мові та засоби її реалізації (на матеріалі амери-
канських політологічних текстів)». У 1991 р. закінчив Курси перекла-
дачів ООН при Московському державному лінгвістичному університе-
ті. У 2005–2013 рр. викладав у Вищій школі знань в м. Кельце, Польща. 
Пройшов стажування в університетах Відня (Австрія), Канзасу та Оре-
гону (США). На факультеті викладає студентам такі дисципліни як «Тео-
рія і практика перекладу», «Практикум перекладу».

Наукові інтереси охоплюють проблематику прагмалінгвістики, со-
ціолінгвістики, перекладознавства. Автор та співавтор понад 30 науко-
вих та навчально-методичних праць, зокрема: «Іноземномовний текст 
за фахом: лінгводидактичні аспекти» (1999); «Дискурс іноземномовної 
комунікації» (2001); «Функціональні особливості модальних дієслів shall 
i will (на матеріалі політологічних текстів)» (1994); «Офіційні та робочі 
мови Європейського Союзу і мовна політика ЄС» (2004), «Construction to 
be going + Infinitive as a Means of Expressing Futurity» (2010); «Логосфера як 
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складник мовної картини світу» (2017); «Логосфера політики як основа 
та засіб сучасної політичної комунікації» (2019). Виступив упорядником 
і редактором «Англо-українського дипломатичного словника (2006). Та-
кож є співавтором перекладу Кемпбелл Р. Макконел, Стенлі Р. Брю «Ана-
літична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2: Мікроекономіка» 
(1999) та співавтором і редактором перекладів праць «Львівська школа 
дипломатії (дипломатичні студії у Львівському університеті)» (2020) 
і термінологічного словника «Сучасна дипломатія» (2021). Підготував 
п’ять кандидатів філологічних наук.

За наполегливу та віддану працю в галузі освіти і науки відзначе-
ний Грамотою Верховної Ради України та Відзнакою Президента Украї-
ни – ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

БУДІЙ 
Зіновія Іванівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилася 1959 р. у м. Тернопіль. У 1981 р. закінчила факультет 
іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Фран-
ка за спеціальністю романо-германські мови і література, отримавши 
кваліфікацію «Філолог, викладач, перекладач англійської мови».

З 1981 р. працювала вчителем англійської мови у середній школі, 
викладачем кафедри іноземних мов Тернопільського приладобудівного 
інституту, доцентом кафедри іноземних мов ТДТУ ім. Івана Пулюя, за-
відувачем кафедри англійської філології ТНПУ ім. В. Гнатюка, доцентом 
кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови 
ТНПУ ім. В. Гнатюка. У 2001 р. захистила дисертацію на тему «Лексич-
ні параметри роману Г. Мелвілла “Мобі Дік, або Білий Кит” у проекції 
американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз)» за 
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спеціальністю 10.02.04 – германські мови та здобула науковий ступінь 
кандидата філологічних наук. У 2006 р. присвоєно вчене звання до-
центки кафедри іноземних мов. З 2020 р. – доцентка кафедри інозем-
них мов факультету міжнародних відносин Львівського національного 
університету ім. Івана Франка. Стажувалась у Вищій лінгвістичній шко-
лі в м. Ченстохова, Польща (2015 р.).

Наукові інтереси зосереджені на проблематиці когнітивної лінгвіс-
тики, лінгвостилістики, лінгвістики тексту, прагмалінгвістики, комуні-
кативної лінгвістики.

Авторка двох навчальних посібників, трьох методичних посібни-
ків, 48 статей, 23 тез доповідей на конференціях. Серед них: «Ітератив-
ність як умова функціонування перформативних мовленнєвих актів 
(на матеріалі англійської мови)» (2017); «Конвенційність та інтенціо-
нальність у концепції перформативності» (2017); «Семантична осно-
ва експліцитних перформативів» (2017); «Конвенційність та інтенці-
ональність у концепції перформативності» (2017); «Комунікативно-
прагматичні властивості перформативних мовленнєвих актів» (2016); 
«Граматичність перформативних дієслів» (2014); «Комунікативний ха-
рактер художніх текстів перформативного типу» (2013); «До проблеми 
перформативності літературного твору» (2013).

Учасниця низки міжнародних конференцій та семінарів, зокре-
ма: «Сучасні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян 
Польщі та України» (м. Люблін, Польща, 2017); «Перспективи розвит-
ку науки в сучасному світі» (Талдикорган, Казахстан, 2016); «Філоло-
гія, соціологія і культурологія. Наукові досягнення, розробки, пропо-
зиції за 2015 рік» (м. Варшава, Польща); «Стокгольмський фестиваль 
метафор 2010» (Стокгольмський університет, Швеція, 2010); Міжна-
родна конференція британських, американських та канадських студій 
«Diversification and Its Discontents: Dynamics of the Discipline» (м. Брно, 
Чехія); Міжнародна конференція Інституту англійської культур і літера-
тур «The Surplus of Culture: Sense, Common-Sense, Non-Sense» (м. Устронь, 
Польща, 2009).
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ДМИТРАСЕВИЧ 
Ростислав Ярославович
кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народився 11 березня 1972 р. у м. Львів. У 1989 р. закінчив Львів-
ську середню школу № 4 з поглибленим вивченням англійської мови. 
У 1990 р. вступив до Львівського державного університету ім. Івана 
Франка на факультет іноземних мов (спеціальність; англійська філо-
логія), який закінчив з відзнакою та отримав кваліфікацію спеціаліс-
та – філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач. Має 
додаткову кваліфікацію «Перекладач», оскільки на 4-му та 5-му курсах 
працював перекладачем у відділі міжнародних зв’язків Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка та успішно склав додат-
ковий іспит з перекладу. У 1995–2015 рр. працював асистентом кафед-
ри іноземних мов факультету міжнародних відносин, а з 2015 р. і до-
тепер – доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відно-
син. У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурні 
та лексико-семантичні особливості англомовної термінології юридич-
ної психології». У 1996–2000 рр. навчався на спеціальному правничому 
факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка. 
Автор понад 30 наукових праць та перекладів, з-поміж яких такі статті: 
«Принципи побудови термінологічного поля юридичної психології (на 
матеріалі англійської мови)» (2014), «Структурно-семантична органі-
зація англомовної термінології юридичної психології» (2013), «До пи-
тання про класифікацію англомовних термінів юридичної психології» 
(2016). Цікавиться англомовною юридичною термінологією.

Захоплюється спортом та подорожами. У складі команди викла-
дачів та студентів факультету міжнародних відносин був переможцем 
турніру з міні-футболу. Відвідав понад 15 країн. У 2020 р. піднявся на 
найвищу гору України – Говерлу.
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ДОЛІНСЬКА 
Наталія Василівна
кандидатка педагогічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

У 1996 р. з відзнакою закінчила СЗСШ № 93. У 2001 р. закінчила фа-
культет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана 
Франка за спеціальністю «Переклад», отримала кваліфікацію «Філолог, 
викладач англійської мови, перекладач». Протягом 2013–2017 рр. навча-
лася в аспірантурі на кафедрі загальної та соціальної педагогіки Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка. У 2019 р. захистила 
дисертацію «Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в уні-
верситетах США». Викладає англійську мову як першу іноземну, англій-
ську мову фахового спрямування, теорію та практику перекладу. 

Наукові інтереси Н. Долінської зосереджені на проблемах педагогіки 
вищої школи та компаративної педагогіки. Вона є авторкою та співав-
торкою численних наукових статей (у тому числі у виданнях, включених 
до наукометричних баз даних та Web of Science), тез доповідей на між-
народних та всеукраїнських наукових конференціях, кількох навчаль-
них посібників (зокрема, «Опануй англійські ідіоми! (Get to grips with 
English idioms!)» (2021) та «Short Stories for Home Reading for Students of 
International Relations and Law Departments»), численних пере кладів. Бра-
ла участь у підготовці та виданні монографії «Педагогічна підготовка ви-
кладачів в університетах США» (2020) та колективної монографії «Дина-
міка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої 
освіти: відповідь на сучасні освітні запити» (2020).

Проходила стажування в університетах США, Італії, Польщі, а також 
у вітчизняних університетах. 

У серпні 2009 р. заснувала та очолила Перекладацький центр «Га-
лерея Мов», а у 2015 р. Школу іноземних мов «Галерея Мов», які успіш-
но працюють дотепер. У 2016 р. заснувала та очолила Акредитований 
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центр міжнародного тестування Pearson «Галерея Мов» та отримала 
акредитацію екзаменатора міжнародного тестування Pearson. 

З травня 2020 р. і дотепер є Президентом Асоціації випускників 
Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Відзначена подяками від очільників Львівської обласної адміністра-
ції за вагомий професійний та особистий внесок у розвиток Львівщини. 

З 2018 р. є дійсним членом Ротарі клубу Львів Інтернешнл та Paul 
Harris Fellow.

ЗАРУМА 
Олена Романівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин,  
завідувачка секції англійської мови, 
перекладачка

Народилася 1972 р. у місті Львів. У 1989 р. закінчила Львівську се-
редню школу № 18, в якій два роки, ще навчаючись в університеті, пра-
цювала вчителем англійської мови. У 1994 р. закінчила факультет іно-
земних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка.

Після закінчення університету працювала асистентом кафедри іно-
земних мов факультету міжнародних відносин Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка. У 2001 р. захистила кандидатську 
дисертацію за спеціальністю 10.02.04 на тему «Англійська лексика тек-
стів міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особли-
вості». З 1998 р. завідувачка секції англійської мови кафедри іноземних 
мов факультету міжнародних відносин. Виконувала обов’язки завідувача 
кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин. Викладає в 
Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка. Викладала автор-
ський курс «English Legal Writing» на магістерській програмі у Школі пра-
ва Українського католицького університету.
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Науковий та науково-методичний доробок становить 70 друко ваних 
праць, серед яких підручники з граматики англійської мови «Getting along 
with English Grammar: Nouns, Articles, Pronouns, Conjunc tions, Adjectives, 
Adverbs» (2013), «Getting along with English Grammar: Tenses, Reported 
Speech / Sequence of Tenses» (2022), словник-глосарій «Translator’s Glossary: 
War and Related Topics» (2022), а також підручники та посібники з англій-
ської мови, написані у співавторстві з викладачами кафедри «English for 
University Students» (2008, 2012, 2017), «International Relations: Theory and 
Practice. Manual for Students of International Relations» (2016), «Англо-укра-
їнський дипломатичний словник» (2006) та низка перекладів. 

Наукові інтереси стосуються питань прагматики політико-правово-
го дискурсу, когнітивної лінгвістики, перекладу, міжкультурної комуні-
кації, інформаційних воєн, інформаційно-психологічних операцій.

З початком російсько-української війни здійснює інформаційний 
та аналітичний супровід для телевізійного каналу NBС (США), а також 
інфор маційний та перекладацький супровід Британсько-литовсько-
української ініціативи «Voices of Ukraine». Співпрацює як перекладачка 
зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Організацією 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

ІВАНИЧУК 
Наталія Романівна
асистентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин, 
перекладачка

Народилася 29 листопада 1959 р. у с. Щирці Пустомитівського райо-
ну Львівської області, у сім’ї письменника Романа Івановича Іваничука 
(1929–2016) і вчительки історії Софії Теодорівни Іваничук (1931–2005). 
З 1961 р. Наталія Іваничук мешкає у Львові. У 1967–1977 рр. навчалась 
у Львівській середній школі № 28 із поглибленим вивченням німецької 
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мови. У 1977 р. вступила на факультет іноземних мов (спеціальність 
«Германська філологія») Львівського університету ім. Івана Фран-
ка й закінчила його у 1982 р., захистивши дипломну роботу на тему 
«Невлас не-пряма мова у романі Томаса Манна “Будденброки”». 

Після закінчення університету працювала викладачем німецької 
мови на кафедрі іноземних мов Львівського медичного університету 
ім. Данила Галицького (1982–1992) та викладачем німецької мови та 
літератури у Львівському педагогічному коледжі (1989–1992), науко-
вим співробітником Науково-дослідного центру періодики Львівської 
наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника (нині – Львівська національ-
на наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника). У 1997–2002 рр. – 
викладач німецької та норвезької мов у Львівському національному 
університеті ім. Івана Франка. У 2002–2004 рр. – на дипломатичній ро-
боті, аташе з питань преси і культури, перекладачка Посольства Украї-
ни у Фінляндії. Нині продовжує роботу у Львівському національному 
університеті ім. Івана Франка, викладаючи на факультеті міжнародних 
відносин норвезьку мову.

Стажувалася в Норвегії на стипендію Норвезької спілки перекла-
дачів (Norwegian Translators Fund) (2001), була учасницею літніх шкіл 
в Університеті Осло (1998), Українського Вільного університету в Мюн-
хені, Німеччина (1992, 1993, 1994). 

Брала участь у перекладацьких семінарах у Фінляндії, Швеції та 
Норвегії, була учасницею Міжнародного конгресу перекладачів у Там-
пере (2006). Тричі стажувалася в Норвегії на запрошення фундації 
NORLA, була резиденткою на перекладацьких резиденціях – Осло, Нор-
вегія (2018) і Карпатська резиденція, Україна (2019).

У 1997 р. заснувала Центр країн Північної Європи (Nordic Center) у 
Львівському національному університеті ім. Івана Франка, директор-
кою якого була до 2002 р. Також у 1997–2002 рр. була завідувачкою 
Центру Програми «Балтійський університет» в Україні (BUP Programme 
Center Ukraine).

Авторка понад 100 книжкових перекладів з норвезької, шведської, 
данської та німецької мов. Членкиня Національної спілки письменни-
ків України. Лауреат низки нагород і премій, зокрема: Літературної пре-
мії імені Романа Гамади (2018) – за переклад роману шведського пись-
менника Торґні Ліндґрена «Пьольса»; Премії міста літератури ЮНЕСКО 
(короткий список) (2019, 2020). Кавалерка Королівського Норвезького 
ордену Заслуг – за перекладацьку діяльність та значний внесок у роз-
виток норвезько-українських культурних взаємин.
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КАМ’ЯНЕЦЬ 
Володимир Микитович
кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народився 11 червня 1966 р. на Черкащині. У 1990 р. закінчив пере-
кладацьке відділення факультету романо-германської філології Київ-
ського державного університету ім. Тараса Шевченка. У 1993–1995 рр. – 
асистент кафедри іноземних мов факультету іноземних мов, 1995–
2002 рр. – асистент, з 2002 р. – доцент кафедри іноземних мов факуль-
тету міжнародних відносин Львівського національного університету 
ім. Івана Франка. 2001 р. захистив кандидатську дисертацію «Структурні, 
семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німець-
кої мови (на матеріалі особових імен, прізвиськ та псевдонімів)», 2005 р. 
одержав вчене звання доцента. У 2004–2018 рр. – декан гуманітарно-
природничого факультету Інституту післядипломної освіти та доунівер-
ситетської підготовки Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. Від 2020 р. – науковий консультант Австрійської бібліотеки при 
Львівській національній науковій бібліотеці ім. Василя Стефаника Націо-
нальної академії наук України. Читає курси «Іноземна мова для науко-
вої комунікації», «Іноземна мова спеціальності (німецька)», «Практикум 
пере кладу», «Теорія і практика перекладу (німецька мова)».

Наукові інтереси зосереджені на темах ономастики, семантики, ти-
пології та функціонування власних назв, на питаннях перекладу худож-
ньої і наукової літератури, проблемах і перспективах викладання лек-
сики за фахом для студентів міжнародних відносин.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед 
яких: «Die Übertragung der ukrainischen Eigennamen ins Deutsche» (1995); 
«Німецькі власні назви (топоніми і антропоніми): лінгводидактичні та 
культурологічні аспекти» (1998) «Семантика власної назви (на при-
кладі німецьких власних назв)» (1999); «Zur Einteilung der deutschen 
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Eigennamen» (2000); «Процеси транспозиції ономастичної лексики в 
апелятивну у сучасній німецькій мові» (2002); «Власна назва в інозем-
номовному тексті» (2002); «Zur Stellung der Völker- und Einwohnernamen 
(Ethnonyme) im lexikalischen System des Deutschen» (2004); «Місце то-
варних знаків у лексичній системі німецької мови» (2004); «Орфогра-
фія власної назви як чинник її функціональності (на прикладі німець-
ких власних назв)» (2005); «Nazwy własne w kontekście komunikowania 
międzynarodowego» (2008); «Transpozycja imion własnych w apelatywy 
we współczesnym języku niemieckim» (2008); «Дипломатія німецькою: 
посібник з лексики для студентів факультетів міжнародних відносин. 
Diplomatie auf Deutsch: Lehrbuch für Fachwortschatz für Studenten der 
Internationalen Beziehungen» (2009); «Бути собою: українські власні наз-
ви в латинографічному світі» (2012); «Власні назви як етнокультурні 
та культурно-історичні маркери в міжкультурній комунікації» (2013); 
«Бриґітта Швайґер та її «Маленька камерна п’єса»» (2019) та ін.

Від 1997 р. інтенсивно займається перекладацькою діяльністю. 
Учасник німецько-української перекладацької майстерні ViceVersa 
(2013; 2015), перекладацьких проєктів кафедри міжкультурної кому-
нікації та перекладу Львівського національного університету ім. Івана 
Франка «Була собі Галичина…» (2012) та «Галичина. З Великої війни» 
(2014), міжнародних проєктів «Софі Шолль і жінки у мирному русі опо-
ру» (Асоціація українських германістів, Представництво фонду Ган-
са Зайделя в Україні, Офіс Вільної держави Баварія в Україні, лекторат 
Німецької служби академічних обмінів у Луцьку, 2021), «Між апокаліп-
сисом і проривом: сучасна українська кризова література в німецько-
українських перекладацьких тандемах» (Ляйпцизький університет та 
кафедра міжкультурної комунікації і перекладу Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка, 2021).

Автор понад 40 перекладів наукової літератури з історії, філософії, 
театрознавства, музикознавства тощо, серед яких: Петер Дінцельбахер 
(ред.). «Історія європейської ментальності» (2004, 2019); Мартін Гай-
деґґер. «Дорогою до мови» (2007); Jaroslav Baran. Slawische Siedlungs-
strukturen. Beiträge zur Kenntnis der slawischen Gesellschaft (2007); «Нове 
суспільство в давньому місті. Пам’ять та історична політика засобами 
“oral history”» Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt. Erinnerung und 
Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History. y (2007); Крісто-
фер Бальме. «Вступ до театрознавства» (2008); Йорн Рюзен. «Нові шля-
хи істо ричного мислення» (2010); Міхаель Мозер. «Тарас Шевченко і 
сучасна українська мова: спроба гідної оцінки» (2012); Вольфрам До-
рнік та ін. (ред.). «Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–
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1922 роки» (2015); Макс Райнгардт. «Я лише театроман» (2015); Андреас 
Каппелер. «Нерівні брати. Українці та росіяни від середньовіччя до су-
часності» (2018); Берріс Куцмані. «Броди. Прикордонне галицьке місто в 
довгому ХІХ сторіччі» (2019) та ін. 

Перекладав художні твори Каті Ланґе-Мюллер («Качки, жінки і прав-
да»), Даніеля Кельмана («Я і Камінський», «Край світу», «Під сонцем», 
«Обмірювання світу»), Петера Розеґґера («Як я вперше їхав на паротязі»), 
Карла Еміля Францоза («Мартин Рубель»), Лео Перуца («Майстер Судно-
го дня»), Крістофа Рансмайра («Перемишль»), Томаса Ґлавініча («Життя 
бажань»), Дімітре Дінева («Янгольські голоси»), Бриґітти Швайґер («Ма-
ленька камерна п’єса»), Інґеборґ Бахман («Синхрон», «Тридцятий рік»), 
Кароліни Шутті («Колись я бігала босоніж по м’якій траві») та ін. 

Упорядник та відповідальний редактор видань: Alla Paslawska, 
Tobias Vogel, Wolodymyr Kamianets. Galizien. Aus dem Großen Krieg. Алла 
Паславська, Тобіас Фоґель, Володимир Кам’янець (упор.). Галичина. З 
великої війни. (2014); Ingeborg Bachmann. Mein Schatten. Ausgewählte 
Lyrik. Інґеборґ Бахман. Тінь моя. Вибрана лірика / пер. з нім. Вікторія 
Кравченко / упор. Володимир Кам’янець. (2020); Georg Trakl. An die 
Verstummten. Ґеорґ Тракль. До онімілих / пер. з нім. Галина Охримович / 
відп. редактор Володимир Кам’янець (2021). 

КАЩИШИН 
Наталія Євгенівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилась 1984 р. у м. Львові. У 2001 р. з відзнакою закінчила спе-
ціалізовану середню школу № 53 м. Львова з поглибленим вивченням 
англійської мови. У 2006 р. на факультеті іноземних мов Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка здобула диплом з відзнакою 
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за спеціальністю «Мова та література (англійська)», отримавши ква-
ліфікацію «Магістр філології; викладач англійської і німецької мов та 
світової літератури». У 2004–2006 рр. працювала вчителем англійської 
мови та літератури у школі №53 м. Львова з поглибленим вивченням 
англійської мови. У 2006 р. розпочала науково-педагогічну кар’єру на 
посаді асистента кафедри англійської філології факультету іноземних 
мов Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 2007 р. 
працювала асистентом кафедри іноземних мов факультету міжнарод-
них відносин. У 2013 р. – у рідному університеті захистила кандидат-
ську дисертацію на тему «Генеза та функціонування терміносистеми 
англомовного дипломатичного дискурсу» за спеціальністю 10.02.04 – 
германські мови. У 2015 р. присвоєно вчене звання доцент.

Забезпечує викладання навчальних курсів «Перша іноземна мова» 
(англійська) для студентів І–ІІ курсів, «Комунікативні компетенції дип-
ломата».

Наукові інтереси зосереджені на проблематиці дискурсу фахової 
комунікації, прагматики дипломатичного дискурсу, методики викла-
дання іноземних мов, бізнес-комунікації.

Авторка та співавторка близько 60 наукових праць, серед яких нау-
кові статті, тези доповідей, навчальні посібники, словник. Серед них: 
«Translating Metaphors of the Diplomatic Discourse: Theory and Practice» 
(2017), «Multimodal Metaphors as Vehicles of Emotions in E-Diplomacy» 
(2019), «Реалізація стратегій ввічливості в англомовному дипломатич-
ному дискурсі» (2020), «Types of Politeness in English: Linguistic Aspects 
and Pedagogical Implications» (2020), «Innovative Resources for Promoting 
Academic Writing Skills in English Classes» (2020), навчально-методич-
ний посібник «English for Successful Business Communication» (2020). 
Виступала доповідачем на більш ніж 20 міжнародних конференціях 
закордоном. Членкиня міжнародних наукових лінгвістичних спільнот 
(RAAM, GSCP). Розробила та викладала англомовний курс для студентів 
факультету міжнародних відносин «Комунікативні компетенції дипло-
мата (CCD)». Проходила наукові стажування в університеті Deusto (Іспа-
нія) та університеті Minho (Португалія) у рамках програми Erasmus. 
Членкиня редколегії наукового журналу «Research Trends in Modern 
Linguistics and Literature».
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КІЦИЛА 
Лідія Юліанівна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилася 14 липня 1956 р. в м. Хабаровськ у сім’ї репресованих 
львів’ян. Батько – Скицький Юліан, випускник філологічного факуль-
тету Львівського університету ім. Івана Франка, працював лаборантом 
на кафедрі славістики цього ж факультету, в 1948 р. був засуджений до 
10 років сталінських таборів. Мама – Ірина Скицька, також навчалася у 
Львівському університеті на факультеті іноземних мов (спеціальність: 
німецька мова). Родина повернулася до Львова в 1960 р. Закінчила 
Львівську середню школу № 63, в 1974 р. вступила на філологічний фа-
культет Львівського університету ім. Франка, обравши для вивчення 
богемістику (чеська мова і література). Уже наприкінці першого курсу, а 
відтак всі наступні літні канікули, працювала гідом-перекладачем у все-
союзній туристичній агенції «Інтурист». У 1979 р., закінчивши навчан-
ня й отримавши диплом з відзнакою, розпочала роботу на посаді гіда-
перекладача відділення ВАТ «Інтурист» у Львівській області. З квітня 
1981 р. до листопада 1983 р. обіймала посаду перекладача Управління 
торгівлі Центральної групи військ СРСР у тодішній Чехо словаччині. У 
1985–1990 рр. викладала чеську мову на 9-місячних курсах іноземних 
мов при Львівському університеті ім. Франка, а в 1990 р. розпочала ро-
боту на посаді методиста цих курсів, а невдовзі – завідувачки курсами. 
З 1997 р. працює на факультеті міжнародних відносин спочатку на по-
саді асистента, згодом – старшого викладача. Викладає чеську мову як 
другу іноземну для студентів ІІ–ІV курсів. У 2004 р. захистила дисерта-
цію на тему «Зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської Рес-
публіки на інтеграцію до Європейського Союзу» і отримала науковий 
ступінь кандидата політичних наук. З 2009 р. – доцентка кафедри іно-
земних мов факультету міжнародних відносин. 
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Наукові інтереси охоплюють проблеми євроінтеграції, зовнішньої 
політики Чеської Республіки, порівняльні дослідження зовнішньої по-
літики країн Центральносхідної Європи, а також міжмовні омоніми у 
слов’янських мовах. 

У 2002 р. за програмою Міністерства закордонних справ Канади 
була запрошена до участі в курсі підготовки аналітиків із асиметрич-
них відносин для підвищення кваліфікації в галузі зовнішньої політики 
та безпеки в Центрі Стратегічних досліджень при Йоркському універ-
ситеті міста Торонто, де навчалася в квітні–травні 2002 р. 

Брала участь в програмі International Teachers’ Conference Regional 
Development and Baltic Sea Region Studies (2011).

У 2013 р. виграла грант програми Еразмус для наукового стажуван-
ня на кафедрі європейської інтеграції Варшавської Школи Економіки, 
де перебувала з жовтня 2013 р. до червня 2014 р., збираючи та опрацьо-
вуючи матеріали для монографії. 

Авторка численних наукових та навчально-методичних праць, зо-
крема: «Деякі теоретичні проблеми дослідження омонімії в слов’ян-
ському мовознавстві» (2000); «Міжмовна омонімія в перекладознавстві 
(на прикладі української та чеської мов)» (2000); «Особливості інте-
граційного процесу Чеської Республіки до ЄС» (2003); «Трансформація 
зовнішньої політики Чеської Республіки в контексті європейської інте-
грації (1990 – 2004)» (2004); «Підсумки чеського головування в Раді ЄС 
та їх значення для України» (2011); «Пріоритетні напрями зовнішньої 
політики Чеської Республіки на сучасному етапі» (2011); «Дослідження 
позиції Чеської Республіки стосовно євроінтеграції України в сучасній 
політичній науці» (2012); «Участь Чеської Республіки в європейському 
конституційному процесі» (2012). Співавторка навчальних посібників: 
«Європейський Союз: структура, функції, механізми» (2002) та «Євро-
пейський Союз: політика, економіка, право» (2005). 

Крім навчально-наукової роботи, тісно співпрацює з Генеральним 
консульством Чеської Республіки у Львові як усний перекладач. Супро-
воджує високі офіційні делегації Міністерства закордонних справ Чехії, 
що приїжджають з візитами у західний регіон України. Але особливе 
творче задоволення отримує від перекладу художніх творів з чеської 
мови на українську. В доробку Л. Кіцили вже 16 різнопланових творів, 
перекладених на українську мову, зокрема: дитячі книжки «Золотово-
лоска та інші чеські казки» (2012), Йозеф Чапек «Оповідання про песи-
ка і кицю» (2016), «Як творити галерею» (2018); філософсько-політоло-
гічні праці «Вацлав Гавел. За право людини бути собою» (1991); Карел 
Чапек «Бесіди з Томашем Масариком» (2010); богословська література: 
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Штепан Смолен. «Будь там, де ти є» (2021), Томаш Галік. «Час порожніх 
храмів» (2022); п’єси Мілана Угде «Диво в чорному будинку» (2020); мо-
дерна література: Міхал Вівег «Оповідання про шлюб і секс» (2012).

Особлива гордість – переклади на чеську мову, зокрема, оповідання 
Юрія Винничука «Граната для двох» в Антологіі українського сучасного 
оповідання Ukrajina, davaj, Ukrajina. Větrné mlýny, 2012; розділ «Єднан-
ня двох культур» у книзі «Речники правди (до українсько-чеських взає-
мин)», 2016; передмова до видання: Василь Пилип’юк. Світовідчуття 
епохи: альбом, 2014.

КОЗАК 
Тамара Миколаївна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилася у м. Сімферополі у 1962 р. у сім’ї військовослужбов-
ця, батьки її з Білорусі. Роки дитинства пройшли в Криму. Надалі сім’я 
службовців змінила місце проживання і навчання в середній школі 
Т. М. Козак продовжила у Львові. Після закінчення середньої школи в 
1979 р. стала студенткою Львівського університету ім. Івана Франка. 
У 1984 р. закінчила університет з відзнакою, здобувши кваліфікацію – 
філолог, викладач англійської мови, перекладач. Через службове відря-
дження чоловіка, до Львова повернулася у 1993 р., а з 1996 р. продовжи-
ла викладацьку кар’єру вже у рідній Alma Mater. 

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Регіоналізм 
та внутрішньодержавна регіоналізація у Сполученому Королівстві Ве-
ликої Британії та Північної Ірландії» та здобула науковий ступінь кан-
дидата політичних наук. З 2005 р. – доцентка кафедри іноземних мов 
факультету міжнародних відносин. 
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За час професійної діяльності у Львівському національному універ-
ситеті ім. Івана Франка стала авторкою 30 наукових статей, неоднора-
зово брала участь у міжнародних конференціях. Досліджує формуван-
ня англійської мови як мови міжнародного спілкування, теоретико-
методологічний контекст, практичні вияви, особливості та наслідки, 
взаємозв’язок мови, політики і міжнародних відносин.

Авторка низки навчальних посібників та підручників, зокрема: 
«A Glimpse of European Law (посібник для вивчення мови фаху)» (2018); 
«English For Diplomacy and International Relations» (підручник англійської 
мови для старших курсів)», «Європейська інтеграція та проблеми регіо-
нів» (2008). Підготувала монографію «Синергетична взаємодія мови та по-
літики у сфері міжнародних відносин: англомовний контекст проблеми».

КОПЧАК 
Маріанна Миколаївна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилася у 1980 р. у м. Львів. Трудовий шлях розпочала у вересні 
2002 р., коли, з відзнакою закінчивши Львівський національний універ-
ситет ім. Івана Франка та здобувши кваліфікацію «Філолог, викладач 
англійської мови та літератури», доєдналась до колективу кафедри іно-
земних мов факультету міжнародних відносин. Спершу працювала на 
посаді асистента, у 2016 р. була обрана на посаду доцента кафедри.

Вступивши в аспірантуру при кафедрі англійської мови факульте-
ту іноземних мов, поєднувала викладацьку діяльність та роботу над 
д исер тацією за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, яку успішно 
захистила у 2015 р. в Одеському національному університеті ім. Іллі 
Мечнікова, здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук. 
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Дисертація на тему «Мовленнєвий етикет англійськомовного постко-
лоніального персонажа: функційно-синергетичний підхід» виконана 
у руслі текстолінгвістики, лінгвосинергетики та постмодерністських 
студій. У фокусі уваги дослідниці перебуває своєрідна мовленнєва осо-
бистість – трансмутована, транскультурна та гібридна постать як мікс 
орієн тального й оксидентального мовомислення та вияв «подвійної 
свідомості» у плюрицентричному сучасному текстопросторі. На фа-
культеті міжнародних відносин викладає англійську як «Першу інозем-
ну мову» для студентів І–ІІ курсів, «Іноземну мову спеціальності» для 
студентів ІІІ–ІV курсів, «Теорію і практику перекладу». Як викладачка 
та науковець вдосконалює власну майстерність, беручи участь в різно-
манітних науково-методичних заходах та стажуваннях.

Авторка численних наукових публікацій, неодноразово виступала з 
доповідями на конференціях та наукових семінарах в Україні та закордо-
ном. Наукові інтереси зосереджені на проблематиці мови та мовлення в 
контексті сучасних міграційних процесів, лінгвосинергетичних аспектах 
політичного дискурсу та тексту, а також перекладацьких студіях, зокре-
ма методиці вдосконалення практичних навичок майбутніх переклада-
чів. Науковий доробок налічує понад 80 публікацій, серед яких статті, 
тези доповідей, монографія, переклади, навчальні посібники, серед яких: 
монографія «Speech etiquette of an English-speaking postcolonial character 
in the light of synergetic and functional approach» (2017), «Foreign language 
teaching in the light of constructivism theory», «Simulation-Based Learning as 
an Effective Method of Practical Training of Future Translators», «Хаотизація 
та дисипація синергетичної системи мовленнєвого етикету у фактурі 
художнього текстопростору» (2021), «The essentials of the UK economy», 
«English for International Relations: workbook» та інші.

Стипендіат міжуніверситетської програми «Artes Liberales» Міжнарод-
ної школи гуманітарних наук Східної та Центральної Європи (Польща), 
учасниця проєктів, реалізованих у межах Програми Балтійського Універ-
ситету (Швеція), Стажувалась при Вищій школі менеджменту інформацій-
них систем (Латвійська Республіка), при Центрі наукових досліджень та 
викладання іноземних мов НАН України. Регулярно бере участь у навчаль-
но-методичних семінарах та вебінарах National Geographic Learning, MM 
Publications, Pearson Publishing, які дають змогу опановувати нові підходи 
та методики викладання іноземної мови спеціальності та практики пере-
кладу, зацікавлювати студентів, активізовувати їхню увагу та роботу на 
заняттях, спрямовувати їх навчальну діяльність у необхідному руслі.

Впродовж 15 років виконує функції заступника голови журі та очолює 
організаційний комітет проведення Всеукраїнської олімпіади з іноземних 
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мов, у якій щорічно беруть участь понад 120 студентів факультету, най-
кращі з яких представляють університет на національному рівні. Брала 
участь у відроджені практики міжнародних країнознавчих навчальних 
студентських поїздок Європою. В рамках цих поїздок студенти факультету 
здійснюють подорожі до Польщі, Німеччини, Австрії, Франції, Італії, Люк-
сембурга, Угорщини, Словаччини, відвідують посольства та консульства у 
цих країнах, ознайомлюються з роботою дипломатичних представництв, 
що дає змогу найбільш наполегливим згодом пройти практику у цих уста-
новах з можливістю майбутнього працевлаштування. Справжнє захоплен-
ня студентів викликають візити у міжнародні організації, зокрема штаб-
квартири ООН та ОБСЄ у Відні, Ради Європи та Європарламент у Страсбур-
зі, де відбуваються спеціально організовані зустрічі, лекції, панельні дис-
кусії з фахівцями дипломатичної сфери та євродепутатами. 

За сумлінну працю відзначена грамотами ректора університету, а 
також подякою Голови обласної державної адміністрації.

КУЧИК 
Галина Богданівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилась 1982 р. в м. Белз на Львівщині. Вищу освіту здобула в 
Українському католицькому університеті за спеціальністю «Філосо-
фія та богослов’я», а також у Львівському національному університеті 
ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література». У 
2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата філологічних наук за спеціальністю «Германські мови» на тему 
«Структурно-семантичні та дискурсні особливості англомовних текстів 
установчих документів міжнародних організацій». 
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У 2004 р. почала працювати на кафедрі іноземних мов факультету 
міжнародних відносин. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 
2010 р. Викладає англійську як першу іноземну та другу іноземну мову. 

Наукові інтереси та зацікавлення пов’язані з політичною лінгвісти-
кою та політичною комунікацією.

Авторка понад 50 навчально-методичних і наукових праць серед яких: 
«Тексти установчих документів міжнародних організацій у системі класи-
фікації текстів» (2017), «Формування концепту «міжнародні організації» в 
системі наукових дисциплін: концептуальні засади дослідження» (2017), 
«Регіональне безпекове співробітництво Польщі та України: від концепції 
регіонального лідерства до геополітичного суперництва» (2019).

Співавтор навчальних посібників та підручників з діяльності міжна-
родних організацій «Міжнародні організації» (2007) та іноземної мови 
фаху «Англійська мова для дипломатії та міжнародних організацій» 
(2022), авторка низки енциклопедичних статей в «Українському дипло-
матичному словнику» (2013) та «Дипломатичному словнику» (2021). 
Брала участь у підготовці колективних монографій «State Security in the 
Contemporary World» (Краків, 2019) та «Transformacja Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego 
procesu» (Торунь, 2020).

ЛОСЄВА 
Ірина Вікторівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилася 1978 р. у м. Львові. Після закінчення середньої школи 
№ 4 із поглибленим вивченням англійської мови, вступила до Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка на факультет іно-
земних мов. У 2001 р. отримала диплом спеціаліста та здобула квалі-
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фікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. Після за-
кінчення університету працювала вчителем англійської мови у Львів-
ській українській приватній гімназії. З 2008 р. – асистентка кафедри 
іноземних мов факультету міжнародних відносин. У 2016 р. захистила 
кандидатську дисертацію на тему «Мовностилістичні особливості полі-
тичної полеміки кандидатів у президенти США (на матеріалі інтернет-
дискурсу)». Викладає англійську мову як першу іноземну для студентів 
І–ІІ курсів.

Серед наукових інтересів: політичний дискурс, лінгвопрагматика, 
методика викладання іноземних мов. 

У 2010–2011 рр. в рамках програми Еразмус Мундус проходила за-
кордонне стажування у Близькосхідному технічному університеті, 
м. Анкара, Туреччина. Бере активну участь у співкоординаторстві та 
реалізації проєктів Еразмус+К1 (Переосмислення регіональних дослі-
джень: Балто-Чорноморський зв’язок; Розробка та впровадження бага-
томовних освітніх програм в університетах Грузії та України). В рамках 
проєктів та програм міжнародної мобільності брала участь у семінарах 
та тренінгах в університетах України (Запоріжжя, Одеса, Острог, Чер-
нівці, Луцьк, Київ, Дніпро) та закордоном (Польща, Швеція, Фінляндія, 
Латвія, Литва, Грузія, Туреччина). Авторка численних наукових статей 
у фахових виданнях України та закордоном, загальний список публіка-
цій налічує більше двадцяти позицій, серед яких серед яких публікації 
у міжнародних нау кових виданнях «Oxford Journal of Scientific Research» 
та «International Journal  – Language – Culture – Politics». У квітні 2019 р. 
проходила чергове закордонне стажування в Університеті Турку (Фін-
ляндія) в рамках програми Еразмус+ К1, впродовж якого отримала 
можливість вдосконалити навички викладання англійської мови. Бра-
ла участь у міжнародних нау ково-практичних конференціях (м. Люблін, 
Польща; м. Чернівці, Херсон, Острог, Україна). Продовжує і надалі бути 
учасником наукових конференцій та семінарів, які відбуваються на ка-
федрі іноземних мов та кафедрі англійської філології Франкового уні-
верситету.
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ЛУЧУК 
Ольга Михайлівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин,  
літературознавиця, перекладачка

У 1985 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського університе-
ту ім. Івана Франка за спеціальністю «Романо-германські мови та літера-
тура». У 1996 р. захистила дисертацію з перекладознавства в Київ ському 
національному університеті ім. Тараса Шевченка. Тема дисер тації: «Різно-
часовість перекладів одного твору як проблема перекладознавства (на 
матеріалі українських перекладів Шекспірової драми «Троїл і Крессида»)». 
Викладала також у Національному університеті «Львівська політехніка», 
Національному лісотехнічному університеті України (Львів), Університе-
ті штату Пенсильванія (США), Україн ському католицькому університеті 
(Львів) та Східноєвропейському державному університеті в Перемишлі 
(Польща). Основні навчальні курси: «Англій ська мова фахового спряму-
вання», «Ділова англійська мова», «Англійська мова для наукової комуні-
кації», «Теорія і практика перекладу», «Підготовка до тесту TOEFL», «Пре-
зентації», «Дебати», «Методика викладання англійської мови», «Історія та 
культура США», «Україн ська культура для англомовних студентів». 

Основні сфери наукових інтересів: порівняльне літературознав-
ство, перекладознавство, міжкультурна комунікація. Авторка збірки 
літературознавчих і перекладознавчих нарисів «Діалогічна природа 
літератури» (2004) та наукової монографії «Пантелеймон Куліш і Ми-
кола Лукаш: перехресні стежки перекладачів» (2018). Упорядниця та 
редакторка білінґвальних антологій української літератури в англо-
мовних перекладах «Сто років юності/A Hundred Years of Youth» (2000) 
та «В іншому світлі/In a Different Light» (2008). Редакторка англомовних 
перекладів у білінґвальних книжкових виданнях поезії Ліни Костенко 
(«Пейзажі пам’яті/Landscapes of Memory», 2002) та Віктора Неборака 
(«Літаюча голова/The Flying Head», 2005). Авторка-упорядниця книж-
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кової серії епістолярію відомих науковців та письменників української 
еміґрації «Colloquia Epistolaria» (2014; 2016; 2018; 2020). Авторка нау-
кових коментарів до Шекспірових драм «Отелло, венецький мурин», 
«Троїл та Крессида» і «Комедія помилок» у перекладі Пантелеймона 
Куліша (Повне зібрання творів. Переклади і переспіви. Том І: Шекспи-
рові твори, 2020). Також авторка понад 100 наукових та науково-по-
пулярних публікацій, низки перекладів есеїстики та поезії. Упорядни-
ця англійсько-українського словника абревіатур та акронімів у галузі 
міжнародних відносин «English-Ukrainian Glossary of Abbreviations and 
Acronyms Used in International Relations, Economics, and Law» (2016).

Стипендіатка навчальних та наукових програм, зокрема Навчаль-
ної програми IREX для викладачів англійської мови як іноземної (США, 
1994), Програми наукових обмінів ім. Фулбрайта (США, 1999), Програми 
ім. Івана Коляски Канадського інституту українських студій та Програ-
ми ім. Петра Яцика в Торонтському університеті (Канада, 2006; 2017), 
Програми ім. Шклярів Українського наукового інституту Гарвардського 
університету (США, 2011). 

Виступала з науковими доповідями в українських і закордон-
них університетах, серед яких: Ніжинський державний університет 
ім.Миколи Гоголя, Національний університет «Острозька академія», 
Націо нальний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна), 
Гарвардський університет, Колумбійський університет, Іллінойський 
університет в Урбані-Шампейн (США); Торонтський та Альбертський 
університети (Канада); Яґеллонський університет у Кракові, Люблін-
ський університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща); Талліннський 
університет (Естонія); Токійський університет іноземних мов (Японія). 

Брала участь у Міжнародних конгресах україністів та щорічних 
Фулбрайтівських конференціях. У березні 2011 р. провела науковий 
семінар з українських студій у Гарвардському університеті на тему: 
«Panteleimon Kulish and Shakespeare: A 19th Century Translation Project». 
У квітні того ж року виступила з доповіддю «Academic Changes in Higher 
Education in Ukraine» на Світовому науковому конгресі Асоціації з до-
сліджень національностей (ASN) у Колумбійському університеті в Нью-
Йорку. У квітні 2017 р. виголосила Меморіальну лекцію на пошану лі-
тературознавця Данила Гусара Струка в Торонтському університеті за 
назвою «A Ukrainian Animal Farm: Translating George Orwell».

Учасниця міжнародних літературних та перекладацьких форумів і 
фестивалів, зокрема в Словенії (2003), Сербії (2008) та Вірменії (2008; 
2009). Членкиня письменницької та правозахисної організації PEN 
Ukraine та Українського Фулбрайтівського кола.
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ПРИШЛЯК 
Леся Володимирівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилась у 1979 р. у Львові. Сформувалася як фахівець у Львів-
ському національному університеті ім. Івана Франка (факультет іно-
земних мов, спеціальність: англійська мова та література). Після закін-
чення університету в 2000 р. отримала кваліфікацію філолог, викладач 
англійської мови та літератури, викладач німецької мови (диплом з 
відзнакою). З цього часу працює на кафедрі іноземних мов факультету 
міжнародних відносин.

У червні 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата філологічних наук на тему «Лінгвопрагматичні аспек-
ти категорії фактуальності (на матеріалі текстів британських газет 
2000–2006 рр.)». У 2014 р. отримала вчене звання доцентки кафедри 
іноземних мов факультету міжнародних відносин.

У 2002 р. в рамках програми партнерства Львівського та Орегон-
ського (США) університетів закінчила дистанційний курс із впрова-
дження інформаційних технологій у викладанні англійської мови при 
Орегонському університеті. Відтоді застосовує комп’ютерні технології 
на своїх заняттях і активно займається темою використання інформа-
ційно-комунікативних технологій при навчанні англійської мови. Бра-
ла участь у вебінарах, організованих Британською Радою; семінарі-тре-
нінгу для майбутніх екзаменаторів міжнародних іспитів PTE General 
(A1-C2). У 2021 р. була учасником II Міжнародної програми підвищення 
кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та 
науково-педагогічних працівників.

Основний напрям роботи – комунікативна спрямованість навчан-
ня іноземної мови, тому пріоритет надає комунікативно спрямованим 
завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом 
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спілкування. Водночас використовує мовні вправи, що сприяють за-
своєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично, 
використовує активні форми, запроваджує технології критичного мис-
лення, особистісно-орієнтованого навчання.

Авторка низки наукових і навчально-методичних праць, зокрема: 
«Функціонування цитатного мовлення в газетному дискурсі» (2003), 
«Прагматичний аспект категорії фактуальності у газетному дискурсі» 
(2004), «Англо-український дипломатичний словник» (у співавторстві, 
2006), «Фактема як структурна одиниця фактуальності у газетному дис-
курсі» (2007), «Прагматичний потенціал лексем фактуальних висловлю-
вань у газетному дискурсі» (2007), «До питання про прагматичний ас-
пект морфо-синтаксичних засобів вираження фактуальності в газетному 
дискурсі» (2010), «Граматичний практикум з англійської мови «Testing 
Grammar: Assignments and Tests on Verbs. The Passive Voice» (2013), «Функ-
ціональні особливості прагматичних маркерів фактуальності газетного 
дискурсу» (2013), «Прагматичний потенціал дієслівних маркерів фак-
туальності газетного дискурсу» (2013), «Типи і функції семантичних 
зв’язків між фактемами в газетному дискурсі» (2013), «Конектори як 
прагматичні маркери фактуальності в газетному дискурсі» (2013), «Га-
зетний дискурс як сфера об’єктивації категорії фактуальності» (2020).

СОЛТИС 
Мар’яна Орестівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

У 2000 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка, отримала кваліфікацію «Філолог, ви-
кладач німецької мови та літератури». У 2001 р. вступила на заочне відді-
лення аспірантури на рідній Alma mater. У 2002 р. паралельно із навчанням 
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в аспірантурі розпочала свій науково-педагогічний шлях на посаді асис-
тентки на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин. У 
2010 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Структура, семантика 
та функціонування скорочень у німецькому газетному тексті». У 2012 р. 
присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов факультету 
міжнародних відносин.

Викладає німецьку мову, як першу іноземну, іноземну мову спеці-
альності (німецька), іноземну мову фахового спрямування (німецька) 
та теорію і практику перекладу (німецька мова).

Авторка численних наукових статей, опублікованих у вітчизняних 
та закордонних виданнях, а також авторка «Підручника для викла-
дання німецької мови “Nicht jeder Anfang ist schwer”» (у співавторстві 
із О. Галемою, М. Пілат, А. Василишин) (2015) та посібника «Методичні 
вказівки з фонетики та граматики німецької мови для студентів І курсу 
(німецька як перша іноземна)» (у співавторстві з М. Пілат) (2007). Учас-
ниця численних міжнародних конференцій. Членкиня асоціація Україн-
ських германістів, стипендіатка програм Німецької служби обмінів 
(м. Білефельд, Німеччина), та Австрійської служби обмінів за сприяння 
Австрійського бюро кооперації у Львові (м. Грац та м. Відень, Австрія), 
учасниця методичних семінарів у м. Краків, Польща, організованих ін-
ститутом ім. Гете.

До наукових інтересів належать абревіатури в німецькій мові та їхня 
роль у професійних мовах, питання лексичної семантики та теоретично-
го словотворення, проблеми міжкультурної комунікації та перекладу.

Активно поєднує теорію і практику, професійно займаючись пере-
кладацькою діяльністю. Забезпечує послідовний і синхронний пере-
клад на конференціях, семінарах, здійснює супровід та переклад для за-
кордонних делегацій, як, наприклад, під час офіційних прийомів у Льво-
ві Президента Австрії Александра Ван дер Беллена (березень 2018 р.), 
Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (травень 2018 р.) 
та принца Князівства Ліхтенштайн Алоїза (червень 2018 р.).

З 2017 р. акредитована ÖSD-іспитовим центром м. Відня приймати 
іспити у Львові на визначення рівня знань німецької мови (А1–С2).

У 2018 р. відзначена грамотою голови Львівської Державної адміні-
страції за сумлінну працю, за високий професіоналізм та вагомий осо-
бистий внесок у розвиток міжнародного співробітництва у Львівській 
області.
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ТХОРОВСЬКА 
Світлана Володимирівна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Здобула вищу освіту на факультеті іноземних мов Львівського уні-
верситету ім. Івана Франка. Під час навчання пройшла кількамісячне 
стажування у Канаді в рамках Парламентської програми Канада-Украї-
на. Закінчивши навчання з відзнакою та отримавши кваліфікацію «Фі-
лолог, викладач англійської мови та літератури», у вересні 1999 р. роз-
почала свій професійний шлях на кафедрі іноземних мов факультету 
міжнародних відносин Львівського університету ім. Івана Франка.

У 2010 р. захистила дисертацію на тему «Ідеологічний дискурс англо-
мовної преси (лінгвокогнітивні аспекти)» за спеціальністю 10.02.04 – 
германські мови та здобула науковий ступінь кандидатки філологічних 
наук. Дисертація виконана у руслі функціональної парадигми знань та 
присвячена вивченню ідеологічних переконань та цінностей шляхом 
вербалізації ідеологем у текстах редакційних статей. У 2014 р. присвоєно 
вчене звання доцентки кафедри іноземних мов.

Авторка численних наукових публікацій, зокрема «Стратегії ідео-
логічного дискурсу» (2007), «Інваріантна модель редакційної статті» 
(2006), «Деконструкція ідеологічної дихотомії в дискурсі редакційної 
статті» (2021) та інші; співавторка трьох видань підручника «Практич-
ний курс англійської мови» (у співавторстві); методичних праць, спів-
авторка словника дипломатичних термінів.

За сумлінну працю відзначена Подякою від ректора Львівського 
університету.
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ЧЕТАЙКІНА 
Вікторія Валеріївна
кандидатка філологічних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилась у 1985 р. у м. Долина на Івано-Франківщині. У 2003 р. з 
відзнакою закінчила Брошнівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів 
з поглибленим вивченням англійської мови і вступила до Львівського 
національного університету ім. Івана Франка на факультет іноземних 
мов за спеціальністю «Переклад», який закінчила 2008 р., здобувши 
кваліфікацію магістр філології; перекладач з англійської мови; викла-
дач перекладу і англійської мови. У 2011 р. у Львівському національно-
му університеті ім. Івана Франка здобула диплом про перепідготовку за 
спеціальністю «Правознавство», отримавши кваліфікацію спеціаліст-
юрист. У 2014 р. закінчила аспірантуру при кафедрі англійської мови 
факультету іноземних мов Львівського національного університету 
ім. Івана Франка (заочна форма).

У 2020 р. в Одеському національному університеті ім. Іллі Мечни-
кова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидатки 
філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему 
«Семантика та функції релігійної лексики в американському прези-
дентському дискурсі». З 2008 р.– асистентка, а з 2019 р.– доцентка ка-
федри іноземних мов факультету міжнародних відносин. У 2021 р при-
своєно вчене звання доцентки.

Наукові інтереси зосереджені на питаннях політичного дискурсу, 
стилістики, прагмалінгвістики, методики викладання іноземних мов.

Авторка та співавторка низки наукових та навчально-методичних 
праць, зокрема: «Прагматичні функції біблеїзмів в промовах Авраама 
Лінкольна» (2012), «Біблеїзми в промовах американських Президентів 
кінця ХХ та початку ХХI століття» (2016), «Функції релігійної лексики 
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в американському президентському дискурсі» (2018), «Емоційно-екс-
пресивні конотації в політичній полеміці» (2021). «Релігійна лексика 
в орієнтаційних жанрах американського президентського дискурсу» 
(2022), «Functions of biblical expressions in strategies and tactics realization 
in American presidential discourse of the XVIII-XIX centuries» (2018), 
«Practical Hints for Meetings, Negotiations, Business Presentations» (2014).

ШОЛОТА 
Христина Василівна
кандидатка історичних наук,  
доцентка кафедри іноземних мов  
факультету міжнародних відносин

Народилася 1967 р. у м. Львові. Трудову діяльність розпочала асис-
тенткою кафедри іноземних мов у Львівському сільськогосподарсько-
му інституті (нині Аграрний університет). Працювала викладачкою 
курсів іноземних мов при Львівському державному університеті, викла-
дачкою англійської мови у Вищому професійному ліцеї № 20 м. Львова. 
З 1996 р. на посаді асистентки кафедри іноземних мов факультету між-
народних відносин. У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня кандидатки історичних наук на тему «Український жіно-
чий рух у Канаді (50–80-ті рр. ХХ ст.)» У 2021 р. отримала вчене звання 
доцентки кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.

Авторка численних наукових та навчально-методичних праць, зо-
крема: «Наукова діяльність українського жіноцтва Канади» (2017), 
«Боротьба українських жіночих організацій Канади за права людини 
та незалежність України (50–80 рр. ХХ ст.)» (2017), «Self-organization 
of Ukrainian women in Canada during the first and the second waves of 
immigration (1892–1914, 1922–1939)» (2017), «Ukrainian women’s organi-
sations of Canada and their participation in gender equality movement» 
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(2017), «Ukrainian issue at the National Minorities Congresses in the second 
half of the 1920-ies (based on the periodical «Dilo»)» (2019), «Historical 
particularities of diplomacy at the turn of the 20th – 21st centuries» (2020), 
«Political and Business English» (2005).

Сферою наукових інтересів є гендеристика (гендерні студії), істо-
рія дипломатії та сучасні методи навчання та викладання англійської 
мови як іноземної. За час своєї трудової діяльності проходила численні 
стажування у провідних університетах Канади, США, Великої Британії, 
Іспанії, Польщі. Брала участь у низці міжнародних конференцій у Шве-
ції, Данії, Англії. Шолота Х. В. щорічно удосконалює свій професійний 
рівень у міжнародній школі Kent School of English (Велика Британія) 
та ознайомлює з мовою, культурою та традиціями Англії студентів фа-
культету міжнародних відносин під час навчально-пізнавальних поїз-
док до Великої Британії.

Захоплюється подорожами, модою, рок-музикою.
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Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби є базовою 
кафедрою факультету, який готує фахівців у сфері міжнародних відно-
син. Сьогодні вона утвердилася як один із ключових освітніх центрів з 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів та як науковий осередок 
і здобула визнання за межами нашої держави як одна з провідних укра-
їнських шкіл з міжнародних відносин.

Кафедра була створена на факультеті міжнародних відносин 
1992 р., як кафедра політичної географії, у 1996 р. перейменована на 
кафедру міжнародних відносин та країнознавства, з 2002 р. отримала 
сучасну назву. Засновником кафедри та її багаторічним керівником був 
Надзвичайний і Повноважний Посол України, заслужений професор 
Львівського національного університету  імені Івана Франка, доктор 
економічних наук М.З. Мальський. З травня 2016 р. кафедру очолює 
доктор економічних наук професор Ю.І. Присяжнюк. 

Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня бакалав-
ра та магістра за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні ко-
мунікації і регіональні студії». Сьогодні на кафедрі проводиться підго-
товка в рамках освітньої програми «Міжнародні відносини» бакалавр-
ського рівня. Вона поєднує фундаментальну підготовку з міжнародних 
відносин і дипломатії з можливістю подальшої спеціалізації з «Амери-
канських студій», «Безпекових студій», «Європейських студій», «Дипло-
матичної служби і міжнародних організацій».

Освітні програми магістерського рівня «Зовнішня політика та на-
ціональна безпека», «Європейське місцеве та регіональне врядуван-
ня» забезпечують підготовку магістрів за спеціальністю «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». На кафед рі по-
стійно розробляються нові та оновлюються чинні навчальні курси, які 
охоплюють найрізноманітніші аспекти сучасних міжнародних відносин 
та світової політики. Серед основних: історія міжнародних відносин, зо-

КАФЕДРА 
МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН І 
ДИПЛОМАТИЧНОЇ 
СЛУЖБИ
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внішня політика України, теорія міжнародних відносин, конфліктологія 
і теорія переговорів, міжнародна і європейська безпека, аналіз і прогно-
зування зовнішньої політики, зовнішня політика країн світу. Читають-
ся також курси дипломатичної і консульської служби, дипломатичного 
протоколу і етикету.

Відповідно до вимог часу у 2022 р. на кафедрі впроваджено нову 
освітню програму підготовки бакалаврів «Міжнародна безпека та кри-
зовий менеджмент», яка спрямована на підготовку висококваліфікова-
них фахівців з міжнародної безпеки та кризового врядування. Викла-
дачі кафедри забезпечують викладання більшості курсів англомовної 
магістерської програми «Балто-Чорноморські регіональні студії», що 
стала результатом програми з міжнародної співпраці низки універси-
тетів України, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, фінансово підтриманої 
Європейським Союзом. Випускники мають змогу реалізувати власні на-
укові пошуки, продовживши навчання на третьому рівні вищої освіти 
«Доктор філософії» (PhD). За час існування кафедри захищено 3 доктор-
ські й понад два десятки кандидатських дисертацій.

Серед співробітників кафедри є 3 професори, і 14 доцентів. За час 
існування кафедри захищено 3 докторські і понад два десятки канди-
датських дисертацій.

На забезпечення освітнього процесу орієнтована науково-методич-
на робота викладачів кафедри з підготовки навчальних посібників та 
підручників з базових навчальних дисциплін освітніх програм. Зокрема 
вийшли друком такі навчальні посібники: Елементи дипломатичного 
протоколу і дипломатичної практики в історії України (О. Кулик, П. Сар-
дачук. Львів, 2000); Дипломатичне представництво: організація і фор-
ми роботи (П. Сардачук, О. Кулик. К., 2001); Теорія міжнародних відносин 
(М. Мальський, М. Мацях. Львів, 2002); Міжнародні відносини: Історія. 
Теорія. Економiка (За ред. М. Мальського, Ю. Мороза. Львiв, 2018); Корот-
кий український дипломатичний словник (Я. Серкіз. За ред. М. Мальського. 
Львів, 2002); Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах (П. Кузик. 
Львів, 2002); Мiжнародні організації (За ред. О. Кучика. К., 2005, 2007); 
Дипломатичний протокол та етикет (О. Сагайдак. К., 2005); Словник 
дипломатичного протоколу та етикету (О. Сагайдак. К., 2006); Зовніш-
ня політика України (О. Кучик, О. Заяць. К., 2010); Мiжнародні відносини: 
Історія. Теорія. Економіка. Право (За ред. М. Мальського, Ю. Мороза. К., 
2010); Зовнішня політика України (О. Кучик. Львів, 2018); Мiжнародні від-
носини: Історія. Теорія. Економіка. Право (За ред. М. Мальського, Ю. Мо-
роза. Л., 2018); Український дипломатичний словник, 3 видання (За ред. 
М. Мальського, Ю. Мороза. Львів, 2021), Пик С. Таємна дипломатія 2019, 
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Кучик О. Україна в міжнародних організаціях, Львів, 2014; Український 
дипломатичний словник (За ред. М. Мальського, Ю. Мороза. К., 2011, 
2017); Історія міжнародних відносин Нового часу (Ю. Мороз. Львів, 2021); 
Сучасна дипломатія. Термінологічний словник (За ред. М. Мальського, 
Ю. Мороза, І. Іжніна. Львів, 2021), та ін.

Викладачі кафедри активно проводять науково-дослідну діяль-
ність, наслідком якої є широкий спектр публікацій наукових статей та 
монографій. Серед них варто виокремити: Націоналізм і шовінізм у між-
народних відносинах (П. Кузик. Львів, 2002); Українська державність в 
європейській політичній думці початку ХХ ст. (Р. Романюк. Львів, 2003); 
Українське питання в зовнішній політиці держав Антанти (1917–1920) 
(О. Кучик. Львів, 2004); США – Велика Британія: «особливі відносини» 
(С. Пик. К., 2006); Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах 
(Р. Калитчак. К., 2007); Глобальні проблеми євроінтеграції і Україна – 
Моно графія (І. Михасюк, Ю. Присяжнюк – Львів, 2008); Глобальний ви-
мір зовнішньоекономічних зв’язків України – Монографія (Ю. Присяж-
нюк. Львів, 2009); Глобальні світові відносини: місце України – Моно-
графія (І. Михасюк, Ю. Присяжнюк. Львів, 2011); Міжрегіональна cтрук-
турна взаємо дія економіки Укра їни з національними господарськими 
сис темами країн Цент рально-Східної Європи. – Монографія (Ю. Присяж-
нюк. Львів, 2012); Мінародні відносини: Політика. Економіка. Право. 
(За ред. М. Мальського, Ю. Мороза. Львів, 2017).

Завдяки потужному викладацькому складу вдалося розбудувати 
міцні відносини з численними закордонними партнерами, ініціювати 
чи долучитись до багатьох освітніх та наукових міжнародних проєктів.

Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби
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Особливо активною і успішною є співпраця з польськими універси-
тетами. Налагоджено потужні партнерські зв’язки з провідними вищи-
ми освітніми закладами Польщі: Варшавським, Вроцлавським, Жешув-
ським, Торунським, Щецінським, Ягелонським університетами, Універ-
ситетом імені Адама Міцкевича (м. Познань), Університетом імені Марії 
Кюрі-Склодовської (м. Люблін). Результатом співпраці є численні спіль-
ні міжнародні конференції, спільні наукові публікації, освітні обміни, 
наукові стажування.

Співробітники кафедри ефективно розвивають співробітництво з 
вищими закладами освіти країн Європи та Північної Америки в рамках 
обмінів та проєктів. Серед них слід виокремити Бірмінгемський універ-
ситет (Велика Британія), Близькосхідний університет (Туреччина), Бо-
лонський університет (Італія), Вільний університет (м. Мюнхен), Вюр-
темберзький та Мюнстерський університети (Німеччина), Ґронінген-
ський університет (Нідерланди), Дипломатична академія та Централь-
ноєвропейський університет (Австрія), Інститут Кеннана, Університет 
ім. Джорджа Вашингтона й Університет Індіана-Блумінгтон (США), За-
гребський університет (Хорватія), Лундський та Уппсальський універ-
ситети (Швеція), Університет Тарту (Естонія), Торонтський університет 
(Канада), Університет Вітовта Великого (Литва), Університет м. Турку 
(Фінляндія). Співробітники кафедри ініціювали та залучені до створен-
ня на факультеті численних науково-дослідних та аналітичних інститу-
цій: Інституту європейської інтеграції, Лабораторії цифрової диплома-

Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби
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тії, Цент ру американських студій, Центру країн Північної Європи, Цент-
ру міжнародної безпеки та партнерства, Центру пуб лічної дипломатії.

Слухачі освітніх програм кафедри беруть активну участь у міжна-
родній освітній мобільності. Упродовж 2015–2022 рр. понад сімдесят 
студентів кафедри навчались у різних європейських університетах у 
межах програми КА1 Еразсмус+. Студенти регулярно проходять стажу-
вання у дипломатичних та консульських установах України за кордо-
ном та у представництвах при міжнародних організаціях.

Випускники кафедри успішно працюють як в Україні, так і поза її 
межами. Особливо помітним є їхній внесок у розвиток дипломатичної 
служби України, де випускники кафедри працюють як у центральному 
апараті Міністерства закордонних справ України, так і у дипломатич-
них представництвах та консульських установах України за кордоном. 
Серед випускників є заступники міністра закордонних справ, посли у 
Литві, Німеччині, Польщі, Таїланді та Туреччині, генеральні консули, зо-
крема у США, представники при міжнародних організаціях.

Випускники кафедри успішно працюють в інших органах державної 
влади. Серед них, зокрема, заступник голови Офісу Президента Украї-
ни, міністри та заступники міністрів, народні депутати, очільники дер-
жавних агенцій, співробітники Конституційного суду тощо. Багато ви-
пускників продовжили академічну кар’єру у європейських та північноа-
мериканських університетах або є експертами в аналітичних центрах в 
Україні чи за кордоном. Не менш затребуваною стала експертиза випус-
кників кафедри у сфері міжнародних відносин для різних бізнес-струк-
тур у всіх куточках світу.
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АБДО-ЯСІНСЬКА 
Ліна Імад
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри міжнародних відносин 
і дипломатичної служби

Народилася 21 січня 1981 р. у м. Львові. У 1987–1997 рр. навчала-
ся у Львівській спеціалізованій школі № 37 з поглибленим вивченням 
французької мови.

У 2002 р. з відзнакою закінчила факультет міжнародних відносин 
Львівського національного університету імені Івана Франка і здобу-
ла кваліфікацію «Спеціаліст з міжнародних відносин. Перекладач», у 
2003 р. – здобула ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні від-
носини». 

У 2003–2007 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національно-
го університету ім. Івана Франка за спеціальністю 23.00.04 – політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 2011 р. захис-
тила кандидатську дисертацію на тему «Ідеологія і міжнародна практи-
ка ісламського фундаменталізму».

З 2008 р. – асистент, з 2012 р. – доцент кафедри міжнародних відно-
син і дипломатичної служби.

Займалася розробкою і впровадженням навчальних дисциплін: 
«Зов нішня політика країн Азії, Африки, Океанії та Австралії», «Міжна-
родна інформація», «Інформаційне суспільство».

Авторка наукових публікацій, присвячених ідеології ісламського 
фундаменталізму та діяльності ісламістських неурядових організацій. 
Сферою наукових зацікавлень є історія та основи ісламу, політика країн 
Близького Сходу, проблематика арабо-ізраїльського конфлікту.
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КАЛИТЧАК 
Роман Григорович
кандидат політичних наук,  
доцент кафедри міжнародних відносин  
і дипломатичної служби

Народився 1976 р. у м. Львові. Отримавши повну середню освіту, 
вступив у 1993 р. на факультет міжнародних відносин Львівського 
державного університету ім. Івана Франка та отримав у 1998 р. ди-
плом спеціаліста Львівського державного університету ім. Івана Фран-
ка з відзнакою за спеціальністю «міжнародні відносини», а у 1999 р. з 
відзнакою закінчив магістратуру цього ж вишу за спеціальністю «між-
народні відносини». Навчався в аспірантурі у 1999–2003 рр. У 2004 р. 
захистив дисертацію на тему «Італійський регіоналізм у контексті 
євро пейських інтеграційних процесів» за спеціальністю 23.00.04 – 
політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку й 
отримав ступінь кандидата політичних наук. Учене звання доцента 
присвоєно у 2008 р.

З 2002 р. працює на посаді асистента, а з 2007 р. – на посаді доцен-
та кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівсько-
го національного університету ім. Івана Франка. У 2011 р. ініціював 
впровадження вперше в Україні американознавчої освітньої програ-
ми, а у 2014 р. заснував Центр американських студій. Один із заснов-
ників Центру досконалості ім. Жана Моне «Західноукраїнський до-
слідницький центр з європейських студій», де з 2018 р. є старшим нау-
ковим співробітником. З 2019 р. – член сектору вищої освіти Науково-
методичної ради Міністерства освіти і науки. Упродовж 2016–2018 рр. 
був заступником голови науково-методичної підкомісії «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Міністерства 
науки і освіти України. Більшість його навчальних курсів стосується 
євроінтеграційної тематики, зокрема: «Європейські інтеграційні про-
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цеси», «Європейський Союз у міжнародних відносинах», «Субнаціо-
нальний вимір ЄС», «ЄС та країни Балто-чорноморського регіону», а 
також він викладає курс «Зовнішня політика США, Канади та країн 
Латинської Америки». 

Сфера наукових зацікавлень насамперед охоплює відносини Украї ни 
з ЄС, розширення ЄС, проблематику регіоналізму в Україні та ЄС, міжна-
родну діяльність субнаціональних регіонів і міст, розвиток Європейських 
та Американських студій, особливості інтернаціоналізації вищої освіти в 
Україні. Опублікував понад 50 наукових і навчально-методичних праць 
з цієї тематики українською, англійською та польською мовами. Він є 
членом видавничої ради щоквартальника «Studia Europejskie – Studies 
in European Affairs» Центру європеїстики Варшавського університету 
(Польща), а також членом дорадчої ради журналу «Eurolimes» Інституту 
єврорегіональних студій університету Орадя (Румунія).

Важливою частиною діяльності є міжнародна співпраця. Здобув 
низку престижних стипендій і грантів та залучений у реалізацію чис-
ленних міжнародних науково-освітніх проєктів, зокрема двічі здобув 
американську стипендію ім. Фулбрайта та залучений як координатор 
чи учасник у семи проєктах програми ім. Жана Моне, яку фінансує Євро-
пейська Комісія. 

Як візитуючий дослідник чи учасник дослідницьких проєктів пе-
ребував у європейських та північноамериканських університетах, зо-
крема Болонському університеті (Італія), Варшавському університеті 
(Польща), Вільному Берлінському університеті (Німеччина), Коледжі 
Європи (Натолін, Польща), Інституті ім. Кеннана Центру для міжнарод-
них науковців ім. Вудро Вільсона (м. Вашингтон, США), Нортумбрій-
ському університеті (м. Ньюкасл, Велика Британія), Тартуському уні-
верситеті (Естонія), Торонтському університеті (Канада), Туринському 
університеті (Італія), Університеті Джорджа Вашингтона (США), Цен-
тральноєвропейському університеті (Будапешт, Угорщина) та в бага-
тьох інших. 

На належному рівні володіє англійською, італійською, польською 
та французькою мовами.
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КОМАРНИЦЬКИЙ
Михайло Михайлович
кандидат політичних наук,  
доцент кафедри міжнародних відносин  
і дипломатичної служби

Народився 22 листопада 1984 р. у місті Львові, закінчив середню 
школу № 70. У 2001 р. вступив до Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка на факультет міжнародних відносин на спеці-
альність «Міжнародні відносини». У 2006 р. здобув диплом магістра з 
міжнародних відносин, тема дипломної роботи «Особливості форму-
вання австралійської системи безпеки: історія та сучасність». У 2010 р. 
захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата політичних наук на тему «Інституційні механізми забезпечення 
політичної стабільності в Південно-Східній Азії». У 2008 р. здобув сту-
пінь магістра з міжнародних відносин у Школі Максвелла Сиракузького 
університету в США. У 2015–2016 рр. закінчив пост-докторські студії в 
рамках програми Еразмус Мундус на кафедрі політичних та соціальних 
наук Болонського університету (Італія).

У 2013 р. розпочав викладацьку роботу на кафедрі міжнародних 
відносин і дипломатичної служби Львівського університету. Викла-
дає курси «Багатостороння дипломатія», «Лобізм у міжнародних від-
носинах», «Моделювання геополітики», «Публічна дипломатія США», 
«Система державного управління США». З 2014 р. – провідний фахівець 
Відділу міжнародних зв’язків Львівського університету, де відповідав 
за координаційну роботу щодо налагодження зв’язків з іноземними за-
кладами освіти, науковими інституціями та установами з метою органі-
зації програм міжнародної академічної мобільності.

Стипендіат програми Фулбрайта в США (Fulbright Graduate Student 
Program, 2007–2008), стипендіат факультету гуманітарних наук в Уні-
верситеті Монаша в Мельбурні, Австралія (2005), Фонду Мяновського у 



130

THESAURUS    Факультет міжнародних відносин від А до Я

Варшавському університеті (2006), випускник програми «Сприяння то-
лерантності» Фонду Фрідріха Науманна за свободу, США (2014). 

У грудні 2017 р. очолив Центр американських студій на факультеті 
міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка, куратор спеціалізації «Американські студії». Знання та ком-
петентності, які отримують випускники впродовж навчання на спеціа-
лізації «Американські студії», поглиблюють їхнє розуміння численних 
досягнень і викликів у внутрішній політиці та у зовнішньополітичній 
діяльності США, а також дають змогу відкрити для себе регіональне 
розмаїття країни та багатогранність американського суспільства. Знач-
ною перевагою цієї освітньої ініціативи є її міждисциплінарний харак-
тер та постійне залучення закордонних, насамперед американських, 
викладачів і практиків.

Брав активну участь у міжнародних освітніх проєктах та стажуван-
нях як гостьовий науковець: штаб-квартира ООН у Женеві (Швейца-
рія, 2008), Інститут багатосторонньої дипломатії у Вашингтоні (США, 
2008), Університет Томаша Бати в Зліні (Чехія, 2013), Центр Америка-
ністики Гданського університету (Польща, 2017), Ягеллонський універ-
ситет в Кракові (Польща), Єнський університеті ім. Фрідріха Шиллера 
(Німеччина, 2017), Загребський університет (Хорватія, 2018), Універ-
ситет Турку (Фінляндія, 2018), Зальцбурзький університет (Австрія, 
2019), Університет Мінью (Португалія, 2019), Університет Фоджа (Іта-
лія, 2019), Уппсальський університет (Швеція, 2019).

У 2010–2012 рр. – менеджер проєкту Агентства з міжнародного роз-
витку і співпраці Словацької Республіки (SlovakAid) «Університети – 
джерело консолідації громадянського суспільства в сусідній Україні, 
Словаччина – посередник на шляху української академічної спільноти 
до європейського університетського простору». У 2011 р. – керівник 
проєкту «Жити разом у відкритому європейському суспільстві» в рам-
ках Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Від-
родження». З 2013 по 2016 рр. – керівник напряму рекрутингу в рам-
ках проєкту TEMPUS «Підвищення ефективності студентських служб 
(IMPRESS)». У 2018–2020 рр. – розробник англомовного магістерського 
курсу «Political Systems of the Baltic-Black Sea Region» для англомовної 
магістерської програми «Балто-Чорноморські регіональні студії» у рам-
ках проєкту Еразмус+ КА2 «Переосмислення регіональних досліджень: 
Балто-Чорноморський зв’язок». У лютому 2020 р. – співорганізатор 
українсько-американської зимової школи «Успішна жінка в бізнесі» за 
підтримки Посольства США в Україні, а в 2021 р. – організатор 20-го 
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Щорічного інституту з американознаства «Прагнучи до досконалості: 
Американські Студії в Україні» за підтримки Посольства США в Україні. 

З січня 2020 р. – експерт Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти (НАЗЯВО) з акредитації освітніх програм зі спеці-
альності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіо-
нальні студії». 

Науковий редактор та куратор видавничих проєктів у рамках серії 
«Глобальний розвиток» (Видавництво «Літопис», м. Львів).

Хобі – футбол, подорожі.

КУЗИК 
Петро Степанович
кандидат політичних наук,  
доцент кафедри міжнародних відносин  
і дипломатичної служби

Народився 28 жовтня 1977 р. у м. Львові. Протягом 1984–1994 рр. 
навчався у середній школі № 80 м. Львова. У 1994 р. вступив до Львів-
ського державного університету ім. Івана Франка. Навчався на факуль-
теті міжнародних відносин (спеціальність «Міжнародні відносини»), 
який закінчив з відзнакою у 1999 р. Цього ж року вступив до аспіран-
тури Львівського національного університету ім. Івана Франка за спе-
ціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку», яку закінчив у 2002 р. У 2004 р. за результатами дослідниць-
кої роботи захистив кандидатську дисертацію на тему «Націоналізм і 
шовінізм у міжнародних відносинах». 

У 2002–2003 рр. навчався у магістратурі Йоркського університету 
(Велика Британія) за спеціальністю «Політична філософія». Протягом 
2006–2010 рр. навчався у докторантурі Університету Ґронінґена (Нідер-
ланди) та працював над дослідницьким проєктом на тему «Суспільна 



132

THESAURUS    Факультет міжнародних відносин від А до Я

роз’єднаність, дилема зовнішньополітичного курсу Схід-Захід та пост-
комуністична трансформація України». 

У 1998–2002 рр. працював позаштатним консультантом Відділу 
міжпарламентських зв’язків Секретаріату Верховної Ради України та 
помічником-консультантом народного депутата України.

Викладацьку роботу на факультеті міжнародних відносин ЛНУ іме-
ні Івана Франка розпочав у 2003 р. на посаді асистента кафедри між-
народних відносин і дипломатичної служби (2003–2007 рр. та 2011–
2012 рр.). З 2012 р. і до сьогодні – доцент ціє ж кафедри.

За час роботи на кафедрі міжнародних відносин і дипломатичної 
служби викладав низку курсів: «Європейська безпека», «Етнополітич-
ні проблеми у міжнародних відносинах», «Зовнішня політика України», 
«Тео рія міжнародних відносин», «Виборчі технології», «Переговорний 
процес у міжнародних відносинах» та інші, серед яких і англомовні кур-
си: «Ethnic dynamics of Baltic and Black Sea region» та «Global Understanding». 
Протягом 2016–2020 рр. був координатором співпраці з Університетом 
Східної Кароліни (США) на факультеті міжнародних відносин. 

До кола наукових зацікавлень належать теми: посткомуністичні 
транс формації у Центрально-Східній Європі, сучасний міжнародний по-
літичний порядок, зовнішня політика України, суспільні культурно-полі-
тичні відмінності в Україні, націоналізм та популізм у зовнішній політиці. 

Протягом своєї наукової діяльності опубліковав 35 наукових праць, 
у т. ч. дві одноосібні монографії, розділи у чотирьох колективних моно-
графіях та посібниках, 15 статей у фахових періодичних виданнях. Бага-
то з цих праць опубліковано іноземними мовами, зокрема англійською, 
німецькою та польською. Три з цих досліджень опубліковано в україн-
ському та польському фахових виданнях, дві – у колективних моногра-
фіях, виданих у Берні та Відні, а одна публікація – в американському фа-
ховому періодичному виданні, що індексується у базах даних «Scopus» 
та «Web of Science Core Collection». Серед найважливіших наукових пу-
блікацій: «Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах» (2003); 
«Michael Walzer’s theory of just war: casuistry, moral minimalism and the 
problem of theoretical foundations» (2006); «Ukraine’s national integration 
before and after 2014: shifting ‘East-West’ polarization line and strengthening 
political community» (2019).

У 2020–2021 рр. – запрошений член редколегії журналу «Зовнішні 
справи».
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ЛУБКІВСЬКИЙ 
Роман Мар’янович
письменник, державний діяч, дипломат,  
Надзвичайний і Поважний Посол,  
лауреат Національної премії України  
ім. Тараса Шевченка

Народився 10 серпня 1941 р. в селі Острівець на Тернопільщині. У 
1963 р. закінчив філологічний факультет Львівського державного уні-
верситету ім. Івана Франка. Працював заступником головного редакто-
ра журналу «Жовтень» («Дзвін»), де ініціював численні публікації тво-
рів із слов’янських та інших світових літератур, а також розширив між-
народні культурні зв’язки.

У 1980–1992 рр. – Голова Львівської організації Спілки письменни-
ків України, член виконавчої ради українського відділення ПЕН-клубу. 
Член Спілки письменників України (1976), Дійсний член Острозького 
академічного братства (2005), Наукового Товариства ім. Тараса Шев-
ченка (2007). У 2006–2007 рр. – Голова Комітету з Національної премії 
ім. Тараса Шевченка.

Поет, перекладач. Друкуватися почав у 1958 р. Твори Романа Луб-
ківського перекладені багатьма мовами світу. У 1992 р. удостоєний На-
ціональної премії України ім. Тараса Шевченка. Один із найвизначніших 
українських перекладачів поетичних творів слов’янського світу. Заслу-
жений діяч культури Польщі (1977), почесний член Спілки білоруських 
письменників (2006), лауреат чеської Національної премії ім. Вітєзсла-
ва Незвала (1984), лауреат словацької Національної премії ім. Павола 
Гвєздослава (1988), лауреат премій ім. Павла Тичини (1979), Максима 
Рильського (2008), Ars Translationis (2008), Заслужений діяч мистецтв 
України (2006).

Державний і громадський діяч. У 1989 р. – активний учасник уста-
новчих з’їздів Товариства рідної мови ім. Тараса Шевченка та Народ-
ного Руху України. У 1990–1994 роках – народний депутат України. За 
ініціативою Романа Лубківського до зали Верховної Ради було вперше 
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внесено національний стяг України. Завдяки ініціативі та зусиллям Ро-
мана Лубківського в нашій державі започатковано традицію складення 
присяги Президентами України на Пересопницькому Євангелії.

Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол. У 1990–1994 рр. – 
член Комісії Верховної Ради України у закордонних справах, ініціатор 
перших міжнародних контактів України із сусідніми державами Східної 
Європи. Вручивши 20 липня 1992 р. вірчі грамоти Президенту Вацлаву 
Гавелу, стає першим Послом незалежної України у Чеській і Словацькій 
Федеративній Республіці. Згодом у 1993–1995 рр. – перший Посол Укра-
їни у Чеській Республіці. Започаткував перші дипломатичні контакти 
між Києвом, Прагою і Братиславою і заклав основи для сучасних відно-
син наших держав. Підтримував тісні контакти з В. Гавелом, З. Бжезін-
ським, багатьма відомими чеськими, словацькими, польськими політи-
ками, урядовцями, діячами культури.

Як член Комісії Верховної Ради України у закордонних справах, Ро-
ман Лубківський став одним із засновників факультету міжнародних 
відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка, ак-
тивно підтримав на державному рівні ініціативу І. Вакарчука, М. Маль-
ського та інших із започаткування в незалежній Україні львівської ди-
пломатичної школи. З 1995 р. – професор факультету міжнародних від-
носин і дипломатичної служби Львівського національного університе-
ту ім. Івана Франка.

Відзначений державними нагородами «За заслуги» ІІ ступеню 
(2011) і ІІІ (1998).

Помер 23 жовтня 2015 р. у Львові. Похований на Личаківському 
кладовищі.
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МАЛИГА 
Вікторія Анатоліївна
кандидатка юридичних наук,  
доцентка кафедри міжнародних відносин  
і дипломатичної служби

Народилась 1972 р. У 1995 р. закінчила економіко-правовий 
факультет Донецького державного університету. Впродовж 1995–
1998 рр. навчалася в аспірантурі Інституту економіко-правових дослі-
джень НАН України, де у 1999 р. захистила кандидатську дисертацію 
на тему «Правове забезпечення санації та мінімізації негативних на-
слідків банкрутства».

З 2000 р. – завідувачка кафедри правознавства Макіївського еко-
номіко-гуманітарного інститут у. З 2004 р. – завідувачка кафедри дер-
жавно-правових дисциплін Донецького національного університету, 
(з 2012 р. кафедра «Теорії та історії держави і права». У 2004 р. присвоє-
но вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

У 2014 р. була звільнена за власним бажанням, після чого прийня-
та на посаду доцента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 
служби Львівського національного університету ім. Івана Франка. За-
безпечує читання таких курсів та спецкурсів: «Теорія держави і права»; 
«Право власності»; «Колізійне регулювання приватно-правових відно-
син»; «Міжнародне приватне право».

У 2016 та 2020 рр. проходила стажування у Вроцлавському універ-
ситеті (м. Вроцлав, Польща).

Сфера наукових інтересів охоплює питання колізійного регулювання 
міжнародних приватно-правових відносин; права власності; теорії дер-
жави і права. Відстоює позицію прикладного характеру теоретичних по-
ложень, які вивчаються в курсі «Теорія держави і права», для забезпечен-
ня якої сформовано відповідні завдання та тести до кожної теми.

Значний інтерес виявляє до проблематики правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, брала участь у підготовці 
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колективної монографії «Правове регулювання зовнішньоторговельної 
діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України» (2015). 
Крім того, є співавторкою таких монографій як «Сучасні проблеми між-
народного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М. В. Буроменсько-
го» (2017), «Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції роз-
витку та трансформації» (2016).

На її переконання виняткове значення має справедливість як най-
вищий сенс права. Особливу увагу приділяє питанням публічного по-
рядку в міжнародному приватному праві та міжнародно-правових стан-
дартів щодо внутрішньо переміщених осіб.

Під її керівництвом захищено вісім кандидатських дисертацій. Вона 
є авторкою понад 130 наукових праць. Основними з них є: «Господар-
ське право»; «Теорія держави і права в схемах та визначеннях».

Велику увагу приділяє науковій роботі студентів. Зокрема, під її ке-
рівництвом студенти спеціальності «Міжнародне право» неодноразо-
во ставали призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт.

МАЛЬСЬКИЙ 
Маркіян Зіновійович
декан факультету міжнародних відносин  
Львівського національного  
університету ім. Івана Франка,  
доктор економічних наук, професор,  
Надзвичайний і Повноважний Посол України

Народився 16 лютого 1954 р. у с. Геленків Козівського р-ну Терно-
пільської обл. У 1971 р. закінчив з золотою медаллю Козівську СШ № 1 
та розпочав трудову діяльність вчителем англійської мови Малоплаву-
чанської ВШ Козівського р-ну Тернопільської обл. У 1972 р. став студен-
том географічного факультету Львівського націо нального університету 
імені Івана Франка, який з відзнакою закінчив у 1977 році. З цього часу 
вся освітня і наукова діяльність пов’язана з університетом – старший ла-
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борант кафедри фізичної географії (1977-1980), аспірант кафед ри еко-
номічної географії (1980-1983). Після захисту у 1983 р. кандидатської 
дисер тації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 
на тему «Територіальні еконо міко – екологічні проблеми природокорис-
тування та шляхи їх вирішення» (на прикладі Львівсько-Волинського 
вугільного басейну)» у Санкт-Петербурзькому (тоді Ленінградському) 
університеті – молодший науковий співробітник кафедри економічної 
географії. У 1983–1986 рр. – викладач підготовчого факультету для іно-
земних громадян, а з 1986 по 1992 рр. – доцент кафед ри економічної і со-
ціальної географії. У 1985 р. отримав вчене звання доцента.

У 1992 р. обраний завідувачем кафедри міжнародних відносин і 
країнознавства (з 2001 р. – кафедра міжнародних відносин і диплома-
тичної служби) та деканом новоствореного факультету міжнародних 
відносин, який беззмінно очолює дотепер (з перервою з 2010–2014 рр. 
у зв’язку з закордонним відрядженням).

У 1995 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України захис-
тив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук на тему «Еколого – економічні проблеми розвитку територіаль-
них господарських комплексів (теорія і методологія дослідження)». У 
1997 р. отримав вчене звання професора.

За його прямої участі та особистої ініціативи факультет став одним 
з найбільших навчальних підрозділів університету (відкрито 9 про-
фільних кафедр, 7 наукових центрів, запроваджено 7 спеціальностей) 
та відомою в Україні та за її межами школою міжнародних відносин. 
Серед випускників – Міністри і заступники Міністрів українського уря-
ду, депутати Верховної Ради, Надзвичайні і Повно важні Посли України, 
Генеральні Консули, більше сотні українських дип ломатів, відомі вчені 
та бізнесмени, громадські діячі.

Ініціатор та учасник багатьох міжнародних програм і проєктів. У 
1991 р. проходив наукове стажування на кафедрах економічної та соціа-
льної географії університетів м. Лунд та м. Стокгольм (Швеція) резуль-
татом якого стало впровадження в університетах України міжнародної 
освітньої програми «Балтійський університет» (у 1993–1996 рр. – дирек-
тор цієї програми в Україні). У 1996 р. – учасник міжнародної програми 
для дипломатів і науковців «Дослідження миру та розв’язання конфлік-
тів» (МЗС Швеції, м. Уппсала, Швеція). Веде активну викладацьку роботу 
в університетах та наукових центрах зарубіжних країн. У 2006–2009 рр. 
гість – професор Женевського центру політики безпеки (Швейцарія), де 
викладав курс зовніш ньої політики України для дипломатів, військових 
аташе та офіцерів швейцарської армії. Лектор у багатьох університетах 
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Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Італії, Польщі, Швейцарії, 
Швеції, Туреччини, Словенії, Хорватії. З 2015 р. – професор Інституту по-
літології і адміністрації університету м. Ополє (Польща). 

Організатор понад сотні міжнародних конференцій з участю про-
відних українських та зарубіжних вчених і дипломатів, у т. ч. – «Тра-
диції, що творять майбутнє (до 25 річчя факультету міжнародних від-
носин» (2017 р.) та «Львівська школа дипломатії (до 90 річчя Дипло-
матичних студій у Львівському університеті та 30 річчя відродження 
кафедри міжнародного права)» (2021р.), багаторічний модератор па-
нелей відомих міжнародних форумів – «Economic Forum» (Криниця – 
Здруй, Карпач, РП), «Forum EU – Ukraine» (м. Жешів, Польща), «Europa 
Karpat» (Криниця – Здруй, Красічин, Польща).

Спричинився до реалізації на факультеті великих міжнародних про-
єктів: TEMPUS–TACIC «Вивчення права Європейського Союзу в україн-
ських університетах», мегапроєкт «Вища освіта: лідерство заради про-
гресу», «Комерційна дипломатія» (Карлтонський університет, м. Отта-
ва, Канада), англомовної магістерської програми «Балто-Чорноморські 
регіо нальні студії», створення Західноукраїнського дослідницького 
центру з європейських студій (Центру доскона лості Жана Моне).

Веде наукові дослідження у галузі загальної теорії міжнародних 
відносин, теорії зовнішньої політики держави, актуальних проблем зо-
внішньої політики України та регіональної безпеки. Є автором і спів-
автором біля 200 наукових праць, найважливішими з яких є: «Теорія 
міжнародних відносин» (2003, 2007, 2011), «Зовнішня політика: осно-
ви теорії» (2017), «Комерційна дипломатія: торгівля, політика і право» 
(2006), «Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство» 
(2004), «Основи глобальних економічних відносин» (2003), «Міжнарод-
ні відносини: політика, економіка, право» (2017), «Український дипло-
матичний словник» (2011, 2014), «Львівська школа дипломатії (Дипло-
матичні студії у Львівському університеті) (Lviv school of diplomacy)» 
(2020), «Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at 
Europe`s Eastern Margins» (2020), «Global and Regional Dimensions of Inter-
national Security» (2020), «Сучасна дипломатія: термінологічний слов-
ник» (2021), «Дипломатичний словник» (2021).

У 2005–2010 рр. був Головою спеціалізованої Вченої ради з захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 
зі спеціальності 23.00.04. – політичні проблеми міжнародних систем і 
глобального розвитку і 23.00.05 – етнодержавознавство у Львівському 
університеті, членом спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидат-
ських і докторських дисертацій у галузі економіки, географічних та по-
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літичних наук. Під його науковим керівництвом захищено 8 кандидат-
ських дисертацій.

З 1994 р. – Головний редактор Вісника ЛНУ ім. Івана Франка, се-
рія міжнародні відносини, член наукових Рад: щорічника «Studia Euro-
pejskie – Studies in Europian Affairs» (Варшава, РП), «Rocznik Strategiczny» 
(м. Варшава, Польща), «Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej» 
(м. Люблін, Польща), «National Relations Review» (Польща), журналу гео-
політичної аналітики «Бінтел» (м. Київ).

З 2010 по 2014 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України у 
Респуб ліці Польща. Підсумком його роботи став високий і динамічний рі-
вень українсько-польського співробітництва та реалізація великих спіль-
них європейських проєктів у т. ч. чемпіонат Європи з футболу – Євро-2012, 
завершення підготовки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, широко-
масштабне залучення державних та політичних лідерів польської держави 
до відстоювання та просування євро інтеграційних прагнень України.

У 2011 р. присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повно-
важного Посла України. Має Перший ранг державного службовця. За 
вагомий внесок у розвиток українсько-польської співпраці у 2012 р. на-
городжений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, а у 2014 р. – державною 
нагородою Республіки Польща – орденом «Командорський Хрест» за за-
слуги». Посів 3-є місце у рейтингу Інституту світової політики «ТОП – 10 
українських послів за кордоном» (2012р.), номінант «Chronicle of Human 
Achievement» – «Who`s Who in the World» – Нью-Йорк, 2004.

Вручення вірчих грамот
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У 2019 р. за значні досягнення у формуванні української диплома-
тичної школи та підготовці дипломатичних кадрів нагороджений дер-
жавною нагородою – орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Дипломатична діяльність М. Мальського відзначена відомчими 
нагородами МЗС України – Нагрудним знаком «Відзнака МЗС України» 
(2013 р.) та Почесною Грамотою МЗС України (2002 р.), Відзнакою «За 
сприяння військовій розвідці України» ІІ ступеня (2009 р.) та медал-
лю «За сприяння в охороні державного кордону України» (2011 р.), у 
1998 р. присвоєно звання «Народний Посол Украї ни». За особливі за-
слуги у розвитку науки і освіти, підготовку наукових кадрів вищої ква-
ліфікації, довголітню наукову та громадську діяльність Вчена Рада Уні-
верситету у 2010 р. присвоїла проф. М. Мальському почесне звання «За-
служений професор Львівського університету». Він також відзначений 
подяками ректора університету, Почесною грамотою Львівської області 
державної адміністрації, відзнаками і нагородами багатьох українських 
і зарубіжних університетів і громадських організацій.

МАЦЯХ 
Михайло Миколайович
кандидат географічних наук,  
доцент кафедри міжнародних відносин  
і дипломатичної служби

Народився 1967 р. у м. Львові. У 1989 р. закінчив географічний 
факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 
1989–1993 рр. навчався в аспірантурі Львівського університету за спе-
ціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія. У 1994 р. захис-
тив дисертацію на тему «Міжгалузевий транспортний комплекс в зоні 
впливу великого міста (на прикладі Львова)». У 1992–2002 рр. – асис-
тент, з 2002 р. – доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатич-
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ної служби. З 1994 по 1998 р. виконував обов’язки заступника декана 
факультету міжнародних відносин з навчально-виховної роботи.

Викладає курси: «Класичні теорії міжнародних відносин», «Теорія 
прийняття зовнішньополітичних рішень», «Теорія міжнародних відно-
син», «Конфліктологія і теорія переговорів». Наукові інтереси: теорія 
міжнародних відносин, збройні конфлікти в міжнародних відносинах, 
глобалізаційні процеси. Автор понад 50 наукових публікацій, зокрема 
«Наукова інтерпретація проблеми застосування збройної сили у сучас-
них міжнародних відносинах» (2012), «Наукові дослідження процесу 
прийняття рішень у сфері зовнішньої політики держави» (2016), спів-
автор підручника «Теорія міжнародних відносин» (2003–2012).

МОРОЗ 
Юрій Миколайович
кандидат історичних наук,  
професор кафедри міжнародних відносин  
і дипломатичної служби

Народився 1946 р. у Львові. Далі були школа, робота на Львівському 
автобусному заводі, клуб підготовки парашутистів і три роки служби в 
десанті. Після армії вчився на історичному факультеті Львівського дер-
жавного університету, спеціалізувався з історії міжнародних відносин. 
Довгий час викладав історію країн Західної Європи, історію США і Кана-
ди, історію України і, навіть, історію Іспанії (студентам іспанської філо-
логії). Лише після відкриття 1992 р. у Львівському університеті факуль-
тету міжнародних відносин повернувся до улюбленої проблематики. 
Читав навчальні курси «Історія дипломатії», «Зовнішня політика країн 
Азії, Африки, Океанії та Австралії», «Історія США і Канади». Нині викла-
дає курс «Історія міжнародних відносин».

У викладацькій діяльності намагається відійти від традиційного 
для української гуманітарної освіти євроцентризму, прагнучи подавати 
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сучасні історичні процеси у їхньому глобальному взаємозв’язку. Спра-
вам колективу кафедри і факультету завжди віддавав перевагу над 
особистим. Двічі стажувався у Ягеллонському університеті (Краків). 
Підготував вісім кандидатів політичних наук. Брав участь у підготовці 
колективних праць «Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економі-
ка.» (2002), «Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право.» 
(2010), «Український дипломатичний словник» (2011, 2014), «Leopolis 
consulari Сторінками історії консульського Львова» (2013), «Міжнародні 
відносини: Політика. Економіка. Право.» (2017), «Дипломатичний слов-
ник» (2021), «Історія міжнародних відносин Нового часу» (2021), «Су-
часна дипломатія. Термінологічний словник» (2021).

Серед нагород – «Золотий герб міста Львова». Хобі – художня літе-
ратура, Стрийський парк у Львові.

ПИК 
Світлана Мирославівна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри міжнародних відносин 
і дипломатичної служби

Народилась 13 червня 1979 р. у м. Корсунь-Шевченківський Чер-
каської обл. У 2001 р. з відзнакою закінчила факультет міжнародних 
відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка 
за спеціальністю міжнародні відносини. У 2001–2004 рр. – аспірантка 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2004 р. за-
хистила кандидатську дисертацію на тему «Особливі відносини» США 
і Великобританії: сутність, еволюція, сучасний стан» за спеціальністю 
23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального роз-
витку. З 2003 р. – асистентка, з 2007 р. – доцентка кафедри міжнарод-
них відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відно-
син Львівського університету. У 2008 р. отримала вчене звання доцент-
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ки. Викладає навчальні курси з розвідувальної проблематики, а саме: 
«Таєм на дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах», «Розвіду-
вальне співтовариство США», «Розвідувальні служби країн світу».

Стажувалася на кафедрі аеромобільних військ та розвідки факуль-
тету аеромобільних військ Національної Академії сухопутних військ 
імені гетьмана П. Сагайдачного (Львів, 2010), в Інституті міжнародних 
відносин Варшавського університету (Республіка Польща, 2012), Інсти-
туті політичних наук Віденського університету (Республіка Австрія, 
2014), за програмою Державного департаменту США у Бард коледжі 
при Університеті штату Нью-Йорк (США, 2015), в Інституті політичних 
наук Віденського університету (Республіка Австрія, 2018), на кафед-
рі тактико-спеціальних дисциплін Національної Академії сухопутних 
військ імені гетьмана П. Сагайдачного (Львів, 2019 р.).

У 2011 р. на запрошення Прикарпатського національного універ-
ситету ім. Василя Стефаника долучилася до магістерської програми 
спеціа льності «Міжнародні відносини», викладала навчальний курс 
«Аналіз і прогнозування зовнішньої політики».

З 2015 р. – один з викладачів англомовного курсу «Global Under-
standing», у квітні 2019 р. – номінована на щорічну премію Rosina Chia 
за відмінне викладання (Університет Східної Кароліни, Північна Каро-
ліна, США).

2016–2020 рр. – координатор програми подвійного дипломування, 
що здійснюється у рамках співпраці між Львівським національним уні-
верситетом ім. Івана Франка та Університетом Марії Кюрі-Склодовської 
(Люблін, Республіка Польща).

Авторка монографії «США – Велика Британія: «особливі відносини» 
(2006), двох підручників, навчального посібника, а також понад 40 на-
укових праць, співавтор низки енциклопедичних видань.

Лауреат премії Львівської облдержадміністрації та обласної ради 
талановитим молодим ученим і спеціалістам (Львів, 2012). Призер 
(3 місце) конкурсу «Найкращий навчальний посібник гуманітарного 
напряму 2012–2013 навчального року» за навчальний посібник «Таєм-
на дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах» (2013). Призер 
(3 місце) конкурсу «Найкращий навчальний підручник гуманітарно-
го напряму 2017–2018 навчального року» за навчальний підручник 
«Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах» (жовтень 
2018 р.). Переможець конкурсу «Найкращий навчальний підручник 
гуманітарного напряму 2018–2019 навчального року» за навчальний 
підручник «Міжнародні конфлікти» (у співавторстві з І. Іжніном, К. По-
ліщуком) (2019).
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Професійно займалася шахами. Чемпіонка Волинської та Львівської 
областей, переможниця багатьох спартакіад Львівщини серед профе-
сорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, багатора-
зова учасниця чемпіонатів України, бронзовий призер Всеукраїнської 
першості серед студентських команд (у складі команди Львівського 
університету), переможниця багатьох міжнародних турнірів.

Наукові інтереси: історія міжнародних відносин, таємна диплома-
тія і розвідка у міжнародних відносинах, зовнішня політика США.

ПРИСЯЖНЮК 
Юрій Іванович
доктор економічних наук, професор,  
завідувач кафедри міжнародних відносин 
і дипломатичної служби

Народився 19 березня 1956 р. в с. Тилявка Шумського р-ну Терно-
пільської області. 

Навчався у Шумській середній школі, після закінчення якої вступив 
до Львівського державного університету ім. Івана Франка на географіч-
ний факультет. Після закінчення університету працював у науково-до-
слідній частині Львівського державного університету ім. Івана Франка. 
Навчався в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію. Після ство-
рення у Львівському державному університеті факультету міжнарод-
них відносин працює на факультеті. Тривалий час був відповідальним 
секретарем «Вісника Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. Серія Міжнародні відносини» (2000–2010 рр.). Один із ініціа-
торів створення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до за-
хисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних 
наук за спеціальностями 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних 
систем та глобального розвитку; 23.00.05 – етнополітологія та етнодер-
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жавознавство, де виконував обов’язки вченого секретаря ради. Автор 
понад ста наукових робіт, серед яких чотири монографії, зокрема, «Гло-
бальні проблеми євроінтеграції і Україна», «Глобальний вимір зовніш-
ньоекономічних зв’язків України», «Глобальні світові відносини: місце 
України», «Міжрегіональна структурна взаємодія господарських систем 
країн Центрально-Східної Європи і України». Захистив докторську дис-
ертацію за темою «Міжрегіональна структурна взаємодія національних 
господарських систем країн ЦСЄ і України» за спеціальністю 08.00.02 
«Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Після ство-
рення ради з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття на-
укового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – 
світове господарство і міжнародні економічні відносини виконував 
обов’язки вченого секретаря ради, а пізніше – голови цієї ради. 

З 2019 р. – академік відділення економіки АН ВШ України, секція 
міжнародних економічних відносин. Є членом редакційної колегії «Віс-
ника Львівського університету. Серія Міжнародні відносини». Член ре-
дакційних колегій видань «Historia i Polityka» (Університет Міколая Ко-
перніка, м. Торунь, Польща) та «Global Studies Review» (Інститут політич-
них наук Університету Вармінсько-Мазурського, м. Ольштин, Польща).

Був членом групи із забезпечення якості освіти англомовної магіс-
терської програми «Переосмислення регіональних студій «Балто-Чор-
номорський зв’язок», що реалізується у межах програми Еразмус+ КА2 
у співпраці з університетами Естонії, Литви, Польщі та Швеції, та роз-
робки освітніх програм як на бакалаврському, так і на магістерському 
рівнях зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії».

Неодноразово очолював експертні комісії з проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми, зокрема 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії» в 
Одеському національному університеті ім. Іллі Мечникова, та ліцен-
зування освітнього ступеня бакалавр «Міжнародні економічні відно-
сини» у Дніпровському університеті митної справи та фінансів. Член 
експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи 
магістерської освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації і регіональні студії» в Інституті міжнародних від-
носин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Неодноразово був членом журі Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт.

Бере участь у діяльності таких професійних об’єднань, як Україн-
ська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції, Центр 
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міжнародної безпеки і партнерства, ГО «Координаційний центр міжна-
родного діалогу Україна ЄС».

Долучався до численних проєктів, що реалізуються на факуль-
теті міжнародних відносин Львівського національного університету 
ім. Івана Франка, зокрема, до проєкту у межах програми Еразмус+, до 
імплементації проєкту програми Жана Моне «Субнаціональний вимір 
ЄС». Бере участь у впровадженні інноваційної англомовної міждисци-
плінарної магістерської програми «Переосмислення регіональних сту-
дій «Балто-Чорноморський звʼязок». Відповідає за забезпечення якості 
цієї програми. Задля її успішної реалізації двічі проходив стажування у 
Познан ському університеті імені Адама Міцкевича.

Стажувався також у Вищій гуманітарній академії А. Гейштора 
(Польща), та Велико-Тирновському університеті (Болгарія), де ознайо-
мився з особливостями освітнього процесу та читав лекції з питань 
зближення України з Європейським Союзом.

Працював як консультант науково-методологічної комісії МОН 
Украї ни під час підготовки стандарту зі спеціальності 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

РОМАНЮК 
Ростислав Йосипович
кандидат політичних наук,  
доцент кафедри міжнародних відносин  
і дипломатичної служби

Народився 1975 р. у м. Львові. Після закінчення Львівської серед-
ньої школи № 28 з поглибленим вивченням німецької мови вступив до 
Львівського державного університету ім. Івана Франка. Навчався на фа-
культеті міжнародних відносин, який закінчив з відзнакою. Під час ро-
боти над кандидатською дисертацією на кафедрі політології філософ-
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ського факультету Львівського національного університету ім. Івана 
Франка захопився теоретичним та методологічним вимірами вивчення 
міжнародної проблематики, що визначило напрям наукових інтересів 
на наступні роки. З 1998 р. отримав змогу розвивати власні академічні 
зацікавлення, зосереджені на сучасній політичній філософії та актуаль-
них епістемологічних трендах міжнародних студій, працюючи на фа-
культеті міжнародних відносин Львівського національного університе-
ту ім. Івана Франка, спершу як асистент, а згодом, – як доцент. Інспіро-
ваний постпозитивістськими підходами у науці про міжнародні відно-
сини запровадив курс «Сучасні теорії міжнародних відносин», – на той 
час новаторський для України. Сьогодні викладає «Теорію міжнародних 
відносин», «Теорії кооперації та інтеграції», «Міжнародне регіонознав-
ство» та інші навчальні дисципліни.

З часу заснування брав участь у роботі Центру американських сту-
дій, що функціонує при факультеті міжнародних відносин.

Підготував сімох кандидатів і кандидаток політичних наук, а також 
одну докторку філософії за спеціальністю політологія. 

Стажувався у Віденському економічному університеті (Австрія), 
Мюнстерському університеті (Німеччина), Люблінському та Ягеллон-
ському університетах (Польща).

Член редколегії «International Relations Review» та «Global Studies 
Review», які видаються спільно факультетом міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка та Інститу-
том політичних наук Вармінсько-Мазурського університету (Польща), а 
також науковий рецензент часопису Чернівецького національного уні-
верситету ім. Юрія Федьковича «Історико-політичні проблеми сучасно-
го світу» (Чернівці, Україна) та «Teoria polityki» Ягеллонського універси-
тету (Краків, Польща).

Автор понад 60 наукових публікацій, утім польською та англій-
ською мовами.

Серед відзнак – «Молодий науковець університету» (2003). Хобі – 
класичні автомобілі та промисловий дизайн.
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САГАЙДАК 
Олександра Петрівна
кандидатка історичних наук, 
доцентка кафедри міжнародних відносин  
і дипломатичної служби

Народилась 1960 р. у Львові. Закінчила історичний факультет Іва-
но-Франківського педагогічного інституту, у 1982–1991 рр. – асистент-
ка та доцентка кафедри історії України Івано-Франківського педаго-
гічного інституту, у 1992–1996 рр. – доцентка кафедри нової та новіт-
ньої історії Львівського національного університету ім. Івана Франка, 
з 1996 р. – доцентка кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 
служби Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Викладає курси «Дипломатична історія України», Дипломатичний 
протокол і етикет», «Дипломатична і консульська служба», «Диплома-
тичне листування». Ці напрями формують також і коло наукових інте-
ре сів та сферу дослідження О. Сагайдак.

Автор та співавторка понад 40 наукових і навчально-методичних 
праць. Серед них «Елементи дипломатичного протоколу і диплома-
тичної практики в історії України» (2000); «Дипломатичне представ-
ництво: організація і форми роботи» (2001); «Україна в двосторонніх 
міжнародних відносинах (кінець ХХ – початок ХХІ століть» (2005); «По-
сольство і консульство: організація і форми роботи» (2014) – ця і дві по-
передні праці у співавторстві із Надзвичайним і Повноважним послом 
України П. Д. Сардарчуком; Дипломатичний протокол і етикет (2005, 
2006, 2010, 2012, 2017) та ін.
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СТАРАК 
Теодозій Васильович 

(12 серпня 1931 р., с. Межибрід, Сянок, Польща – 1 жовтня 1999 р., 
Львів, Україна) – український дисидент, громадський діяч і дипломат. 
Перший керівник дипломатичного представництва незалежної України 
у Польщі (1991 р). Засновник і перший директор Інституту Польщі – на-
уково-дослідного підрозділу факультету міжнародних відносин Львів-
ського національного університету імені Івана Франка (1998–1999 рр.).

У 1956–1961 рр. навчався на факультеті славістики Львівського 
університету імені Івана франка, отримав фах польського філолога. 
Відтак працював у Львівському університеті, брав участь у русі шістде-
сятників – молодого покоління української інтелігенції, яке відстоюва-
ло інтереси національно-культурного відродження. У 1965 р. на хвилі 
арештів української інтелігенції був засуджений. З 1969 р. по 1990 р. 
був редактором польської редакції видавництва Радянська Школа у 
м. Львові. Водночас редагував підпільну газету забороненої в СРСР з 
1946 р. Греко-католицької Церкви «Віра Батьків».

Після здобуття Україною незалежності став першим дипломатичним 
представником незалежної України в Польщі у ранзі повіреного у спра-
вах – charge d’affaires (1991 р.) Він організував у Варшаві дипломатичне 
представництво України від основ, значною мірою за власні кошти. Мав 
прізвисько літаючого амбасадора, оскільки не мав власного водія. Після 
підвищення ранги дипломатичних представництв Польщі та України до 
рівня посольств – до квітня 1998 року перший радник посольства Украї-
ни у Польщі (перший заступник посла). У 1997 р. обраний Головою Світо-
вої федерації українських лемківських об’єднань (СФУЛО). Співавтор (ра-
зом із С. Левинською) Słownika polsko-ukraińskiego (1998 р.). Автор чис-
ленних інтерв’ю та публікацій в українській та польській пресі.
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У червні 1998 р. разом з проф. Степаном Трохимчуком за підтрим-
ки керівництва факультету міжнародних відносин створив науково-до-
слідний підрозділ – Інститут Польщі. Займався проблематикою форму-
вання ідеології українсько-польського стратегічного партнерства, ви-
вченням досвіду польських посткомуністичних трансформацій та укра-
їнсько-польського транскордонного співробітництва. 

Помер після тривалої важкої хвороби 1 жовтня 1999 року, похова-
ний на Личаківському цвинтарі у Львові. 13 жовтня 1999 р. Теодозій 
Старак був посмертно відзначений Командорським Хрестом Ордену «За 
заслуги перед Республікою Польща». Відзнаку вдові, українській поете-
сі Любові Горбенко, вручили 19 березня 2002 р. у львівській міській ра-
туші від імені уряду Республіки Польща польські історики і дипломати 
Анджей Росінський і Збігнєв Місяк. 

ТЕЛЕНКО 
Ольга Мирославівна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри міжнародних відносин 
і дипломатичної служби

Народилася 16 вересня 1977 р. у селі Лисовичі, Стрийського райо-
ну, Львівської області. У 1994 р. закінчила Лисовицьку середню школу 
із золотою медаллю.

У 1994–1999 рр. навчалася на факультеті міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, який закін-
чила з відзнакою і здобула кваліфікацію «Спеціаліст з міжнародних від-
носин. Перекладач» за спеціальністю «Міжнародні відносини».

У 2001–2004 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національно-
го університету ім. Івана Франка за спеціальністю 23.00.04 – Політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Тема дисерта-
ційного дослідження: «Ольстерська проблема в політиці Великої Бри-
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танії». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію у Львівському на-
ціональному університеті ім. Івана Франка.

З 2004 р. викладає на факультеті міжнародних відносин. З 2011 р. 
працює на посаді доцента кафедри міжнародних відносин і диплома-
тичної служби. У 2022 р. отримала вчене звання доцента.

Займалася розробкою і впровадженням навчальних дисциплін: 
«Основи світової політики», «Міжнародні відносини» (для факультету 
іноземних мов), «Зовнішня політика держави», Вступ до спеціалізації 
«Міжнародні відносини», «Міжнародні відносини і світова політика», 
«Сепаратизм у Європі».

Авторка понад 40 публікацій наукового і навчально-методичного ха-
рактеру, зокрема монографії «Ольстерська проблема в політиці Великої 
Британії» (2009). Результати досліджень були представлені на наукових 
конференціях, проведених в Україні, Польщі, Словаччині, Болгарії.

Сферою наукового інтересу є актуальні проблеми міжнародних від-
носин і світової політики, конфлікти, проблема невизнаних держав у 
сучасному світі, проблема сепаратизму в Європі. 

ТРОХИМЧУК 
Степан Васильович

Народився 8 липня 1935 р. в селі Оришківці  Лановецького району 
Тернопільської області. 

У 1954 р. вступив на географічний факультет Львівського універси-
тету ім. Івана Франка, після завершення навчання в 1959 р. працював у 
ґрунтознавчій експедиції університету. З 1962 р. на викладацькій робо-
ті. У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дат географічних наук, після чого присвоєно вчене звання доцента ка-
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федри фізичної географії Львівського державного університету ім. Іва-
на Франка. На початку 1980-х рр. працював старшим науковим співро-
бітником Львівського відділення Інституту економіки НАНУ. Тривалий 
час працював асистентом, а потім доцентом географічного факультету 
Львівського університету, а від заснування факультету міжнародних 
відносин у 1992 р. на посаді професора цього факультету. Був ініціато-
ром створення в 1998 р. у Львівському університеті Інституту Польщі. 
За роки роботи на факультеті міжнародних відносин викладав навчаль-
ні курси «Політична географія», «Зовнішня політика України» та інші, 
читав лекції для студентів-міжнародників польського Університету 
ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін), а також студентів Вищої шко-
ли управління та підприємництва у Варшаві. У період 2004–2012 рр. 
працював на посаді професора кафедри країнознавства Ужгородського 
національного університету.

Сфера наукових зацікавлень охоплює проблеми ландшафтознав-
ства, екології, політичної географії, зовнішньої політики держав і між-
народних відносин. Трохимчук С. В. є автором і співавтором понад 
600 праць, зокрема монографій, наукових статей у фахових вітчизня-
них і зарубіжних виданнях, навчальних посібників, публіцистичних ста-
тей у газетах і журналах. З-поміж них монографії: «Україна в європей-
ському геополітичному вимірі» (1999); «Українсько-польські стосунки 
на зламі тисячоліть» (2002); збірка праць «Від майдану до майдану: де-
када боротьби і сподівань» (2015); наукові статті, зокрема «Модерний 
націоналізм і його вороги» (1996); «Веймарський чотирикутник як ста-
новий хребет європейської безпеки» (2000); навч. посібник «Політична 
географія світу» (2007) та інші.

Під науковим керівництвом і консультуванням Трохимчика С. В. за-
хищені кандидатські дисертації на здобуття наукових ступенів канди-
дата географічних і кандидата політичних наук. 

З 2012 р. очолює Львівське обласне відділення Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів, є відповідальним редактором «Ветеранського 
віс ника». 

Засновник громадської організації «Західноукраїнський регіональ-
ний інститут громадянського суспільства ім. Ярослава Мудрого», дійс-
ний член Географічного товариства, Товариства зв’язків з українцями 
за межами України «Україна-світ». 
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ФЕДИНА 
Софія Романівна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри міжнародних відносин  
і дипломатичної служби

Народилася 18 лютого 1984 р. у м. Львів, у сім’ї істориків-мисте-
цтвознавців. У 2000 р. закінчила з відзнакою Львівську середню школу 
№ 53 з поглибленим вивченням англійської мови.

У 2005 р. із відзнакою закінчила факультет міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2010 р. за-
хистила кандидатську дисертацію на тему «Концепції миру в міжнарод-
них відносинах та їх реалізація» і здобула науковий ступінь кандидатки 
політичних наук. З 2011 р. і дотепер – викладачка, а згодом доцентка 
кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.

Паралельно із науковою роботою активно займається журналіст-
ською, громадською, творчою діяльністю:

У лютому–жовтні 2010 р. – автор та ведуча політично-аналітичної 
програми «Погляд з Високого замку» (Львівська обласна державна те-
лерадіокомпанія); згодом з 2016 до 2019 рр. – автор та ведуча політич-
но-аналітичної програми «Топ-Тема» на телеканалі «Перший Західний»

У 2012–2017 рр. очолювала Світову Федерацію Українських Лемків-
ських об’єднань, організацію, яка об’єднує українські лемківські спіль-
ноти України, Польщі, Словаччини, Сербії, Хорватії, Канади та США. З 
2017 року і дотепер – членкиня її президії.

За період 2004–2019 рр. випустила 5 музичних альбомів, крайній 
з яких – це благодійний проєкт «А я живий», присвячений захисникам 
України.

Під час Революції Гідності Софія була голосом Львівського Євро-
майдану, а з березня 2014 р. і до сьогодні – волонтер, яка займається 
забезпеченням бійців на передовій.
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У 2019 р. обрана народною депутаткою України за списком політич-
ної партії «Європейська Солідарність».

Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань гуманітар-
ної та інформаційної політики; заступниця голови Постійної делегації 
Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї ЄС – Східні сусі-
ди (ЄВРОНЕСТ ПА); Заступниця керівника групи міжпарламентських 
зв’язків з Федеративною Республікою Бразилія; також є Членкинею 
Груп міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща; Сполученим 
Королівством Великої Британії та Північної Ірландії; Австралією; Феде-
ративною Республікою Німеччина; Литовською Республікою; Японією; 
Канадою.

Лауреатка премії ім. Василя Стуса (2013), лауреатка Премії Кабі-
нету Міністрів України за особливі заслуги молоді у розбудові України 
(2017), кавалерка Ордену княгині Ольги III ступеня (2018).
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Кафедра відкрита на факультеті міжнародних відносин Львівсько-
го університету з 01 вересня 1994 р. на підставі рішення вченої Ради 
університету від 22 червня 1994 р. Кафедра створена для підготовки 
студентів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» та аспі-
рантів за спеціальністю «Світове господарство та міжнародні економіч-
ні відносини». З 2005–2006 рр. кафедра розпочала підготовку студен-
тів за спеціальністю «Міжнародний бізнес». На кафедрі були відкриті 
такі спеціалізації: комерційна дипломатія, міжнародний менеджмент, 
управління зовнішньоекономічною діяльністю, митне регулювання 
зовнішньо економічної діяльності, транскордонне співробітництво, зов-
нішня торгівля. У 1996–2000 рр. кафедру очолював професор Мирон 
Дмитрович Янків, з 2000 р. – професор Ігор Михайлович Грабинський.

За час існування кафедра готувала бакалаврів, спеціалістів, магі-
стрів зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», кандида-
тів та докторів економічних наук зі спеціальності «Світове господар-
ство і міжнародні економічні відносини». У 2011–2013 рр. при кафедрі 
працювала Спеціалізована рада з захисту докторських дисертацій, а у 
2013–2017 рр. – кандидатських дисертацій зі спеціальності «Світове 
господарство і міжнародні економічні відносини». 

Після реформування системи вищої освіти і зміни переліку спеці-
альностей кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії 
(PhD) зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини». У 2021/22 
навчальному році за спеціальністю кафедри здобували освітньо-квалі-
фікаційний рівень бакалавра 311 студентів на освітніх програмах «Між-
народні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес», а магістра – 
27 студентів на освітній програмі «Міжнародний менеджмент» та 3 ас-
піранти здобувають науковий ступінь доктора філософії на освітньо-
науковій програмі «Міжнародні економічні відносини». 

Сьогодні на кафедрі працюють 13 викладачів, з яких чотири докто-
ри наук, професори, сім – кандидати наук, доценти і два асистенти.

КАФЕДРА 
МІЖНАРОДНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН
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На кафедрі діє науковий семінар та студентський науковий гурток. 
Від часу створення кафедри науково-дослідна робота кафедри за-

галом та окремих викладачів зокрема була зорієнтована на три голов-
ні напрями: 1) дослідження еколого-економічних проблем зовнішньої 
торгівлі; 2) вивчення політико-економічних проблем інтеграції України 
до Європейського Союзу; 3) дослідження актуальних проблем сучасно-
го світового господарства і міжнародних економічних відносин. Викла-
дачі та аспіранти працювали у цих напрямах над виконанням 11 науко-
во-дослідних робіт, видали 14 монографій, 17 підручників та навчаль-
них посібників, понад 500 статей в українських та зарубіжних наукових 
виданнях, захистили три докторські та 32 кандидатські дисертації. 

Найпомітнішими навчальними посібниками, підготовленими на 
кафедрі є: «Історія міжнародних економічних відносин» (2013) за ред. 
І. М. Грабинського, «Комерційна дипломатія: торговельна політика і 
право» (два видання: 2005, 2006), «Державне регулювання зовнішньо-
економічної діяльності» (2008) Горін Н. В., «Економіка і зовнішньоеко-
номічні зв’язки України» (2015) Писаренко С. М. та Українець Л. А., «Су-
часні економічні системи» (1996, 1997) Грабинського І. М., «Регіональна 
політика Європейського Союзу» (2011) Шамборовського Г. О. тощо. 

Серед опублікованих монографій найбільш цитованими були 
«Еколого-економічна система України: порівняльний аналіз» (1997) 

Кафедра міжнародних економічних відносин
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Грабинського І. М., «Добробут населення міжнародних інтеграційних 
об’єднань: стратегії для України» (2018) та «Соціально-економічна 
ефективність європейської економічної інтеграції» (2008) Шамборов-
ського Г. О., «Економічна експансія Китаю в країни, що розвиваються» 
(2019) Українець Л. А., «Міжнародне поширення технологій у глобалізо-
ваній економіці» (2013) Москалика Р. Я., «Світове сільське господарство 
в глобалізованій економіці: соціально-економічні проблеми та особли-
вості регулювання» за ред. І. М. Грабинського (2005), «Polish-Ukrainian 
Economic Relations: Chances and Challenges» за ред. І. М. Грабинського та 
А. Подрази (2008) та інші.

У 2005 р. кафедра організувала міжнародну наукову конференцію 
«Світове сільське господарство в глобалізованій економіці». Партнером 
у її проведенні була Вища Школа Умінь ім. Станіслава Сташица, м. Кель-
це, Польща.

Кафедрою започатковано періодичні (що два роки) міжнародні нау-
кові конференції «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгів-
лі», яких відбулося вже шість (у 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 та 2022 рр.). 
Партнерами у проведенні конференцій були Великотирновський уні-
верситет Св. Кирила і Св. Методія з Болгарії, Університет сільського 
господарства, м. Варшава, Інститут дослідження ринку, споживання і 
кон’юнктури, м. Варшава та Академія прикладних наук національного 
господарства, м. Кутно, Польща, та інші.

Серед науково-дослідних тем, над якими працювали викладачі, аспі-
ранти та студенти кафедри, були зокрема: «Теоретичні основи виявлен-
ня еколого-економічної переваги у зовнішній торгівлі України»; «Еко-
лого-економічні переваги у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації 
світової економіки»; «Концепція ефективної еколого-економічної пере-
ваги країни у зовнішній торгівлі в умовах глобалізованої економіки», 
«Концепція сталого еколого-економічного розвитку України в умовах 
інтеграції до Європейського Союзу», «Екологічні чинники економічного 
зростання в країнах Центрально-Східної Європи».

Теоретичні результати науково-дослідних робіт, наукові публікації, 
захищені дисертації, проведення періодичних міжнародних наукових 
конференцій свідчать про сформовану на кафедрі наукову школу з до-
слідження еколого-економічних проблем світового господарства та 
міжнародних економічних відносин.
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БОРЩЕВСЬКИЙ 
Віктор Валентинович
доктор економічних наук,  
професор

Народився 13 лютого 1970 р. в м. Львові. У 1987 р. вступив на еко-
номічний факультет Львівського державного університету ім. Івана 
Франка, який закінчив у 1992 р.

Протягом 1992–1996 рр. – старший лаборант, аспірант Інституту 
землеробства і тваринництва Західного регіону України. У 1996 р. за-
хистив кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні 
основи функціонування підприємств продовольчого комплексу в умо-
вах перехідного періоду до ринку (на прикладі молокопродуктового 
підкомплексу Львівської області)» в Інституті регіональних досліджень 
НАН України.

Після захисту дисертації працював на посаді головного спеціаліста 
головного управління економіки Львівської ОДА.

З вересня 1996 р. долучився до науково-педагогічного колективу 
факультету міжнародних відносин Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка. Спочатку на посаді асистента кафедри між-
народних економічних відносин, а з 2000 р. – на посаді доцента тієї ж 
кафедри. Викладав навчальні дисципліни: «Міжнародний менедж-
мент», «Фінанси зарубіжних країн», «Міжнародні економічні відноси-
ни», «Менеджмент і маркетинг», «Інвестування» тощо. Здійснював ке-
рівництво дипломними та курсовими роботами студентів, а також ви-
робничою практикою. За цей час підготував до друку та опублікував 
більше двадцяти наукових статей, а також низку навчально-методич-
них матеріалів. 

У 2001 р. був запрошений на посаду головного спеціаліста Служби 
Прем’єр-міністра України, на якій працював до червня 2002 р. 
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У 2002–2003 рр. проходив стажування за програмою Л. Кіркланда в 
Познанському університеті ім. Адама Міцкевича (Польща).

Протягом 2003–2004 рр. очолював головне управління зовніш-
ніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій 
Львівської ОДА. Був керівником виробничої практики від організації 
для тих студентів факультету міжнародних відносин Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка, які проходили виробничу 
практику в зазначеному управлінні.

З 2004 до 2010 рр. – доцент, завідувач кафедри, проректор Львів-
ського інституту менеджменту.

У 2009 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка захистив докторську дисерта-
цію на тему: «Оптимізація українсько-польського економічного співро-
бітництва в процесі наближення України до ЄС».

У 2011–2018 рр. – старший науковий співробітник, завідувач відді-
лу Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. 
Протягом цього періоду був членом спеціалізованої вченої ради із за-
хисту кандидатських і докторських дисертацій, яка діяла на факультеті 
міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка.

З березня 2018 р. до цього часу – завідувач кафедри державного 
управління Українського католицького університету. 

Автор та співавтор понад 250 наукових праць, серед яких моногра-
фії: «Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євро-
інтеграції» (2007), «Україна і Польща в умовах розширеного ЄС: еконо-
мічна оптимізація та глобальне партнерство» (2009), «Проблеми роз-
витку транскордонного співробітництва України в умовах розширення 
ЄС (2009), «Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних 
пріоритетів України» (2012), «Карпатський регіон: актуальні пробле-
ми та перспективи розвитку» (2013), «Адміністративно-територіаль-
ний устрій України: методологічні основи та практика реформування» 
(2016), «Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децен-
тралізації» (2019).

Основна сфера наукових інтересів: європейська інтеграція України, 
розвиток регіонів і транскордонне співробітництво, адміністративно-
територіальна реформа та децентралізація влади в Україні.
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ГОРІН 
Наталія Вікторівна
кандидатка економічних наук,  
доцентка кафедри міжнародних  
економічних відносин

Своє дошкілля провела у мальовничому бойківському містечку 
Сколе, яке здавна славилося своїм включенням у стратегічно важливі 
європейські шляхи міжнародної торгівлі, бізнесу та логістики. У Дрого-
бичі – солеварному та нафтопереробному центрі Східної Європи – ми-
нули шкільні роки золотої медалістки. У 1998 р. з відзнакою закінчила 
факультет міжнародного бізнесу та менеджменту Тернопільської ака-
демії народного господарства за спеціальністю «Міжнародна економі-
ка». Тема дипломної роботи: «Удосконалення біржових торгів валютни-
ми ф’ючерсними контрактами». У 1998–2003 рр. навчалася в аспіранту-
рі у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. З 2001 р. 
розпочала свою кар’єру на кафедрі міжнародних економічних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка: спочатку на 
посаді асистентки, а згодом – доцентки. У 2004 р. захистила дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: 
«Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською про-
дукцією в країнах Центральної і Східної Європи». У 2010 р. присуджене 
вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин.

Розробила та вдосконалила навчальні програми з близько 20 еко-
номічних дисциплін, серед яких «Міжнародна логістика», «Менеджмент 
і маркетинг», «Стратегічний менеджмент», «Організація зовнішньоеко-
номічних операцій», «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності», 
«Спільна аграрна політика ЄС», «Міжнародний ринок прав інтелекту-
альної власності». 

Активно співпрацює з міжнародними організаціями, іноземними 
вищими школами, державними установами, освітніми онлайн-плат-
формами. Зокрема, проходила науково-практичне стажування у Мі-
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ністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі (2007 та 
2008 рр.), виступала експертом на запрошення Фонду Конрада Аденау-
ера (2017 р.), була розробником блоку «Сільське господарство – що змі-
нилося?» онлайн-курсу «Спецпроєкт Угода про асоціацію Україна-ЄС» 
EDERA та Міжнародного фонду «Відродження» (2020 р.) та інші.

Є випускником низки міжнародних стипендійних програм та учас-
ником наукових стажувань у країнах Європейського Союзу, зокрема: 
стипендійної програми ім. Лейна Кіркланда, Варшавський університет 
природничих наук, Варшавський університет, Польща, 2006–2007 навч. 
р.; Національної стипендійної програми уряду Словацької Республіки, 
Економічний університет в Братиславі, Словаччина, 2011–2012 навч. р.; 
програми Еразмус Мундус, проєкт ALRAKIS II, Варшавський університет 
природничих наук, Польща, 2015-2016 навч. р.; Національної стипен-
дійної програми уряду Словацької Республіки, Жилінський університет 
в м. Жиліні, Словаччина, 2017 р.; стажування у Варшавському економіч-
ному університеті, Польща, в рамках програми Еразмус+ КА107, 2019 р.; 
стажування у Варшавському університеті, Польща, в рамках програми 
Еразмус+, 2022 р. 

Наукові зацікавлення: світова економіка, міжнародні економічні від-
носини, міжнародна економічна інтеграція, міжнародна торгівля, еколо-
го-інноваційний розвиток світової економіки, Спільна аграрна політика 
ЄС. Науковий керівник однієї захищеної кандидатської дисертації.

Авторка та співавторка близько 100 наукових праць, у тому числі 
1 підручника, 5 посібників та 5 монографій, виданих українською, ан-
глійською та польською мовами у фахових вітчизняних та зарубіжних 
наукових виданнях. Зокрема за її авторства видано підручник «Ме-
неджмент європейської інтеграції», посібники «Державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародні відносини: Політи-
ка. Економіка. Право», монографії «Система регулювання зовнішньої 
торгівлі сільськогосподарською продукцією: досвід Польщі», «Zmiany 
na wybranych rynkach rolno-żywnościowych w krajach Unii Europejskiej», 
«Trust, Digital Business and Technology: Issues and Challenges». 

Дійсний член Міжнародного товариства розвитку та сталого розви-
тку (International Society for Development and Sustainability (ISDS)), Японія.

Рецензент іноземних наукових журналів «Scientific Journal of Warsaw 
University of Life Sciences, Problems of World Agriculture» (Варшава, Польща) 
та «Scientific Journal of Geography, Politics and Society» (Ґданськ, Польща).

Постійний учасник міжнародних науково-практичних конференцій, 
семінарів, круглих столів, вебінарів тощо.
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ГРАБИНСЬКИЙ 
Ігор Михайлович
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних  
економічних відносин

Народився у м. Львові 29 лютого 1960 р. Навчався у СШ № 21, істо-
рія якої починається з католицької гімназії чину сестер-учительок de 
Nôtre Dame, заснованої тут у 1904 р. 

Вищу освіту здобув на економічному факультеті Львівського універси-
тету (1977–1982 рр.) за спеціальністю «Планування народного господар-
ства». Після закінчення економічного факультету навчався в аспірантурі 
і у грудні 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціально-
економічні проблеми якості навколишнього середовища в сфері агропро-
мислового комплексу». У 1986–1991 рр. очолював Раду молодих вчених і 
спеціалістів Львівського університету. У 1993 р., одержав вчене звання до-
цента кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин.

У 1994–1995 рр. навчався на докторській програмі Українського 
Вільного Університету в Мюнхені і у липні 1996 р. здав докторський іс-
пит і захистив дисертацію на тему «Сучасні еколого-економічні систе-
ми» на здобуття наукового ступеня доктора політичної економії (Ph.D.). 
У 1994–1997 рр. перебував у докторантурі Львівського університету, де 
підготував і у березні 1998 р. захистив дисертацію на тему «Еколого-
економічна система України: проблеми макроекономічної ефективнос-
ті» на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук.

З травня 2000 р. є завідувачем кафедри міжнародних економічних 
відносин і займається організацією навчального процесу і наукових до-
сліджень з міжнародних економічних відносин. У 2001 р. йому було при-
своєно вчення звання професора кафедри міжнародних економічних від-
носин. У 2011–2013 рр. очолював Спеціалізовану раду з захисту доктор-
ських та кандидатських дисертацій зі спеціальності «Світове господар-
ство і міжнародні економічні відносини». Крім цього був членом кількох 
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спеціалізованих рад у Львівському національному університеті ім. Івана 
Франка та Національному лісотехнічному університеті України.

Автор теорії порівняльних еколого-економічних переваг у зовніш-
ній торгівлі. Під його керівництвом на кафедрі міжнародних еконо-
мічних відносин сформувалась наукова школа з дослідження абсолют-
них та відносних еколого-економічних переваг у зовнішній торгівлі. З 
2000 р. був науковим керівником 8 науково-дослідних тем, над якими 
працювали викладачі, аспіранти та студенти кафедри, зокрема: «Тео-
ретичні основи виявлення еколого-економічної переваги у зовнішній 
торгівлі України»; «Еколого-економічні переваги у міжнародній тор-
гівлі в умовах глобалізації світової економіки»; «Концепція ефектив-
ної еколого-економічної переваги країни у зовнішній торгівлі в умовах 
глобалізованої економіки». Під його керівництвом захистилися один 
доктор наук та 19 кандидатів економічних наук.

Виступив ініціатором проведення періодичних (що два роки) між-
народних наукових конференцій «Еколого-економічні проблеми у між-
народній торгівлі» (у 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 та 2022 рр.). Партне-
рами у проведенні конференцій були Велико-Тирновський університет 
Св. Кирила і Св. Методія (Болгарія), Головна школа сільського госпо-
дарства в Варшаві (Польща), Інститут досліджень ринку, споживання і 
кон’юнктури (м. Варшава, Польща) та Академія прикладних наук націо-
нального господарства (м. Кутно, Польща) та інші.

У 2012 р. Вченою радою Львівського університету ім. Івана Фран-
ка присвоєно почесне звання «Заслужений професор Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка». У тому ж році обраний 
дійсним членом Академії наук вищої школи України. У 2020 р. Указом 
Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 
освіти України».

Член редколегій «Вісника Львівського університету. Серія: Міжнарод-
ні відносини», наукового збірника «Journal of Central and Eastern Europe» 
(Польща), та журналу «Socio-Economic Analysis» (Болгарія). З 2018 р. був 
рецензентом рукописів, що надходили до швейцарського журнального ви-
давництва «InderScience Publishers», а з 2021 р. рецензентом рукописів мо-
нографій для британського видавництва «Cambridge University Press».

З метою вивчення досвіду підготовки економістів-міжнародників 
двічі стажувався у відомій дипломатичній школі Школи міжнародних 
відносин Елліотта в Університеті Джорджа Вашингтона в м. Вашингтон 
(США), вивчав досвід споріднених факультетів в Бельгії (Гентський уні-
верситет), Австрії (Віденський університет економіки та бізнес-адміні-
стрування) та Болгарії (Велико-Тирновський університет Св. Кирила і 
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Св. Методія), був запрошеним професором в польських університетах 
(Варшавський університет, Ягеллонський університет, Жешувський 
університет, Вроцлавський університет).

Автор та співавтор 11 монографій, 15 навчальних посібників та по-
над 200 наукових статей опублікованих в Австрії, Білорусі, Польщі, Сло-
ваччині, Німеччині, Росії та Україні, зокрема: «Еколого-економічна сис-
тема України: порівняльний аналіз», «Сучасні економічні системи: На-
вчальний посібник», «Світове сільське господарство в глобалізованій 
економіці: Соціально-економічні проблеми та особливості регулюван-
ня», «Światowe rolnictwo w globalizującej się gospodarce», «Polish-Ukrainian 
Economic Relations: Chances and Challenges», «Історія міжнародних еконо-
мічних відносин», «Зовнішньоекономічний чинник у моделі національної 
еколого-економічної системи», «Світова економіка як глобальна еколого-
економічна система», «Umweltqualitätsregulierung vor dem Hintergrund der 
Transformation des Wirtschaftssystems der Ukraine», «Ewolucja poglądów na 
ekologiczno-ekonomiczną równowagę», «The relationship between cross-border 
labour mobility and diffusion of eco-innovations: Case of Ukraine».

ҐЕРЛАХ 
Ірина Василівна
кандидатка економічних наук,  
доцентка кафедри міжнародних  
економічних відносин

Народилася 1 серпня 1977 р. у м. Львові. Закінчила Львівську серед-
ню школу з математичним ухилом № 79. У 1999 р. закінчила економіч-
ний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка 
за спеціальністю «Фінанси і кредит», отримала диплом спеціаліста з 
відзнакою. Тема дипломної роботи: «Шляхи вдосконалення акцизного 
збору в Україні». Цього ж року вступила до аспірантури Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка. 
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З березня 2002 р. розпочала роботу на посаді асистента кафедри 
міжнародних економічних відносин Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію 
на тему: «Політика зайнятості у перехідній економічній системі Укра-
їни». У 2004–2005 рр. навчалася у Інституті політичних наук і міжна-
родних відносин Ягеллонського Університету (Краків, Польща), за на-
прямом «Європейська інтеграція». З 2008 р. працює на посаді доцентки 
кафедри міжнародних економічних відносин. У 2010 р. рішенням Атес-
таційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента. Забез-
печує навчальні курси з дисциплін: «Міжнародні економічні відноси-
ни», «Європейський ринок праці», «Управління людськими ресурсами у 
міжнародному бізнесі», «Крос-культурний менеджмент» тощо.

Брала участь у низці наукових стажувань: у 2002 р. в Приватній Ви-
щій Школі Бізнесу і Адміністрації у Варшаві (м. Варшава, Польща). Про-
тягом 2004–2005 рр. – у Стипендійній Програмі ім. Лейна Кіркланда, 
Ягеллонський Університет (м. Краків, Польща). У 2006 р. та 2009 р. – 
Стипендія Королеви Ядвіги у Ягеллонському університеті (м. Краків, 
Польща). У 2010 р. – у літній школі «Транскордонне співробітництво та 
регіональний сталий розвиток у європейських прикордонних зонах у 
безпосередньому сусідстві ЄС» (м. Тарту, Естонія). У 2013 р. проходила 
стажування в Університеті Джорджа Вашингтона, (м. Вашингтон, США). 
Протягом 2014–2015 рр. – брала участь у Програмі Еразмус Мундус, 
Університет Алгарве, (м. Фаро, Португалія). У 2017 р. проходила тиж-
неве стажування в рамках програми Еразмус+ в Університеті Кадісa, 
(м. Кадіc, Іспанія). У 2021 р. – наукове стажування у Львівському торго-
вельно-економічному університеті (м. Львів, Україна).

Упродовж наукової діяльності опублікувала понад 60 наукових праць, 
науково-методичних матеріалів, навчальних посібників (в тім числі у спів-
авторстві). Серед них: «The Impact of Remittances of Ukrainian Migrants on the 
Stabilisation of the Economy During the Covid Crisis» (2021); «Labour Migration 
from Ukraine to Poland: Current State and Further Perspectives» (2020); 
«Ukrainian immigrants in Portuguese labour market» (2016); «Крос-культурні 
особливості ведення бізнесу України та Польщі» (2018).

У своїх дослідженнях вивчає тенденції міжнародної трудової мігра-
ції в Україні, ринок праці країн-членів ЄС, особливості міграційної полі-
тики, крос-культурні комунікації у міжнародному бізнесі.

За сумлінну працю і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяль-
ності неодноразово нагороджувалась почесними грамотами Львівсько-
го національного університету ім. Івана Франка та Львівської обласної 
державної адміністрації.
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МОСКАЛИК 
Роман Ярославович
кандидат економічних наук,  
доцент кафедри міжнародних  
економічних відносин

Народився в 1976 р. у м. Львові. У 1993 р. закінчив середню школу. 
Навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка, 
який закінчив у 1998 р., здобувши кваліфікацію спеціаліста з міжна-
родних економічних відносин, перекладача. У 1998–2001 рр. навчався в 
аспірантурі Львівського університету. Захистив кандидатську дисерта-
цію та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук у 2002 р. 
Також навчався на правничому факультеті Львівського національного 
університету ім. Івана Франка та в 2011 р. здобув кваліфікацію спеціа-
ліста за спеціальністю правознавство. З 2001 р. працював асистентом, 
а 2005 р. – доцентом на кафедрі міжнародних економічних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. 2006 р. при-
своєно вчене звання доцента. Викладає курси «Глобальне підприємни-
цтво», «Комерційна дипломатія», «Торговельна політика».

Стажувався в університетах м. Гент і м. Антверпен (Бельгія), Україн-
ському Вільному Університеті (м. Мюнхен, Німеччина), Карлетонському 
університеті та Університеті Оттави (Канада), Університеті Джорджа 
Вашингтона (США).

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми міжнародної торгівлі, 
міжнародного поширення технологій, цифровізації світової економіки. 
Працює над докторською дисертацією на тему «Міжнародне поширен-
ня технологій у глобалізованій економіці» і опублікував однойменну 
монографію. 

Опублікував понад 45 наукових статей та близько 20 навчально-
методичних праць. Є співавтором низки навчальних посібників, зокре-
ма, «Комерційна дипломатія: торговельна політика і право», «Вступ до 
міжнародних економічних відносин».
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ОГІНОК 
Соломія Василівна
кандидатка економічних наук, 
доцентка кафедри міжнародних  
економічних відносин

Після закінчення у 2007 р. Городоцького НВК № 2 «Загальноосвітня 
школа І ступеня-гімназія» Огінок С. вступила до Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка на спеціальність міжнародні еконо-
мічні відносини. У 2012 р. отримала диплом магістра (економіст-міжна-
родник, перекладач) з відзнакою.

У 2012 р. вступила до аспірантури у Львівському національному уні-
верситеті ім. Івана Франка на кафедру міжнародних економічних відносин. 
З 2015–2018 рр. навчалась на факультеті журналістики Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка та отримала диплом журналіста.

У 2014 р. пройшла наукове стажування в Інституті Європейських, 
Російських та Євроазійських Досліджень, Школа міжнародних відносин 
Елліотта, Університет Джорджа Вашингтона, м. Вашингтон (США).

З 2016 р. – асистентка кафедри міжнародних економічних відносин. 
У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Франчайзинг як 
інструмент формування єдиного ринку ЄС» за спеціальністю 08.00.02 – 
світове господарство та міжнародні економічні відносини. З 2017 р. – 
доцент кафедри міжнародних економічних відносин.

У березні 2020 р. пройшла стажування у Вищому Семінаріумі Ду-
ховного університету ім. Кардинала Стефана Вишинського, Варшава, 
Польща. У грудні 2020 р. – лютому 2021 р. проходила наукове стажуван-
ня в ЄС/ОЕСР, Департамент економіки Великопольського університету 
соціальних наук і економіки в м. Сьрода-Великопольська. У 2022 р. при-
своєно вчене звання доцентки.

Авторка понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед 
них дві монографії, один посібник та 10 публікацій, індексованих у ба-
зах Scopus та Web of Science.
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Має практичний досвід у сфері стратегічного менеджменту (QPQ 
International, Дубай, ОАЕ) та соціального аудиту (ALGI Europe Ltd.).

Наукові інтереси зосереджені на міжнародних економічних відно-
синах, соціальному менеджменті, децентралізованих фінансах, крипто-
валютах, соціальному аудиті.

ПЕХНИК 
Андрій Володимирович
кандидат економічних наук,  
доцент кафедри міжнародних  
економічних відносин

Народився 11 червня 1975 р. у Львові. У 1997 р. з відзнакою закін-
чив факультет міжнародних відносин Львівського державного універ-
ситету ім. Івана Франка (перший випуск факультету) за спеціальністю 
«Міжнародні економічні відносини», кваліфікація спеціаліст «Еконо-
міст-міжнародник, перекладач». З 1997 р. викладає на кафедрі міжна-
родних економічних відносин Львівського національного університету 
ім. Івана Франка; в 1999–2000 рр. викладав міжнародний бізнес у Кан-
заському університеті (США). У 2005 р. захистив кандидатську дисерта-
цію на тему «Механізм узгодження інтересів транснаціональних корпо-
рацій зі стратегічними пріоритетами національної економіки» за спеці-
альністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». У 
2020 р. стипендіат Програми ім. Лейна Кіркланда з економіки. Викла-
дає курси: «Менеджмент глобалізованого бізнесу», «Міжнародний біз-
нес», «Реклама в міжнародному бізнесі».

Є автором понад 50 наукових праць, в тому числі підручника «Іно-
земні інвестиції в економіку України» (2007), розділу «Глобалізація су-
часної світової економіки» посібника «Міжнародні відносини: історія, 
теорія, економіка» (2010), розділу «Міжнародні економічні відносини 
країн Європи у пізньому Середньовіччі. Виникнення теорії міжнарод-
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ної торгівлі. Меркантилізм» у підручнику «Історія міжнародних еконо-
мічних відносин» (2013), переклав на українську мову класичну працю 
В. Барнза та Ч. Ледебура «Нові регіональні економіки».

Пише прозу (зокрема, історичну прозу, фантастику та детективи). 
Лауреат премії видавництва «Смолоскип» за збірку оповідань «Хроніки».

Перекладає з англійської, польської, італійської, німецької та чесь-
кої мов. Переможець конкурсу художнього перекладу Н. Тисовської. Зо-
крема, переклав українською мовою «Великого Гетсбі» Френсіса Скотта 
Фіцджеральда, антологію вибраних творів Едгара По, Гілберта Честер-
тона та Гектора Г. Манро.

П’ятиразовий чемпіон Львівської області з «Що? Де? Коли?», 
п’ятиразовий чемпіон Львівської області з «Брейн-рингу», гравець Ви-
щої ліги Чемпіонату України з «Що? Де? Коли?» та «Брейн-рингу».

Президент Львівської федерації історичного фехтування і рекон-
струкції, актор, каскадер. Чорний пояс з карате (кіокушинкай), чорний 
пояс ІІ дану з таеквондо.

ПИСАРЕНКО 
Світлана Марківна
докторка географічних наук,  
професорка кафедри міжнародних  
економічних відносин

Народилася 24 грудня 1937 р. у родині лікарів у м. Гомель, Республіка 
Білорусь. Під час Другої світової війни батько був начальником військо-
вого госпіталю на фронті, а мама, з малою донькою на руках, супрово-
джувала з фронту в тил ешелони родин офіцерів з дітьми. Після закін-
чення війни батько отримав скерування на роботу до міста Чернівці, де 
у 1946 р. вступила до середньої школи № 2, яку закінчила у 1956 р. з ме-
даллю. Продовжила навчання на географічному факультеті Чернівецько-
го державного університету, який закінчила у 1961 р. з відзнакою.
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Працювала викладачем географії та вихователем у школі-інтерна-
ті № 2 міста Чернівці, економістом в Обласному управлінні статистики 
Чернівецької області. Одночасно, протягом 1967–1971 рр., навчалася 
в аспірантурі (заочна форма навчання) на географічному факультеті 
Львівського державного університету за спеціальністю «Економічна 
географія СРСР».

У 1973 р. у Львівському державному університеті ім. Івана Франка за-
хистила кандидатську дисертацію на тему «Чернівецький економічний 
вузол (формування, структура та тенденції розвитку)» за спеціальністю 
11.00.02 – економічна і соціальна географія і була запрошена на роботу 
до Львівського відділення Інституту економіки АН України, де працюва-
ла на посадах інженера, молодшого та старшого наукового співробітни-
ка, завідуючої сектором, провідного наукового співробітника.

У 1990 р. у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка 
захистила докторську дисертацію на тему «Трудові ресурси і територі-
альна структура суспільно-територіального комплексу (економіко-гео-
графічні аспекти дослідження)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна 
і соціальна географія. У 1994 р. було присвоєно вчене звання професора 
за спеціальністю 08.00.04 – Розміщення продуктивних сил, економіка 
районів України.

З 1995 р. професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, у 2019 р. 
отримала звання заслуженого професора Львівського національного 
університету ім. Івана Франка.

Під час роботи в Львівському національному університеті ім. Івана 
Франка читала курси лекцій з дисциплін «Історія міжнародних еконо-
мічних відносин», «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України»; 
«Спільна регіональна політика ЄС», «Спільна аграрна політика ЄС», «Еко-
номічний розвиток сучасних цивілізацій», «Світова економіка» та інші.

У 2001–2007 рр. на кафедрі міжнародних економічних відносин 
брала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних тем як 
виконавець, а з 2008 р. до 2021 р. як керівник п’яти науково-дослідних 
тем, які виконувалися на кафедрі у межах робочого часу. Більшість із 
цих тем стосувалася особливостей розвитку європейської економічної 
інтеграції, організаційно-економічного механізму реалізації євроінте-
граційної стратегії національної економіки України.

Науковий доробок становить близько 400 публікацій. Зокрема, 
23 монографії – одноосібні і у співавторстві: «Організаційно-економіч-
ний механізм формування та реалізації спільної регіональної політики 
ЄС»(2010 р.); «Інтеграція національних ринків нерухомості в економіч-
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ній системі ЄС» (2012 р.); «Вплив інтеграції на формування спільної 
інноваційної стратегії країн-членів ЄС» (2014 р.) та інші; п’ять підруч-
ників у співавторстві, у т. ч. «Менеджмент європейської економічної ін-
теграції» (2012 р.); «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України» 
(2015 р.), а також такі посібники, як «Регіональна політика та Структур-
ні Фонди ЄС» (2010 р.), «Особливості сучасного розвитку Європейсько-
го Союзу» (2016 р.) та інші. Значну кількість результатів наукових до-
сліджень було висвітлено у наукових статтях, які публікувалися у про-
відних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Співпрацює із зарубіжними і вітчизняними науковими установами, 
зокре ма: Інститутом географії та територіального господарювання АН 
Польщі, Жешівским університетом (Польща), Вищою економічною шко-
лою (м. Білосток, Польща), Інститутом внутрішнього ринку та споживан-
ня Міністерства економіки (м. Варшава, Польща), економічним факульте-
том Донецького національного університету ім. Василя Стуса, кафедрами 
«Міжнародні економічні відносини» Хмельницького національного уні-
верситету, «Світова економіка і міжнародні економічні відносини» Інсти-
туту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Та-
раса Шевченка, результатом якої стала ціла низка наукових публікацій.

Була науковим керівником 19 захищених кандидатських дисерта-
цій; опонентом та рецензентом докторських та кандидатських дисер-
тацій; готувала експертні висновки на автореферати.

Брала участь у роботі Спеціалізованих вчених рад Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка (факультети – міжнарод-
них відносин, географічний); Інституту регіональних досліджень НАН 
Украї ни, Мукачівського державного університету.

Була членом експертної ради ВАК України з питань макроеконо-
міки, трансформацій, міжнародного та регіонального розвитку (2005–
2010 рр.); членом редколегій Вісника Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка – серія «Міжнародні відносини», журналу 
«Регіональна економіка», збірника наукових праць Науково-дослідного 
інституту міжнародних відносин НАН України.

Нагороджена медаллю НАН України «За підготовку наукових кадрів» 
(2014 р.), а також Грамотою НАН України (2012 р.), Почесною грамотою 
Західного наукового центру НАН України (2017 р.), Ювілейною Почесною 
грамотою Президії Національної Академії Наук України (2017 р.). Була 
також відзначена подяками голови Львівської державної адміністра-
ції, ректора Львівського національного університету ім. Івана Франка, 
директора ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього», 
Первинної профспілкової організації працівників ЛНУ ім. Івана Франка.
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ПРИХОДЬКО
Ірина Валеріївна
кандидатка економічних наук,  
доцентка кафедри міжнародних  
економічних відносин

Народилася 1 січня 1980 р. у прикордонному містечку Рава-Руська 
Жовківського району на Львівщині. У 1997 р. з золотою медаллю за-
кінчила середню школу. У цьому ж році вступила до Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка на факультет міжнародних від-
носин. Протягом навчання була старостою академічної групи. У 2002 р. 
здобула диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Міжнародні 
економічні відносини». Перекладач. У цьому ж році була зарахована 
на факультет міжнародних відносин на навчання для здобуття ступе-
ня магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

У 2000 р. вступила до рідної Alma mater на правничий факультет Ін-
ституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка, де здобула другу 
вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

У 2015 р. захистила дисертацію на тему «Політико-економічні ба-
р’єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу» та здобула 
науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Світове 
господарство і міжнародні економічні відносини». 2018 р. присвоєно вче-
не звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин.

У 2019 р. проходила стажування за програмою «Інноваційні техно-
логії: Європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців 
з економіки та управління», м. Рига (Латвія); у 2020 р. стажувалась у ДУ 
«Інститут регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАН України».

Авторка понад 40 наукових праць опублікованих у вітчизняних та 
закордонних виданнях, зокрема: «Інвестиційний клімат України в кон-
тексті зовнішньоекономічної діяльності» (2020).
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Член редколегії наукового видання «Вісник ЛНУ. Серія міжнарод-
ні відносини». Входить до складу робочої групи підготовки фахівців за 
освітньо-науковим рівнем доктора філософії за ОНП «Міжнародні еко-
номічні відносини».

УКРАЇНЕЦЬ 
Лілія Анатоліївна
професорка кафедри міжнародних  
економічних відносин,  
докторка економічних наук

Народилася 28 жовтня 1981 р. у Львові – тобто в місті, де про-
тягом усієї історії міжнародні економічні відносини були і є такою ж 
невід’ємною часткою повсякденного життя, як і вічний дощ. То ж не 
дивно, що факультет міжнародних відносин – тоді ще зовсім «новень-
кий» – став цілком очевидним вибором для здобуття вищої освіти.

У 2003 р. отримала диплом магістра з відзнакою, успішно захистив-
ши магістерську роботу на тему «Екологічна ефективність та еконо-
мічні наслідки вступу України у Світову організацію торгівлі» – і це при 
тому, що до самого вступу України в СОТ залишалось ще цілих п’ять ро-
ків. Цього ж року вступила до аспірантури, вирішивши присвятити свій 
час дослідженню зовнішньоторговельної політики країн – членів ЄС в 
умовах екологізації економічного розвитку. Кандидатську дисертацію 
на відповідну тему захистила у 2007 р., в Інституті світової економіки і 
міжнародних відносин НАН України (м. Київ).

З вересня 2008 р. розпочала викладацьку роботу на посаді асистен-
та кафедри міжнародних економічних відносин, паралельно продовжу-
ючи свої наукові пошуки. Однак напрям своєї уваги Лілія Українець пе-
ренесла з сусіднього ЄС на далекий Китай. 

У 2013 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно 
вчене звання доцента.
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У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему «Економічна 
експансія Китайської Народної Республіки в країни, що розвиваються», 
в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Дисерта-
ція стала результатом десятилітніх наукових пошуків, в рамках яких Лі-
лія Українець відвідувала Китай, досліджуючи діяльність підприємств з 
іноземними інвестиціями.

З 2021 р. – професорка кафедри міжнародних економічних відно-
син. Викладає курси: «Історія економічних вчень», «Міжнародний інно-
ваційний менеджмент», «Управління проєктами в туризмі», «Ціноутво-
рення на світових товарних ринках».

Брала участь у наукових стажуваннях: у 2012 р. в Інституті Єв-
ропейських, Російських та Євроазійських Досліджень, Школа міжна-
родних відносин Елліотта, Університет Джорджа Вашингтона, США. У 
2017 р. – в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього 
НАН України» (м. Львів).

У 2015–2017 рр. була членкинею Спеціалізованої вченої ради К 
35.051.21. Також під керівництвом Українець Л. А. було захищено кан-
дидатську дисертацію.

За сумлінну працю і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяль-
ності неодноразово нагороджувалась почесними грамотами Львівсько-
го національного університету ім. Івана Франка та Львівської обласної 
державної адміністрації.

У своїх дослідженнях вивчає особливості та шляхи економічної екс-
пансії Китаю, інвестиційні та інноваційні процеси в країнах, що розви-
ваються.

Упродовж наукової діяльності опублікувала понад 60 наукових 
праць, зокрема одноосібну монографію «Економічна експансія Китаю в 
країни, що розвиваються» (2019). Співавторка семи навчальних підруч-
ників і посібників, як-от курсу лекцій «Особливості сучасного розвитку 
світової економіки» (2016), підручників «Економіка і зовнішньоеконо-
мічні зв’язки України» (2015) та «Менеджмент європейської економіч-
ної інтеграції» (2012).
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ФЕДУНЬ 
Юрій Богударович
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри міжнародних  
економічних відносин

Народився 5 липня 1980 р. у м. Львові. З 1987 р. вчився у Львівській 
спеціалізованій школі з поглибленим вивченням французької мови 
№ 37. Влітку 1989 р. Юрій з батьками переїжджає у студентське міс-
течко Бумердес поблизу столиці Алжиру, де батько, будучи доцентом 
Львівської політехніки, працював протягом п’яти років в місцевому уні-
верситеті. Повернувшись з Алжиру, вільно володіючи французькою мо-
вою займає призові місця на учнівських олімпіадах з французької мови 
та закінчує школу із срібною медаллю. 

У 1997 р. вступив до Львівського національного університету ім. Івана 
Франка на факультет міжнародних відносин по спеціальності міжнародні 
економічні відносини. У 2001 р. протягом чотирьох місяців проходив мов-
ні курси з англійської мови у Лондоні. У 2002 р. здобув диплом спеціаліста 
з відзнакою з міжнародних економічних відносин.  Того ж року поступив 
в аспірантуру та почав працювати асистентом кафедри міжнародних еко-
номічних відносин. З вересня 2006 по січень 2007 рр. перебував на науко-
вому стажуванні в Школі міжнародних відносин Елліотта, Університету 
Джорджа Вашингтона (США), за програмою фінансування Фонду Петрахів.

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Політика стало-
го еколого-економічного розвитку України в умовах інтеграції до ЄС» за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні від-
носини, а восени 2012 р. поряд з викладацькою роботою почав займатись 
адміністративною та був призначений заступником декана з навчально-
методичної роботи факультету міжнародних відносин. У 2015 р. присвоє-
но вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин. 

З 2014 р. є Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 
35.051.21 Львівського національного університету ім. Івана Франка із 
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захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини.

З 2016 р. призначений координатором академічної мобільності сту-
дентів факультету міжнародних відносин за програмою Еразмус+ та брав 
активну участь у міжнародних освітніх проєктах як гостьовий науковець: 
Вроцлавський університет (Польща, грудень 2015 р.); Університет Тома-
ша Бати (Чехія, березень 2016 р.); Університет Париж XII Валь де Марн 
(Париж, Франція, червень 2018 р.), Кафедра міжнародних економічних 
відносин Вроцлавського університету (Польща, грудень 2019 р.).

Сфера наукових інтересів: сталий розвиток, еколого-економічні проб-
леми, франчайзинг, міжнародна торгівля. Автор понад 30 наукових праць 
на цю тематику, а саме: Моделювання шляхів сталого еколого-економічно-
го розвитку України, Забезпечення сталості еколого-економічного розви-
тку України з урахуванням досвіду ЄС, Становлення та реалізація політи-
ки сталого розвитку в країнах-кандидатах на вступ до ЄС, Становлення та 
розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці. 
В квітні 2022 р. опублікована у співавторстві наукова стаття у виданні, що 
належить до наукометричної бази даних Scopus на тему «CO2 Emissions and 
Macroeconomic Indicators: Analysis of the Most Polluted Regions in the World». 

ШАМБОРОВСЬКИЙ 
Григорій Олегович
доктор економічних наук,  
професор кафедри міжнародних  
економічних відносин

Народився 5 лютого 1981 р., в с. Перетоки на Львівщині. У 1998 р. за-
кінчив Сокальську гімназію, нагороджений золотою медаллю «За високі 
досягнення у навчанні». Цього ж року вступив у Львівський національ-
ний університет ім. Івана Франка, на факультет міжнародних відносин. У 
2003 р. здобув кваліфікацію міжнародник-економіст, перекладач та отри-
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мав диплом магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відноси-
ни» з відзнакою. У 2003–2006 рр. навчався в аспірантурі Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка, на кафедрі міжнародних еко-
номічних відносин. Після закінчення аспірантури працював асистентом 
кафедри міжнародних економічних відносин. У 2008 р. здобув науковий 
ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Світове госпо-
дарство і міжнародні економічні відносини», тема дисертації: «Соціаль-
но-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи 
до Європейського Союзу». У 2009 р. закінчив Львівський державний уні-
верситет внутрішніх справ і отримав диплом бакалавра за напрямом під-
готовки «Право» з відзнакою. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента 
кафедри міжнародних економічних відносин. У 2020 р. захистив доктор-
ську дисертацію на тему «Закономірності досягнення добробуту насе-
лення в умовах трансформації міжнародних інтеграційних об’єднань» 
та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 
«Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародний менеджмент», 
«Філософія бізнесу», «Регіональна політика та структурні фонди ЄС», 
«Офшор не підприємництво». Гарант освітньо-професійної програми 
«Міжнародний бізнес».

Перебував на міжнародних наукових стипендіях та стажуваннях: 
2005 р. в Університеті Джорджа Вашингтона, США (Програма ім. Вілья-
ма та Гелени Петрахів); 2009–2010 рр. у Вроцлавському університеті, 
Польща (Програма ім. Лейна Кіркланда); 2011–2012 рр. у Міжнародно-
му науковому центрі ім. Вудро Вільсона, США (Програма ім. Фулбрайта-
Кеннана); 2019 р. в Університеті Джорджа Вашингтона, США (Програма 
ім. Вільяма та Гелени Петрахів).

Опублікував понад 40 наукових праць, у тім числі – дві монографії 
«Соціально-економічна ефективність європейської економічної інте-
грації» та «Добробут населення міжнародних інтеграційних об’єднань: 
стратегії для України», одноосібний навчальний посібник «Регіональна 
політика Європейського Союзу», статті у журналах, які індексуються у 
міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Автор кіногазети «Post Omnes Leopolis», сценарист та продюсер 
одно йменного короткометражного фільму – виконаних в рамках між-
народного проєкту «Глокалізація в США та Україні через сучасне мис-
тецтво музично-танцювального артперформансу», згідно з Договором 
про співпрацю Інституту проблем сучасного мистецтва (м. Київ) та Ін-
ституту Кеннана (м. Вашингтон, США).
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ЯНКІВ 
Мирон Дмитрович
доктор економічних наук, професор

Народився 25 липня 1951 р. в с. Лисовичі на Львівщині. Вищу 
освіту здобув на економічному факультеті Львівського університету 
(1968–1973 рр.) за спеціа льністю «Планування народного господар-
ства». Після закінчення економічного факультету навчався в аспіранту-
рі і у 1979 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті економіки 
АН Латвії (м. Рига). У 1985–1988 рр. проходив підготовку у докторанту-
рі Інституту економіки АН України і у 2000 р. захистив в Інституті еко-
номіки АН України (м. Київ) докторську дисертацію на тему «Організа-
ційно-економічні механізми розвитку і функціонування АПК України».

У 1978–1988 рр. працював асистентом, доцентом, старшим науко-
вим співробітником Львівського університету, у 1990–1994 рр. – завід-
увачем кафедри економіки і організації сільськогосподарського вироб-
ництва Львівської академії ветеринарної медицини, у 1995–1998 рр. –
начальником головного управління економіки Львівської облдержад-
міністрації, у 1997–1998 рр. – заступником голови Львівської облдер-
жадміністрації, а у 1998–2000 рр. – першим заступником голови Львів-
ської облдержадміністрації. 

У 1996–2000 рр. проф. Янків М. Д. за сумісництвом працював завіду-
вачем кафедри міжнародних економічних відносин Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка.

З 2000 р. був на дипломатичній роботі та роботі в органах держав-
ної влади: у 2000–2002 рр. – керівник Торговельно-економічної місії у 
складі Посольства України у Польщі, у 2002–2003 рр. – голова Львів-
ської обласної державної адміністрації, у 2004–2006 рр. – Надзвичай-
ний та Повноважний Посол України в Латвії, у 2007–2008 рр. – радник 
Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО при Пре-
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зидентові України, у 2008–2010 рр. – Радник-посланник Посольства 
України у Польщі, у 2010–2011 рр. – перший заступник голови Львів-
ської обласної державної адміністрації, а у 2011-2015 рр. – Генеральний 
консул України в Гданську, Польща.

За сумісництвом з дипломатичною роботою та роботою в органах 
державної влади Янків М.Д. працював професором кафедри міжна-
родних економічних відносин Львівської комерційної академії (2002–
2004). завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин Укра-
їнської академії бізнесу, м. Київ (2006–2007), професором Вищої школи 
інформатики і управління в м. Жешів, Польща (2006–2011), професо-
ром Вищої школи банківської справи у Гданську, Польща (з 2017 р.). 

У 2015–2022 рр. був ректором Львівського інституту менеджменту, 
де зараз завідує кафедрою менеджменту і міжнародного бізнесу. 

Проф. Янків М.Д. підготував трьох докторів та 15 кандидатів наук.
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Кафедра створена 29 грудня 2021 р. рішенням Вченої ради Львів-
ського національного університету.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів за освітньою програмою 
«Міжнародна інформація» та магістрів за освітньою програмою «Ін-
формаційний бізнес» у рамках спеціальності «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії», що здійснюється на факуль-
теті міжнародних відносин Львівського національного університету 
ім. Івана Франка.

З огляду на широке використання інформаційних систем та комуні-
каційних технологій у сучасних суспільно-політичних процесах та між-
народних відносинах, потреба у фахівцях, які вміють ефективно відсте-
жувати та аналізувати масиви інформації, володіють знаннями та вмін-
нями для підвищення медіаграмотності суспільства та для протидії ін-
формаційним операціям, в тому числі гібридного характеру, є актуаль-
ною в наш час і невпинно зростатиме. Підготовку саме таких фахівців 
забезпечує кафедра міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії.

Кафедра забезпечує викладання понад 40 дисциплін, пов’язаних 
з аналізом та опрацюванням інформації, суспільними комунікація-
ми, рекламною діяльністю, цифровою дипломатією та ін. Серед інших 
треба відзначити такі предмети, як «Iнформацiйнi системи i техно-
логії», «Iнформацiйно-аналiтична дiяльність у міжнародних відноси-
нах», «Мiжнародна iнформацiя», «Математичнi основи iнформаційних 
технологій», «Теорiя i практика комунiкацій», «Iнформацiйна безпе-
ка», «Компʼютерна обробка даних», «Iнтелектуальний аналiз даних», 
«Аналiз сучасних мiжнародних систем», «Виборчi технологiї», «Теорiя i 
практика рекламної діяльності», «Цифрова дипломатiя», «Iнформацiйнi 
вiйни», «Електронне врядування», «Математичне моделювання i про-
гнозування у міжнародних відносинах» та інші.

КАФЕДРА 
МІЖНАРОДНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 
ТА ЦИФРОВОЇ 
ДИПЛОМАТІЇ
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Науково-дослідна діяльність викладачів кафедри зосереджена на 
проблемах аналізу, моделювання та прогнозування процесів і явищ у 
системі міжнародних відносин, інформаційно-комунікативних аспектах 
міжнародних конфліктів, кібербезпеки, інформаційних воєн та пропа-
ганди, цифрової дипломатії та інших.

На базі кафедри функціонує Лабораторія цифрової дипломатії, де 
викладачі та студенти факультету міжнародних відносин мають змогу 
проводити дослідження міжнародних відносин та сучасної дипломатії з 
використанням новітніх інформаційних систем і технологій.

Кафедра міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії
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THESAURUS    Факультет міжнародних відносин від А до Я

ВОВК 
Роман Володимирович
кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, завідувач кафедри міжнародних 
комунікацій та цифрової дипломатії

Народився 7 вересня 1967 р. у м. Золочів Львівської обл. У 1984 р. 
закінчив Львівську середню школу № 18 та вступив до Львівського 
державного університету ім. Івана Франка на механіко-математичний 
факультет. У 1991 р. здобув диплом з відзнакою та почав працювати 
інженером лабораторії комп’ютеризації навчального процесу рідного 
університету. У цьому ж році вступив в аспірантуру за спеціальністю 
«Алгеб ра і теорія чисел». З 1994 р. по 2000 р. працював на посаді асис-
тента та доцента кафедри економічної кібернетики Львівського дер-
жавного аграрного університету. У 1997 р. захистив кандидатську дис-
ертацію на тему «Скрути в категорії модулів над розшарованим добут-
ком кілець» у Київському національному університеті ім. Тараса Шев-
ченка. У 2000 р. перейшов працювати на посаду доцента кафедри між-
народних відносин і країнознавства факультету міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 
2003–2008 рр. обіймав посаду заступника декана з навчально-мето-
дичної роботи факультету міжнародних відносин. У 2004 р. присвоєно 
вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 
служби. З 2022 р. очолив новостворену кафедру міжнародних комуніка-
цій та цифрової дипломатії факультету міжнародних відносин. 

Викладає дисципліни: «Математичні основи інформаційних техноло-
гій», «Основи міжнародних інформаційних відносин», «Прикладна інфор-
матика», «Комп’ютерна обробка даних», «Інтелектуальний аналіз даних», 
«Математичне моделювання і прогнозування міжнародних відносин».

Наукові інтереси зосереджені на проблемах моделювання політич-
них та соціально-економічних систем з використанням методів нечіт-
кої логіки, нейронних мереж і теорії ігор. У своїх дослідженнях активно 
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використовує сучасні інформаційні системи та технології. Автор біль-
ше вісімдесяти наукових та навчально-методичних праць, серед яких 
навчальний посібник «Моделювання міжнародних відносин» (2012), 
монографії «Моделювання соціально-економічних процесів» (2012) та 
«Global and Regional Dimensions of International Security» (2020). Також є 
співавтором термінологічного словника «Сучасна дипломатія» (2021). 

Результати наукової діяльності поступово знаходять практичне за-
стосування у дослідженні особливостей сучасних міжнародних відносин, 
про що свідчить відкриття на факультеті міжнародних відносин Лабора-
торії цифрової дипломатії, науковим керівником якої є Роман Вовк.

За час своєї науково-педагогічної діяльності він проходив науко-
ві стажування та проводив дослідження у Київському національному 
університеті ім. Тараса Шевченка, університеті Джорджа Вашингтона 
(США), Вроцлавському університеті (Польща) та ін.

Виступив організатором більше двох десятків міжнародних на-
укових конференцій. Налагодив також успішну співпрацю з Центром 
інформації та документації НАТО в Україні, в рамках якої починаючи з 
2004 р. практично щорічно проводяться академії та молодіжні форуми, 
присвячені актуальним проблемам безпеки в євроатлантичному про-
сторі. Співзасновник і заступник директора Центру міжнародної безпе-
ки та партнерства, який активно співпрацює з українськими та зарубіж-
ними навчальними та науковими закладами. У 2021 р. увійшов до скла-
ду експертної групи з дослідження проблем Східного партнерства, що 
була створена консорціумом університетів Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, Ягеллонського університету, Тбілісько-
го державного університету, Єреванського державного університету та 
Кишинівського державного університету. За результатами досліджен-
ня було проведено серію конференцій та опубліковано колективну мо-
нографію «Eastern Partnership: The Role and Significance in the Process of 
Transformation of the Countries of Eastern Europe and the South Caucasus», 
де Роман Вовк є автором одного з розділів. 

За свою наукову та педагогічну роботу нагороджений почесними 
грамотами Львівського національного університету ім. Івана Франка та 
Міністерства освіти і науки України.
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ІЖНІН 
Ігор Ігорович
кандидат політичних наук,  
доцент кафедри міжнародних комунікацій  
та цифрової дипломатії

Народився 2 червня 1977 р. у м. Черкаси. З 1984 по 1994 рр. навчав-
ся у Львівській середній школі № 4 з поглибленим вивченням англій-
ської мови. У 1994 р. вступив у Львівський національний університет 
ім. Івана Франка на факультет міжнародних відносин. У 1999 р. здобув 
диплом спеціаліста з міжнародних відносин з відзнакою (Дипломна ро-
бота на тему «Югославський конфлікт: механізми врегулювання». На-
ступного року закінчив магістратуру за тим самим напрямом і отримав 
диплом магістра з відзнакою (тема магістерської роботи «Проблема 
коректності міжнародного втручання»). У тому ж році вступив в аспі-
рантуру на факультеті міжнародних відносин Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка. У 2004 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальніс-
тю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку на тему «Особливості застосування воєнної сили у збройних 
конфліктах 90-х рр. XX ст.».

У 2002 р. почав працювати на факультеті міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка на посаді 
асистента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, за-
безпечуючи викладання дисциплін у рамках спеціальності «Міжнарод-
на інформація». З 2009 р. доцент кафедри міжнародних відносин і ди-
пломатичної служби. У 2014 р. було присвоєно вчене звання доцента. 
Одночасно в період з 2011 по 2016 рр. обіймав посаду заступника дека-
на з навчально-методичної роботи факультету міжнародних відносин. 
З 2022 р. – доцент кафедри міжнародних комунікацій та цифрової ди-
пломатії. Викладає дисципліни пов’язані із інформаційно-комунікатив-
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ним забезпеченням міжнародних відносин: «Інформаційно-аналітична 
діяльність у міжнародних відносинах», «Теорія і практика комуніка-
ції», «Теорія масової комунікації», «Зв’язки з громадськістю», «Комуні-
кація і пропаганда у сучасних міжнародних відносинах», «Міжнародні 
конфлікти». У рамках англомовної магістерської освітньої програми 
«Балто-Чорноморські регіональні студії» викладає предмет «Зовнішня 
та безпекова політика у Балто-Чорноморському регіоні». Проходив на-
укові стажування в університеті Джорджа Вашингтона (м. Вашингтон, 
США) та Інституті політології Віденського університету (Австрія).

Наукові зацікавлення зосереджені на проблематиці виникнення, 
розвитку та розв’язання сучасних міжнародних збройних конфліктів, 
зокрема на їхньому військово-політичному та інформаційно-комуніка-
тивному аспектах.

У 2019 р. у співавторстві з колегами по кафедрі С. Пик та К. Полі-
щуком видав підручник «Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ – перша 
половина ХХ ст.)», який отримав перше місце у конкурсі Львівського 
національного університету «Найкращий підручник гуманітарного на-
прямку 2018–2019 навчального року». Брав участь у підготовці до ви-
дання «Українського дипломатичного словника» (2014), «Дипломатич-
ного словника» (2021), Термінологічного словника «Сучасна диплома-
тія» (2021). Також є співавтором та брав участь у підготовці та виданні 
науково-дослідницького проєкту «Leopolis Consulari. Сторінками історії 
консульського Львова» (2013), присвяченого історії присутності кон-
сульств іноземних держав у м. Львові.

Співзасновник Центру міжнародної безпеки і партнерства, що 
функціонує при факультеті міжнародних відносин.

У 2022 р. відзначений подякою Міського голови м. Львова за внесок 
у розвиток науки, викладацьку та дослідницьку діяльність.
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ПОЛІЩУК 
Костянтин Віталійович
кандидат політичних наук,  
доцент кафедри міжнародних комунікацій  
та цифрової дипломатії

Народився 9 вересня 1981 р. у Львові. У 1998 р. закінчив з відзна-
кою середню школу № 8 з поглибленим вивченням німецької мови. У 
2002–2003 рр. за результатами навчання на факультеті міжнародних 
відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка здо-
був з відзнаками дипломи бакалавра та магістра за спеціальністю «Між-
народник-політолог. Перекладач». У студентські та згодом аспірантські 
роки брав участь у численних міжнародних конференціях, школах та 
навчальних семінарах, зокрема у 2001 р. отримав диплом Альпбах-
ської школи європейського права (Австрія). У 2003–2006 рр. навчався 
в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка, 
за підсумками якої у 2007 р. захистив дисертацію на тему «Етнонаціо-
нальний вимір конфлікту в Країні Басків» та отримав науковий ступінь 
кандидата політичних наук.

У 2008 р. розпочав викладацьку роботу на кафедрі міжнародних 
відносин і дипломатичної служби Львівського національного універси-
тету ім. Івана Франка, з 2012 р. – на посаді доцента кафедри міжнарод-
них відносин і дипломатичної служби, з 2022 р. – доцент кафедри між-
народних комунікацій та цифрової дипломатії. Забезпечує викладання 
навчальних курсів «Аналіз сучасних міжнародних процесів», «Інформа-
ційні війни», «Міжнародні конфлікти», «Еліти у сучасних міжнародних 
відносинах», «Цифрова дипломатія».

З 2002 р. працював в Австрійсько-українському центрі кооперації 
в освіті, науці та культурі при Львівському національному університе-
ті ім. Івана Франка, де впродовж багатьох років займався управлінням 
різноманітними проєктами, забезпечував проведення спільних україн-
сько-австрійських семінарів, наукових конференцій, виставок, викону-
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вав функції перекладача та випускового редактора. Активна робота у 
німецькомовному середовищі дозволила поглибити та вдосконалити пе-
рекладацьку майстерність та діяльність, яка поряд з науково-викладаць-
кою стала другим стрижневим елементом професійного життя. З тих 
пір активно працює перекладачем на міжнародних форумах, численних 
воркшопах, семінарах, конференціях, зустрічах тощо, а також активно за-
ймається науковим та художнім письмовим перекладом. Зокрема є авто-
ром наступних наукових перекладів з німецької мови: В. Старосольський 
«Принцип більшості», Віденські Державознавчі Студії (2018), Практич-
ний посібник «М 89 Музикотерапія в Україні: збірник статей» (2020), 
В. Е. фон Геблер «Цісарсько-королівський Австрійський допоміжний кор-
пус у Російському поході 1812 року» (2012) та багатьох інших.

Із наукового перекладу праці австрійського дипломата Р. Агстнера 
«Про цісарів, консулів і купців – Австрія і Україна 1785–2010» (2011) та 
роботи над дослідженням «Leopolis Consulari. Сторінками історії консуль-
ського Львова» (2015) виник науковий інтерес до історії та інструмен-
талізації консульських представництв у Західній Україні в австро-угор-
ський період, який переріс у дослідницьку роботу в зарубіжних архівах та 
публікацію «Von politischer und wirtschaftlicher Instrumentalisierung fremder 
Konsulate in Kronländern Galizien und Bukowina 1815–1918» у 2021 р. У рам-
ках науково-дослідної роботи вийшло друком близько 20 наукових пу-
блікацій та тез до наукових конференцій. К. Поліщук був також активним 
учасником та співавтором різних факультетських видавничих проєктів: 
«Львів консульський» (2013), колективна монографія «Міжнародні від-
носини: політика, економіка, право» (2017), підручник «Міжнародні кон-
флікти» (2019), термінологічний словник «Сучасна дипломатія» (2021), 
«Дипломатичний словник» (2021) тощо.

У тісному співробітництві з культурно-освітньою секцією Посоль-
ства Австрії в Україні та Австрійською службою академічних обмінів 
(OEAD) у Львові вдалось успішно реалізувати низку спільних проєктів, 
зокрема регулярні навчальні поїздки львівських студентів-міжнарод-
ників до Відня (з 2015 року), інформаційні заходи ОБСЄ у Львові та Від-
ні, щорічну участь наших студентів у міжнародній літній економічній 
школі у Відні (AEMS), спільний німецько-австрійсько-український про-
єкт у сфері міжнародної соціальної роботи, постійне консультування 
студентів з питань навчання за кордоном.

Серед хобі та уподобань слід виокремити кінематограф, ігрові види 
спорту, туризм, особливо, багатоденні велосипедні і не тільки ман-
дрівки різними куточками світу, зокрема велотури Памірським шосе 
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(Таджи кистан, Киргизстан), Скандинавськими країнами, Південни-
ми Балканами, Південним Кавказом, Центральною та Південно-Схід-
ною Європою, але й також Україною, зокрема вздовж річок Дністер та 
Пд. Буг (від витоку до гирла) та Українськими Карпатами. Загалом по-
бував на чотирьох континентах у близько 50 країнах світу.

СУЛИМ 
Борис Володимирович
кандидат політичних наук, 
доцент кафедри міжнародних комунікацій  
та цифрової дипломатії

Народився 10 червня 1984 р. у м. Львові. Після закінчення школи із 
золотою медаллю у 2000 р. вступив до Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка на факультет міжнародних відносин. Під 
час навчання був заступником головного редактора журналу «Молода 
Дипломатія». Проходив практику у Представництві Міністерства за-
кордонних справ України у Львові, в Посольстві України в Республіці 
Австрія у Відні. Упродовж навчання був багаторазовим стипендіатом 
фундації ім. Ганса Зайделя (м. Мюнхен, Німеччина) в Інституті політи-
ки та політичних наук університету ім. Людвіга Максиміліана, в Бюро 
Австрійської кооперації у Відні, в Інституті Східної Європи, а також при 
Вроцлавському університеті (Польща). Під час навчання та стажування 
за кордоном активно брав участь у політичних акціях того часу, резуль-
татом чого є видання антології Помаранчевої Революції «Голос Майда-
ну», чимало розділів якої перекладено більш як на десять мов. 

По закінченні у 2006 р. університету упродовж трьох років працю-
вав на посаді начальника відділу міжнародної технічної допомоги, за-
ступника начальника управління міжнародного співробітництва Львів-
ської облдержадміністрації. Наукові дослідження Бориса Сулима увін-
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чалися захистом кандидатської дисертації на тему «Імідж України у сус-
пільно політичному дискурсі Австрійської Республіки» (2011). 

Від 2013 р. він працює доцентом кафедри міжнародних відносин та 
дипломатичної служби Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. Викладав такі курси: історія міжнародних відносин, теорія між-
народних відносин, документація дипломатичних представництв, елек-
тронне врядування, геополітичне моделювання, дипломатичний про-
токол та етикет, вступ до спеціальності. Автор 24 публікацій, серед яких 
чимало видано за кордоном. 

Захоплення Б. Сулима історичним минулим Львова мало результа-
том видану у 2007 р. історико-популярної та краєзнавчої книги «Фе-
номен Крайової Виставки в Галичині 1894 року». Вийшла в світ також 
тримовна збірка поезій «Місто любові» і збірка «Відлуння і тіні», пере-
кладена іноземними мовами. Літературний доробок Б. Сулима був ви-
соко оцінений Львівською обласною спілкою письменників, на засідан-
ні якої автору було запропоновано членство у ній.

ШИПКА 
Роман Йосифович
завідувач Лабораторії  
міжнародних інформаційних систем  
та суспільних комунікацій,  
асистент кафедри міжнародних  
комунікацій та цифрової дипломатії

Народився 15 червня 1969 р. в м. Львові. У 1976–1986 рр. навчався 
в середній школі № 79, яку закінчив зі срібною медаллю. Після школи 
вступив на математичний факультет Львівського державного універ-
ситету ім. Івана Франка. Навчання було перерване призовом до Радян-
ської армії. У 1989 р. продовжив вивчення математичних наук у Львів-
ському університеті ім. Івана Франка.
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Після випуску з університету вступив у 1993 р. до аспірантури у від-
діл механіки деформівного твердого тіла Інституту прикладних про-
блем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.

З 1996 р. працював на посаді провідного програміста при кодифіка-
ційному бюро юридичного факультету Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка. 

З 2004 р. почав викладацьку діяльність на кафедрі міжнародних 
відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин. 
Забезпечує курси «Сучасні інформаційні системи і технології», «Систем-
ний аналіз» для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, сус-
пільні комунікації та регіональні студії».

З 2017 р. працює на посаді завідувача Лабораторії міжнародних ін-
формаційних систем та суспільних комунікацій. Здійснює супровід ло-
кальної мережі факультету міжнародних відносин.
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Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів відкрита та 
функціонує на факультеті міжнародних відносин з 1 лютого 2003 р.

Діяльність кафедри зосереджена на випуску фахівців зі спеціаль-
ності «Міжнародні економічні відносини», їхню цілеспрямовану спеціа-
лізовану економічну та математичну підготовку. На кафедрі функціо-
нують такі спеціалізації: «Міжнародні фінанси», «Економіка та фінанси 
Європейського союзу» та «Міжнародний фінансовий менеджмент».

Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів готує фахів-
ців зі спеціальності «міжнародні економічні відносини», які володіють 
вмінням обґрунтовувати і застосовувати інформаційно-аналітичний 
інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні 
техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків, а 
також, IT-технологіями фінансового аналізу компаній, сучасними про-
цедурами та методиками економічного аналізу міжнародної торгівлі, 
мобільності капіталу та робочої сили.

Кафедра є інноваційним підрозділом у проведенні сучасних науко-
вих досліджень у сфері міжнародного економічного аналізу і фінансів 
та підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин зі спеціалі-
зацією у міжнародних фінансах та в галузі економіки та фінансів Євро-
пейського союзу. Випускники кафедри, а це понад 600 осіб, працюють у 
науково-дос лідницьких підрозділах Світового банку, МВФ, ЄБРР, інших 
міжнародних організаціях, а також міжнародних фінансових, аудитор-
ських компа ніях і банках, державних органах економічного управління, 
міжнародних інвестиційних проєктах. На кафедрі працюють 11 виклада-
чів, які забезпечують викладання нормативних та спеціалізованих курсів 
для здобувачів освітнього рівня бакалавр, магістр та доктор філософії, 
зокрема: «Міжнародний економічний аналіз», «Основи економічної тео-
рії», «Мікроекономіка», «Макро економіка», «Сучасні теорії міжнародної 
макроекономіки», «Міжнародні фінанси», «Економетрика, теорія ймо-
вірностей та математична статистика», «Кількісні методи в економіці», 
«Фінансовий облік у зарубіжних країнах», «Світові валютні та фондові 

КАФЕДРА 
МІЖНАРОДНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ І ФІНАНСІВ
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ринки», а також ряд спеціальних курсів: «Теорія грошей та кредиту», «Те-
орія інвестицій», «Міжнародні фінансові ризики», «Фінанси та економіч-
не зростання держав», «Економіка Європейського Союзу», «Фінансовий 
аналіз», «Фіскальна та монетарна політика ЄС» та інші.

При кафедрі функціонує аспірантура, в якій навчалось понад 30 сту-
дентів, з часу заснування кафедри захищено дві докторських та 27 кан-
дидатських дисертацій зі спеціальності «Світове господарство та міжна-
родні економічні відносини».

Наукові напрямки діяльності викладачів кафедри: моделі економічно-
го зростання країн Центральної та Східної Європи (Біленко Ю. І.), механіз-
ми інституційних змін та інституційного середовища економічного роз-
витку в країнах Центральної та Східної Європи (Біленко Ю. І., Гурняк І. Л., 
Москалик Л. І), особливості доларизації в країнах Центральної та Східної 
Європи (Лапчук Б. Ю.), структурні зміни в економічному розвитку постра-
дянських держав (Кузенко Н. В.), структурні чинники інфляції в умовах 
монетарної стабілізації (Максимук А. О.), економіка і фінанси Європейсько-
го Союзу (Н. Кузенко, Л. Ємельянова), фіскальна політика країн ЦСЄ (Ко-
пич Р. І.), залучення капіталу в економіку країн ЦСЄ (Біленко Ю. І.), аспекти 
формування бізнес-стратегій багатонаціональних підприємств у контексті 
сталого розвитку (Москалик Л. Р.), сталий економічний розвиток та зба-
лансоване природокористування країн (Туниця Т. Ю.)

Викладачами кафедри за результатами наукових досліджень опублі-
ковано понад 400 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних фахових 
виданнях, викладачі кафедри брали участь у підготовці 22 монографій та 
12 підручників. Серед монографії такі: Біленко Ю. І. «Економічне зростання 
країн Центральної та Східної Європи в умовах інституційних змін», Кузен-
ко Н. В. «Структурні зміни в економічному розвитку пострадянських дер-
жав», Копич Р. І. «Фіскальна політика в умовах післякризової стабілізації 
європейських країн», Лапчук Б. Ю. «Валютна політика», Туниця Т. Ю. «Зба-
лансоване природокористування: національний і міжнародний контекст».

На сьогодні кафедра зосереджує свою роботу на проведенні до-
сліджень згідно з науковою темою «Економічний аналіз структурної 
трансформації інвестиційного та експортного потенціалу у регіонах 
і країнах світу». Зокрема, визначення на основі економічного аналі-
зу процесів зміни галузевої структури експорту та інвестицій у різних 
регіонах і країнах світу, оптимального вибору основних галузей вироб-
ництва та сфери послуг для максимізації валового внутрішнього про-
дукту, зростаючого доходу на фактори виробництва та покращення 
умов торгівлі, розроблення рекомендацій щодо зміни галузевої струк-
тури інвестицій та експорту України.
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Кафедра здійснює активну роботу із залучення грантів, як вітчиз-
няних, так і зарубіжних, для науково-дослідної діяльності.

Кафедра отримала грант від AFP (Academic Fellowship Program), що 
адмініструється Інститутом Відкритого Суспільства (Будапешт) для 
розвитку професійної підготовки викладачів, підготовки нових курсів, 
а також запрошення іноземних професорів для читання лекцій та учас-
ті в наукових семінарах кафедри.

На кафедрі проводились дослідження за спільним проєктом з Уні-
верситетом Лестера (Лондон, Великобританія) та Варшавським універ-
ситетом (Польща) «Інкорпорація соціально-економічних індикаторів у 
VAR-моделювання економік нових незалежних держав», фінансований 
Європейським Союзом (INTAS 05-10000006-8440).

З 2008 р. при кафедрі міжнародного економічного аналізу і фінан-
сів функціонує Центр інноваційних знань Світового банку, який забез-
печує користування електронними ресурсами Групи світового банку, 
доступ до публікацій Банку та проведення наукових досліджень з про-
блем економічного розвитку, бібліотека з найновіших досліджень Сві-
тового банку в Україні.

Кафедра мотивує студентську наукову роботу через спільні наукові 
публікації зі студентами, які спеціалізуються по кафедрі. Керує коман-
дою студентів, що брали участь у всеукраїнському конкурсі з інвести-
ційного менеджменту CFA Ukraine.

Підтримуються наукові зв’язки з Єльським університетом (США), 
Центрально-Європейським університетом (Угорщина), дослідницьки-
ми підрозділами Світового банку, Сіднейським університетом (Австра-
лія), Університетом Турку (Фінляндія), Варшавським університетом 
(Польща), Білостоцьким університетом (Польща).

Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів
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БІДА 
Маріанна Богданівна
кандидатка економічних наук, 
доцентка кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народилася у 1990 р. у м. Броди Львівської області. У 2007 р. всту-
пила на факультет міжнародних відносин Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2012 р. 

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносин на 
тему «Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання 
держав».

Викладацьку діяльність розпочала у 2015 р. у Львівському інститу-
ті менеджменту, де викладала курси «Міжнародна економіка» та «Між-
народні економічні відносини» для студентів, які навчались за програ-
мою підготовки «Магістр бізнес адміністрування» (Master of Business 
Administration, MBA).

У 2018 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри міжнародного 
економічного аналізу і фінансів Львівського національного університе-
ту ім. Івана Франка, де викладає практичну частину курсів «Міжнарод-
ні фінанси» для студентів четвертого курсу та «Міжнародні фінанси та 
міжнародні фінансові інституції» для першокурсників.

З 2022 р. також працює асистентом кафедри економіки та фінансів 
Університету інформаційних технологій та менеджменту у м Жешув 
(Польща), де викладає курс «Fundamentals of Macroeconomics» англій-
ською мовою для іноземних студентів. 
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БІЛЕНКО 
Юрій Іванович
кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народився 11 травня 1961 р. у м. Львові. У 1982 р. закінчив Україн-
ський поліграфічний інститут ім. Івана Федорова з відзнакою, кваліфі-
кація: інженер-економіст. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію 
з економічних наук. У 1986–1994 рр. науковий співробітник Інституту 
економіки НАН України. У 1993–1994 рр. доцент кафедри економіки 
України, у 1994–2003 рр. – доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. 
З 2003 р. і до цього часу – завідувач кафедри міжнародного економіч-
ного аналізу і фінансів факультету міжнародних відносин Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

Викладає курси «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнарод-
ні фінанси», «Сучасні теорії міжнародної макроекономіки», «Фінанси 
та економічне зростання держав» для бакалаврів та магістрів, а також 
курси для докторських студій «Сучасні теорії міжнародної економіки», 
«Міжнародні фінанси та відкрита макроекономіка».

Автор понад 120 наукових і науково-методичних робіт, зокрема, мо-
нографій «Економічне зростання в країнах Центральної та Східної Єв-
ропи в умовах інституційних змін» (2019), «Productivity of Contemporary 
Economies. Theory and Evidence». Cambridge Scholars Publishing» (2021), 
«Зони вільної торгівлі в ХХІ ст.» (2013), «Post-Crisis Global Economy: 
Restoration of Equilibrium» (2013), співавтор навчальних посібни-
ків «Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка)» (2002, 2010, 
2018), «Сучасні економічні та фінансові проблеми країн, що розви-
ваються» (1997), «Philosophical and Economic Foundations of Sustainable 
Development» (1999), «Комерційна дипломатія: торговельна політика і 
право» (2005,2006).
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Під його керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій зі спе-
ціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Здійснював керівництво виконанням наукових тем: «Економічний 
аналіз впливу іноземного капіталу на продуктивність та макроеконо-
мічну стабільність країн зі зростаючими ринками»; «Економічний ана-
ліз структурної трансформації інвестиційного та експортного потенціа-
лу у регіонах і країнах світу»; «Дослідження проблеми вибору та форму-
вання оптимальної траєкторії економічного розвитку держав в умовах 
їх значної торговельної та фінансової відкритості»; «Дослідження ме-
ханізмів інституційних змін та інституційного середовища економіч-
ного розвитку в країнах Центральної та Східної Європи»; «Формування 
структури та ринків капіталу в постсоціалістичних країнах Централь-
ної та Східної Європи»; «Валютно фінансові та інституційні механізми 
економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи».

У 1998–2000 рр. проходив стажування в Центрі економічного зрос-
тання Єльського університету (США), який займає 7 місце у світовому 
рейтингу університетів, проводив дослідження за спільним проєктом з 
Університетом Лестера (Лондон, Великобританія) та Варшавським уні-
верситетом (Польща) «Інкорпорація соціально-економічних індикато-
рів у VAR-моделювання економік нових незалежних держав», фінансо-
ваний Європейським Союзом.

Наукові інтереси: дослідження макро- та мікроекономічних про-
блем економічного зростання країн, валютної політики та міжнарод-
них потоків товарів і капіталу, економічної ефективності, проблем ви-
користання людського капіталу в країнах світу.

Член редколегії журналу «Вісник Львівського університету. Серія 
Міжнародні відносини», журналу «Optimum. Economic Studies» (Поль-
ща), «International Relations Review» (Польща).

Член науково-методичної комісії МОН України зі складання держав-
них стандартів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 
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ГУРНЯК 
Ігор Любомирович
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народився 1971 р. у м. Львові. Закінчив Львівську середню школу 
№ 64, механіко-математичний факультет та факультет міжнародних 
відносин, аспірантуру Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка. У 2001–2011 рр. асистент, з 2011 р. доцент кафедри міжна-
родного економічного аналізу і фінансів. У 2005 р. захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему 
«Торгово-промислові палати у системі ЗЕД України». Викладає англій-
ською мовою курси «Фінансовий аналіз», «Сучасні системи обліку», 
«Економіка підприємства», «Основи аудиту», «Облік зовнішньоеконо-
мічної діяльності», «Теорія ігор». У 2019 р. викладав курс «Економіка 
бізнесу» в університеті м. Білосток (Польща).

У 1999–2007 рр. (певний період за сумісництвом) працював у 
Львівській торгово-промисловій палаті на посаді начальника аналі-
тичного відділу та головного редактора журналу «Зовнішньоекономіч-
ний Кур’єр». Кілька років працював журналістом в економічній газеті 
«Діло». Два почергові терміни був головою Асамблеї громадських орга-
нізацій малого і середнього бізнесу України.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 
«Value Added from the Perspective of Econophysics» (2021); «Mechanisms of 
effective governance and cooperation: comparative analysis of the European 
states with particular attention to Ukraine» (2021); «Zombie business 
strategies: The case of Ukraine» (2021); «Virtuality as a precondition and 
necessity for the mankind development» (2020); «Analysis of Institutions 
Interaction in Ukrainian Economy by Using Game Theory Models» (2019); 
«The Zombie Phenomenon in Banking and Business: a Comparative Analysis 
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and the Origin of the Institutional Problem» (2019); «The “Taste of Life” as 
a Mechanism of Overcoming Corruption» (2018); «Efficient Use of Common 
Resources in Conditions of Sustainable Development» (2018).

Наукові інтереси зосереджені на питаннях програмування, теорії ігор, 
місцевого самоврядування, фінансового аналізу, автоматизації бізнесу.

Зацікавлення: мови програмування, фантастика. Володіє англій-
ською, німецькою та польською мовами.

ЄМЕЛЬЯНОВА 
Лідія Олегівна
кандидатка економічних наук, 
доцентка кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народилася 1983 р. у Львові. Закінчила з відзнакою Львівську се-
редню школу № 28 з поглибленим вивченням німецької мови (2000), 
факультет міжнародних відносин (кваліфікація бакалавра – фахівець з 
міжнародних економічних відносин, 2004) та магістратуру факульте-
ту міжнародних відносин (кваліфікація – економіст-міжнародник, пе-
рекладач, 2005) Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Закінчила також Львівську комерційну академію за напрямом 
підготовки «Економіка та підприємництво» (кваліфікація бакалавра з 
економічної кібернетики, 2005) та аспірантуру Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка (2013).

Отримала сертифікат, що підтверджує володіння німецькою мовою 
на рівні B2/C1 (DSDII, ZweiteStufe, 2000). Закінчила навчальну програму 
«Комерційна дипломатія та торгівельна політика», організовану Цен-
тром торгівельної політики та права (Оттава, Канада) та Львівським 
національним університетом ім. Івана Франка (Львів, Україна) (2004), 
а також навчальну програму «Ведення власної справи», організовану 
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Українським Католицьким Університетом (Україна) за участі Школи 
Бізнесу Нурд Університету (Норвегія) (2016).

У 2015 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Фран-
ка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата еко-
номічних наук на тему «Інституційні реформи у процесі формування 
акціонерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах європейської інтеграції» 
(спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). У 2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжна-
родного економічного аналізу і фінансів.

У 2005–2014 рр. – асистент, з 2015 р. – доцент кафедри міжнарод-
ного економічного аналізу і фінансів факультету міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. 

Автор понад 20 наукових праць, зокрема: «The Determinants of Stock 
Market Development in the CEE countries» (2013); «Аналіз рівня розви-
тку фондового ринку в країнах Центральної та Східної Європи» (2015); 
«Складові інституційних реформ у контексті формування акціонерного 
капіталу в країнах із перехідною економікою» (2016); «Рівень розвитку 
фондового ринку та інвестиційна привабливість України» (2020); «Ко-
реляційний аналіз динаміки фондових індексів країн світу та України» 
(2020); «Relationship between the stock market development, banking sector 
development and economic growth in the CEE countries» (2021).

Наукові інтереси: фондові ринки, ринки акціонерного капіталу, 
інсти туційні реформи, корпоративне управління.

Нагороджена Грамотою Ректора Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здо-
бутки у науково-педагогічній діяльності (2012).

Зацікавлення: розроблення сайтів, велоспорт, великий теніс. Воло-
діє німецькою, англійською, російською та болгарською мовами.
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КОПИЧ 
Роман Іванович
доктор економічних наук,  
доцент кафедри міжнародного 
економічного аналізу і фінансів

Народився 4 серпня 1981 р. у м. Львів. Навчався у Львівському на-
ціональному університеті ім. Івана Франка на факультеті міжнародних 
відносин за спеціальністю міжнародні економічні відносини. У 2007 р. 
здобув ступінь кандидата економічних наук, а у 2020 р. захистив док-
торську дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних 
наук за спеціальністю світове господарство і міжнародні економічні 
відносини (тема дослідження «Гармонізація фіскальної політики у Єв-
ропейському Союзі»).

Викладає навчальні курси: «Фінанси зарубіжних країн», «Фіскальна 
політика Європейського Союзу».

Автор монографій «Фіскальна політика країн Центральної і Схід-
ної Європи: євроінтеграційні виклики» (2011 р.), «Фіскальна політика в 
умовах післякризової стабілізації європейських країн» (2018 р.).

Коло наукових інтересів: фіскальна політика країн Центральної та 
Східної Європи, управління державним боргом у міжчасовому контек-
сті, фіскальна стійкість, макроекономічні ефекти дефіциту бюджету, 
ефективність фіскальних стимулів під час фінансової кризи та особли-
вості післякризової фіскальної політики.
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КУЗЕНКО 
Наталія Володимирівна
кандидатка економічних наук,  
доцентка кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народилася 1983 р. у м. Львові. У 2000 р. закінчила середню школу 
№ 90 м. Львова, у 2005 р. – факультет міжнародних відносин (магістр з 
міжнародних економічних відносин, перекладач) та у 2011 р. – аспіран-
туру Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2005–2007 рр. – асистентка та за сумісництвом лаборантка кафед-
ри міжнародного економічного аналізу і фінансів, у 2007–2012 рр. – 
асистентка, а з 2013 р. – доцентка кафедри міжнародного економічно-
го аналізу і фінансів. У 2011 р. в Інституті міжнародних відносин Київ-
ського національного університету ім. Тараса Шевченка захистила ди-
сертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
на тему «Особливості структурних змін в економічному розвитку по-
страдянських держав». У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафе-
дри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

Закінчила навчальний курс з комерційної дипломатії та торгівель-
ної політики Карлтонського університету (м. Оттава, Канада, 2005); ста-
жувалась у Варшавському університеті (м. Варшава, Республіка Поль-
ща, 2007) та в Університеті Фоджі (м. Фоджа, Італія, 2016); брала участь 
у міжнародній дослідницькій програмі «Region, Nation and Beyond. An 
Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine» Універ-
ситету Сент-Ґаллен (Санкт-Галлен, Швейцарія, 2012–2015). Закінчила 
навчальний курс з сучасних методів викладання економічних дисцип-
лін “CERGE-EI Teaching Fellows program” Центру економічних дослі-
джень та вищої освіти при Карловому університеті та Інституті еконо-
міки Чеської академії наук (м. Прага, Чеська Республіка, 2017) та дис-
танційний курс «Досконалість у викладанні: американський досвід» 
Університету Вермонт (США) (м. Львів, Україна, 2021).
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Авторка численних наукових та навчально-методичних праць, зо-
крема: «Природні ресурси та структурні особливості економічного 
розвитку пострадянських держав» (2006); «Теоретичні підходи до ви-
вчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських 
держав» (2007); «Вплив продуктивності праці в секторах економіки на 
економічне зростання пострадянських держав» (2010); «Структурні 
зміни та макроекономічна стабільність в економіках пострадянських 
держав» (2012); «Структурні зміни в економічному розвитку постра-
дянських держав» (2013); «Структурні реформи і регіональна конвер-
генція в Україні» (2013); «Особливості змін у структурі сукупного по-
питу пострадянських держав» (2015); «Галузевий аналіз імпортозалеж-
ності в економіці України» (2017); «Аналіз внутрішньогалузевої торгів-
лі у переробній промисловості України» (2018); «Institutional factors of 
economic performance: evidence from the world value survey» (2021).

Наукові інтереси: економічний розвиток, структурні зміни, струк-
турні реформи, економічна політика, макроекономічне регулювання.

Нагороджена Почесною грамотою Львівської обласної державної 
адміністрації (2012), Подякою Ректора Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка (2017). Зацікавлення: література, педагогі-
ка. Володіє англійською і польською мовами.

ЛАПЧУК 
Богдан Юрійович
кандидат економічних наук,  
доцент кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народився 1977 р. у м. Львові. Закінчив Львівський фізико-мате-
матичний ліцей при Львівському університеті (1994), факультет між-
народних відносин (спеціаліст з міжнародних економічних відносин, 
перекладач, 1999), магістратуру (магістр з міжнародних економічних 
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відносин, 2000) та аспірантуру (2003) Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка.

Закінчив навчальні курси з комерційної дипломатії та торгівельної 
політики Карлтонського університету (м. Оттава, Канада, 2002), ста-
жувався у Комерційному університеті бізнесу і адміністрації у Варшаві 
(2002) та Варшавському університеті (2008).

У 2001–2003 рр. – асистент і молодший науковий співробітник ка-
федри міжнародних економічних відносин, у 2003–2004 рр. – асистент, 
а з 2004 р. – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фі-
нансів, а також викладач Інституту післядипломної освіти та доунівер-
ситетської підготовки Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка. У 2010–2012 рр. – заступник декана з навчально-методичної 
роботи факультету міжнародних відносин, з 2012 р. виконує обов’язки 
адміністратора веб-сайту факультету.

У 2004 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка захистив дисертацію кандидата 
економічних наук на тему «Фактори вибору валютного режиму в краї-
нах Центральної та Східної Європи». У 2008 р. присвоєно вчене звання 
доцента кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

Наукові інтереси: проблеми вибору валютних режимів, валютна і 
монетарна політики, доларизація. Науковий керівник чотирьох захи-
щених дисертацій кандидатів економічних наук.

Стипендія Голови Львівської обласної державної адміністрації для 
молодих вчених установ НАН України та вищих навчальних закладів 
(2004/2005). Нагороджений Подяками Ректора Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка (2004, 2006), Почесною грамотою 
Львівської обласної державної адміністрації (2012).

Зацікавлення: історія, малювання карикатур, дизайн. Володіє анг-
лій ською і польською мовами.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 
«Problem of unofficial dollarization in Ukraine» (2008); «Криптовалюти у 
сучасній фінансовій системі: нова форма грошей?» (2017); «Аналіз тен-
денцій неофіційної доларизації в Україні» (2018); «Основні відмінності 
криптовалют від традиційних грошей» (2018); «Dynamics of Unofficial 
Dollarization in Ukraine, 1997–2021» (2021); навчального посібника «Ва-
лютна політика» (2008).
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МАКСИМУК 
Андрій Олександрович
кандидат економічних наук,  
доцент кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народився 1982 р. у м. Львові. Закінчив спеціалізовану школу № 53 із 
поглибленим вивченням англійської мови (1998), факультет міжнародних 
відносин (магістр з міжнародних економічних відносин, 2003) та аспіран-
туру (2007) Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 1999–2013 рр. – асистент, а з 2013 р. – доцент кафедри міжнарод-
ного економічного аналізу і фінансів. У 2011 р. у Львівській державній 
фінансовій академії захистив дисертацію кандидата економічних наук 
на тему «Структурні чинники інфляції в умовах монетарної стабіліза-
ції». У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародного 
економічного аналізу і фінансів.

Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць, зокре-
ма: «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики» (2021); 
«Institutional Factors of Economic Performance: Evidence From the World Value 
Survey» (2021); «Чинники ризику: методика визначення й оцінювання, 
прогнозування в медицині (огляд літератури; приклади використання у 
власній клінічній практиці)» (2021); «Аналіз внутрішньогалузевої торгівлі 
у переробній промисловості України» (2018); «Галузевий аналіз імпорто-
залежності в економіці України» (2017); «Розрахунки та платежі в міжна-
родному бізнесі. Методичні рекомендації до вивчення курсу» (2013).

Наукові інтереси: інвестиції, економетричні та статистичні методи 
аналізу даних, робота з великими масивами даних. 

Нагороджений Подякою Ректора Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка (2017).

Зацікавлення: інтелектуальні ігри («Мафія», «Що? Де? Коли?»). Во-
лодіє англійською і польською мовами.
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МОСКАЛИК 
Ліана Романівна
кандидатка економічних наук,  
доцентка кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народилася у м. Львові, навчалася у СШ № 79 (Гімназія «Євшан») 
у математичному класі, яку закінчила зі срібною медаллю у 1990 р. 
З 1991 р. навчалася у Львівському державному університеті ім. Івана 
Франка, за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті. У 1996 р. 
вступила до аспірантури та у 2001 р. захистила кандидатську дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. З 2000 р. 
працювала на кафедрі міжнародних економічних відносин спочатку на 
посаді асистента кафедри, а згодом, після присвоєння вченого звання до-
цента у квітні 2006 р. – на посаді доцента. З 2007 р. по даний час працює 
на кафедрі міжнародного економічного аналізу і фінансів.

Проходила стажування в Канаді у Карлтонському університеті та 
Університеті Оттави за програмою «Комерційна дипломатія, торгівель-
на політика і право», а також у Вроцлавському університеті, є учасни-
ком міжнародних економічних семестрів «Інтереко» та інші.

Сфера наукових інтересів: міжнародний фінансовий та інвестицій-
ний менеджмент, фінанси транснаціональних корпорацій, цифровізація 
світової економіки.

Опублікувала понад 50 наукових статей та близько 20 навчально-
методичних праць. Є співавтором низки навчальних посібників, зокре-
ма, «Вступ до міжнародних економічних відносин», а також «Комерцій-
на дипломатія: торговельна політика і право», виданого в рамках співп-
раці Центру торгівельної політики і права, м. Оттави (Канада) та Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.
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ПРИТУЛА 
Ярослав Ярославович
кандидат фізико-математичних наук, 
професор

Народився 1975 р. у м. Львові. У 1997 р. закінчив механіко-матема-
тичний факультет, а у 1999 р. – аспірантуру Львівського національно-
го університету ім. Івана Франка. Кандидат фізико-математичних наук 
(тема дисертації – «Асимптоматичні властивості максимуму модуля і 
максимального члена рядів Діріхле», 2000). Стажувався в Університеті 
Джорджа Вашингтона (США, 2001, 2003-2004, 2013-2014). 

У 1999–2000 рр. – асистент кафедри теорії функцій і теорії ймовір-
ностей, у 2000–2003 рр. – доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин, у 2003–2016 рр. – доцент кафедри міжнародного економічно-
го аналізу і фінансів Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. У 2008–2011 рр. – заступник декана з навчально-методичної 
роботи факультету міжнародних відносин, у 2011–2013 рр. – вчений 
сек ретар Львівського університету. З 2008 р. – професор економіки і 
статистики Львівської бізнес-школи LvBS, а з 2016 р. – декан факульте-
ту прикладних наук Українського католицького університету.

Був науковим консультантом Національного Банку Польщі в питан-
нях покращення макроекономічного моделювання та прогнозування 
економік Східної Європи. Учасник Global Policy Fellows Program Інститу-
ту Вищої Освіти (Вашингтон, США).

Наукові інтереси: європейське підприємництво та інновації, когні-
тивні системи, економетричне моделювання та прогнозування, економі-
ка, кількісні методи для прийняття бізнес-рішень. Учасник великої кіль-
кості міжнародних конференцій, навчальних та дослідницьких програм. 

Автор та співавтор численних публікацій з комплексного аналі-
зу, макроекономіки та прогнозування, зокрема: «The Hidden Economics 
of Regional Development of Ukraine: Mapping Corruption, Trust, Envy 
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and Risk Attitudes in Ukraine», «Individual Risk Attitudes in Ukraine», 
«Beg, Borrow, or Steal: Determinants of Student Academic Misconduct 
in Ukrainian Higher Education», «Business corruption in Ukraine: A way 
to get things done?», «Ukraine: Endemic Higher Education Corruption» 
(2017), «Trust and Perceived Corruption among Ukrainian Firms» (2017), 
«Corruption among Ukrainian Businesses: do firm size, industry and region 
matter?» (2017), «The Shadow Economy and Entrepreneurship in Ukraine» 
(2016). «Business Corruption in Ukraine: Myths and Realities» (2016), «An 
experimental evaluation of an anti-corruption intervention among Ukrainian 
university students» (2015), «Russian and Ukrainian Higher Education 
Systems: Possibilities for Comparative Studies on their Genesis, Structure 
and Corruption» (2014), «Structural reforms and regional convergence in 
Ukraine» (2013), «Socio-economic determinants of international migration» 
(2012), «A small forward-looking inter-country model (Belarus, Russia and 
Ukraine)» (2009), «Improving Performance of Universities in Transitional 
Economies» (2008).

ТУНИЦЯ 
Тарас Юрійович
доктор економічних наук,  
професор кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народився 12 листопада 1976 р. у м. Львові. У 1998 р. з відзнакою 
закінчив факультет міжнародних відносин Львівського державного уні-
верситету ім. Івана Франка, здобувши кваліфікацію спеціаліста з міжна-
родних економічних відносин, перекладача.

У 1998 р. працював на посаді асистента кафедри менеджменту зо-
внішньоекономічної діяльності Українського державного лісотехніч-
ного університету. Упродовж 1998–2001 pp. навчався в аспірантурі при 
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кафедрі міжнародних економічних відносин факультету міжнародних 
відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2001 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка захистив кандидатську дисер-
тацію на тему «Міжнародні аспекти формування галузевої економічної 
політики сталого розвитку (на матеріалах лісового господарства)» за 
спеціальністю 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економіч-
ні відносини. З 2001 р. – асистент кафедри міжнародних економічних 
відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. 
З 2003 р. – асистент, а згодом (у цьому ж році) – доцент кафедри міжна-
родного економічного аналізу і фінансів.

З 2003 р. – докторант Інституту світової економіки і міжнародних 
відносин НАН України (м. Київ). У 2007 р. в Інституті світової економі-
ки і міжнародних відносин НАН України захистив дисертацію на здо-
буття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на 
тему «Економічна політика збалансованого природокористування в 
умовах глобалізації (теоретико-методологічні аспекти)». У цьому ж 
році (як наймолодший доктор економічних наук 2007 р.) нагородже-
ний грамотою ВАК України. У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента 
кафед ри міжнародного економічного аналізу і фінансів.

У 2009 p. продовжив навчання, вступивши у Національний лісо-
технічний університет України на другу вищу освіту. У 2011 р. здобув 
кваліфікацію спеціаліста з технології деревообробки. У 2010–2016 рр. 
очолював кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності На-
ціонального лісотехнічного університету України (м. Львів). У 2014 р. 
присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності.

До сфери наукових інтересів належать питання сталого розвитку, 
проблеми збалансованого природокористування в контексті міжнарод-
них економічних відносин, сировинних та фінансових ринків. У резуль-
таті виконання декількох міжнародних науково-дослідних проєктів за 
програмами INTAS (1996–1997), Tempus-Tacis (1998–1999), Flemish Intel-
nationalisation Project (1999), було опубліковано дві монографії англій-
ською мовою у співавторстві: «Policies for Sustainable Forestry in Belarus, 
Russia and Ukraine» (Німеччина, 2000 p.), «Philosophical and Economic 
Fundamentals of Sustainable Development» (Бельгія, 1999 p.), а також стат-
тя «Applying Kuznets theory to the analysis of relation between the economic 
development and greenhouse gas emission» (2007 p., 2009 p.). Загалом у на-
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уковому доробку понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у 
тім числі одна одноосібна монографія, три монографії та два підручни-
ки – у співавторстві.

Володіє англійською та російською мовами, має базові знання іс-
панської та німецької.

ЦАПКО-ПІДДУБНА 
Ольга Іванівна
кандидатка економічних наук,  
доцентка кафедри міжнародного  
економічного аналізу і фінансів

Народилася 1984 р. у м. Львів. У 2001 р. закінчила з відзнакою 
Львівську спеціалізовану СШ № 76 ім. Василя Стуса. У 2006 р. закінчи-
ла факультет міжнародних відносин Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні економічні від-
носини» та здобула кваліфікацію економіст-міжнародник, перекладач. 
Також у 2006 р. закінчила Коледж Львівського державного інституту 
новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола за спеці-
альністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію юрист. 

У 2006–2015 рр. – асистентка кафедри міжнародного економіч-
ного аналізу і фінансів, з 2015 р. – доцентка кафедри міжнародного 
економічного аналізу і фінансів факультету міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2015 р. 
захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему «Меха-
нізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної 
та Східної Європи в умовах європейської інтеграції» (спеціальність 
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). 
У 2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародного еко-
номічного аналізу і фінансів.
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У 2017 р. Закінчила навчальну програму «Методи проведення на-
укових досліджень», організовану Центром лідерства Українського ка-
толицького університету (Україна).

Авторка понад 20 наукових праць, зокрема: «Energy Efficiency 
of Central and Eastern European Countries: Structural and Technological 
Influence» (2014); «Принцип інклюзивності у сучасних концепціях еко-
номічного зростання» (2018); «Inclusive Growth Policy and Institutional 
Assessment: The Case of Central and Eastern European Countries» (2021); 
«Inclusive Growth and Development Patterns of Central and Eastern European 
Countries» (2021); «Оцінювання статистичного показника ВВП, як 
міри соціального добробуту та результативності економіки» (2021); 
«Evolution of Inclusive Growth and Development Polices in Central and Eastern 
European Countries» (2021).

Наукові інтереси: економіко-екологічні аспекти розвитку країн, 
питання економічної нерівності та рівності можливостей в суспільстві, 
досвід та перспективи інклюзивного розвитку країн світу. 

Зацікавлення: велоспорт, хайкінг. Володіє англійською та фран-
цузькою мовами.



 211   

Кафедра міжнародного права Львівського університету впродовж 
двох століть залишається важливим осередком підготовки всесвітньо 
відомих юристів-міжнародників та місцем проведення ґрунтовних на-
укових досліджень. На початку ХХ ст. поняття «кафедра» в сучасному 
розумінні слова у Львівському університеті не було. Кафедру ототож-
нювали з професором, який досліджував відповідну науку. Фактично 
першу кафедру міжнародного права тут започаткував професор Густав 
Рошковський, який протягом 1878–1915 рр. був професором філософії 
права і міжнародного права, а отже і представляв однойменну кафедру. 
Вчений був членом Інституту міжнародного права у Генті, що було до-
казом високого фахового рівня та авторитету львівського професора.

Упродовж 1912–1919 рр. Зігмунт Цибіховський був призначений 
надзвичайним (екстраординарним) професором права народів та між-
народного приватного права, що, по суті, відповідало існуванню одно-
йменної кафедри. Професор З. Цибіховський також був визнаним у Єв-
ропі вченим. Він читав лекції в Академії міжнародного права в Гаазі, був 
суддею ad hoc в Постійній палаті міжнародного правосуддя.

Після закінчення Першої світової війни Львівський університет під-
порядкувався польському міністерству освіти. З цього періоду кафедри в 
Університеті почали набувати схожої до сучасної інституційної структу-
ри. У 1929 р. після присвоєння Людвіку Ерліху вченого звання звичайно-
го (ординарного) професора права народів та загальної науки про держа-
ву на юридичному факультеті було реорганізовано кафедру політичного 
права в кафедру права народів та загальної науки про державу.

Міжвоєнний період у Львівському університеті особливий своєю 
неповторною науковою атмосферою, в середовищі якої міжнародне 
право тут вивчали такі згодом всесвітньо відомі професори як Герш 
Лаутерпахт, Рафал Лемкін, Луї Сон, Ян Карскі та інші. Саме тут були 
сформовані базові наукові концепції кваліфікації геноциду та злочинів 
проти людяності, які згодом були закріплені у Римському статуті між-
народного кримінального суду.

З приходом радянської влади у 1940 р. завідувачем кафедри став 
доцент Олександр Марітчак, а після нього – професор Всеволод Дябло. 

КАФЕДРА 
МІЖНАРОДНОГО 
ПРАВА
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Після завершення Другої світової війни кафедрою керував Сергій Огра-
нович, у 1951–1952 рр. доцентка Валентина Преображенська. У 1953 р. 
кафедру міжнародного права було ліквідовано, проте курс міжнародного 
права читали викладачі кафедри державного й адміністративного права.

27 березня 1991 р. Вчена рада юридичного факультету підтримала 
пропозицію про відновлення кафедри міжнародного права. Після ви-
конання усіх необхідних підготовчих процедур Наказом ректора Львів-
ського університету 1 вересня 1991 р. було офіційно відкрито кафедру 
міжнародного права, яку очолив доцент Василь Репецький. Після ство-
рення у Львівському університеті 14 січня 1992 р. факультету міжна-
родних відносин, з 15 липня 1992 р. до складу факультету включили 
кафедру міжнародного права. З плином років тематика науково-дослід-
ної роботи кафедри значно розширилась, що дало змогу у 2003 р. ви-
окремити з неї кафедру європейського права.

У 2016  р. відкрито спільну магістерську програму подвійного ди-
плому з міжнародного та європейського права, яка надає можливість 
студентам одночасно отримувати два дипломи – Львівського та Віль-
нюського університетів.

У межах кафедри проводиться спеціалізація за двома напрямами: 
«Міжнародне публічне право» та «Міжнародне приватне право». Якіс-
на підготовка майбутніх юристів-міжнародників гарантується шляхом 

Кафедра міжнародного права
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викладання як ключових нормативних дисциплін з міжнародного пу-
блічного права, міжнародного приватного права та європейського пра-
ва, так і можливістю формувати індивідуальну освітню траєкторію за 
рахунок вибіркових предметів. Сучасна кафедра міжнародного права 
Львівського університету забезпечує якісну фахову підготовку студен-
тів за усіма рівнями вищої освіти – бакалаврським, магістерським та 
докторантським.

Про високий рівень професорсько-викладацького складу свідчать 
видані кафедрою підручники, навчальні посібники та монографії, зо-
крема: «Дипломатичне і консульське право» (Репецький В. М., 2002, 
2006.); «Міжнародне приватне право» (Фединяк Г. С., 2009-2021); «Між-
народне гуманітарне право» (Репецький В. М., Лисик В. М., 2007); «Дип-
ломатичні засоби мирного врегулювання міжнародних суперечностей 
(міжнародно-правові аспекти)» (Гринчак В. А. 2012); «Правовий статус 
Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві» (Ли-
сик В. М., 2012); «Наука міжнародного права у Львівському універси-
теті» (Земан І. В., 2015); «Процесуальні права учасників міжнародних 
збройних конфліктів у міжнародних кримінальних судах» (Гутник В. В., 
2016); «Міжнародне публічне право» (за ред. проф. Репецького В. М., 
2010, 2011); «Міжнародно-правовий статус Комітету ООН з прав люди-
ни» (Зубарєва А. Є., 2015); «Право на захист у міжнародних криміналь-
них судах: доктрина і практика» (Гутник В. В., 2018); колективна моно-
графія «Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутньо-
го міжнародного правопорядку» (2021).

За роки відновлення функціонування кафедри тут було підготов-
лено і захищено понад 45 кандидатських дисертацій за спеціальністю 
«Міжнародне право».

Кафедра підтримує наукову співпрацю зі спорідненими за спеці-
альністю підрозділами закладів вищої освіти в Україні та за кордоном. 
Найбільш плідними є контакти з Ягеллонським університетом, Вроц-
лавським університетом, Варшавським університетом, Вільнюським 
університетом та Віденським університетом.

На базі кафедри функціонує спеціальний книжковий фонд – науко-
ва бібліотека, подарована Університету професором міжнародного пра-
ва Віденського університету Карлом Земанеком. Фонд нараховує понад 
2 тисячі томів цінної міжнародно-правової літератури.
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ГРАБИНСЬКИЙ 
Михайло Ігорович
кандидат юридичних наук,  
асистент кафедри міжнародного права

Народився 1992 р. У 2014 р. закінчив юридичний факультет Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю 
«Правознавство» (магістр права), а 2016 р. закінчив факультет еконо-
міки, менеджменту та міжнародного права Інституту післядипломної 
освіти та доуніверситетської підготовки Львівського університету за 
спеціальністю «Фінанси та кредит» (магістр економіки).

У 2017 р. закінчив аспірантуру факультету міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціаль-
ністю «Міжнародне право». У 2021 р. в Національному університеті 
«Одеська юридична академія» захистив кандидатську дисертацію за 
темою: «Правове регулювання фінансово-кредитних відносин у між-
народному публічному праві». З 2017 р. працює на посаді асистента 
кафедри міжнародного права Львівського національного університе-
ту ім. Івана Франка. Забезпечує викладання навчальних курсів: «По-
рівняльне цивільне право», «Римське право», «Вступ до спеціальності 
«Міжнародне право»», «Міжнародне публічне право».

У 2017 р. проходив наукове стажування в Університеті Джорджа Ва-
шингтона (м. Вашингтон, США) та досліджував міжнародні фінансово-
кредитні відносини за участю України та політико-правові передумови 
до економічного зростання України.

Сферою наукових інтересів є міжнародне економічне та фінансове 
право, порівняльне цивільне право, міжнародне приватне право, право 
інтелектуальної власності, міжнародне право прав людини та міжна-
родно-правовий захист інформації.

Автор понад 30 наукових праць. Основними з них є: «Міжнародне 
публічне економічне право та міжнародне приватне економічне пра-



 215   

Кафедра міжнародного права

во: порівняльно-правова характеристика» (2015); «Сучасний погляд на 
суб’єктів міжнародних економічних правовідносин» (2016); «Роль прин-
ципів міжнародного права у регулюванні міжнародних фінансово-кре-
дитних відносин» (2018); «Валютна війна як різновид гібридної війни» 
(2020); «Юридична природа міжнародного кредитного договору» (2021). 

Наукові праці здебільшого є міждисциплінарним дослідженням, а 
саме поєднанням міжнародного економічного права та міжнародного 
права прав людини, міжнародного публічного і міжнародного приват-
ного права тощо. Особливу увагу приділяє дослідженню приватного 
права: римського, вітчизняного, порівняльного та міжнародного.

З 2019 р. – адвокат Національної асоціації адвокатів України. 

ГРИНЧАК 
Володимир Антонович
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри міжнародного права

Народився 11 вересня 1965 р. у м. Львові. У 1991 р. закінчив Львів-
ський державний університет ім. Івана Франка з відзнакою. У серпні 
цього ж року розпочав наукову кар’єру на кафедрі міжнародного права 
на посаді стажиста-викладача. З 1991 по 1994 рр. навчався в аспіран-
турі. У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Притулок 
у міжнародному праві» і здобув науковий ступінь кандидата юридич-
них наук. У 1994–2003 рр. працював асистентом кафедри міжнародно-
го права. З 2003 по 2009 рр. – доцент кафедри конституційного, адмі-
ністративного та фінансового права. З 2009 р. – доцент кафедри міжна-
родного права факультету міжнародних відносин. У 2015 р. присвоєно 
вчене звання доцента. Викладає навчальні дисципліни: «Мирні засоби 
вирішення міжнародних спорів», «Міжнародне кримінальне право», 
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«Міжнародне публічне право» (для студентів юридичного та географіч-
ного факультету).

До кола наукових інтересів належить міжнародне кримінальне пра-
во, право міжнародних договорів, мирне вирішення міжнародних спорів.

Автор (співавтор) 4 монографій, 2 підручників, 3 посібників та по-
над 20 статей, зокрема: монографій «Дипломатичні засоби мирного 
врегулювання міжнародних суперечностей (міжнародно-правові аспек-
ти)» (2012), «Теорія кримінального переслідування» (2017), підручни-
ків «Мирні засоби врегулювання міжнародних спорів» (2016), «Міжна-
родне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочин-
ності)» (2019).

Був науковим керівником аспірантів та підготував 6 кандидатів 
юридичних наук.

ГУТНИК 
Віталій Володимирович
доктор юридичних наук, 
професор кафедри міжнародного права

Народився у 1985 р. У 2007 р. закінчив Національну юридичну 
академію України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків). Упродовж 2007–
2010 рр. навчався в аспірантурі Львівського національного університе-
ту ім. Івана Франка. У 2010–2012 рр. – працював асистентом, з 2012 р. – 
доцентом, а з 2020 р. – працює професором кафедри міжнародного пра-
ва факультету міжнародних відносин.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Криміналь-
но-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів 
(міжнародно-правовий аспект)», а в 2019 р. – докторську дисертацію на 
тему «Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та 
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практика». У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжна-
родного права; у 2021 р. – професора кафедри міжнародного права.

Проходив наукові стажування за кордоном, зокрема, на юридично-
му факультеті Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литовська Рес-
публіка) у вересні 2013 р. – березні 2014 р. та вересні – грудні 2014 р., 
а також на факультеті права, адміністрації та економіки Вроцлавського 
університету (м. Вроцлав, Республіка Польща) у квітні 2016 р., березні 
2017 р., травні 2018 р. 

Сфера наукових інтересів охоплює актуальні проблеми теорії між-
народного права, міжнародного кримінального права, міжнародного 
права прав людини, міжнародного гуманітарного права.

Відстоює антропоцентричні підходи до розуміння міжнародного 
права. Вважає за необхідне переосмислення міжнародного права у рус-
лі програмування його розвитку, а не регулювання існуючих проблем 
міжнародних відносин post factum. Розглядає механізм міжнародного 
кримінального судочинства як єдину можливість притягнення до кри-
мінальної відповідальності вищих посадових осіб, винних у вчиненні 
міжнародних злочинів.

Ініціатор, а з 2016 до 2020 рр. – координатор, унікальної спільної 
англомовної магістерської програми з Вільнюським університетом 
«Міжнародне право та право ЄС», яка впроваджена на факультеті між-
народних відносин.

Викладає такі навчальні дисципліни як «Міжнародне публічне пра-
во», «Практика Європейського суду з прав людини», «Міжнародний 
кримінальний суд» (англійською мовою), «Міжнародна юстиція».

Член Української асоціації міжнародного права, входить до одного 
з керівних органів Асоціації — Контрольно-ревізійної комісії. Експерт 
Національного фонду досліджень України та Національного агентства з 
забезпечення якості вищої освіти.
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ЗЕМАН 
Ігор Васильович
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри міжнародного права

Народився 3 лютого 1988 р. у м. Турка Львівської області. Там закін-
чив середню школу із золотою медаллю. 

У 2005 р. вступив до Львівського національного університету 
ім. Івана Франка на факультет міжнародних відносин по спеціальнос-
ті міжнародне право. У Львові розпочалася його освітня, а згодом і на-
укова кар’єра. У 2009 р. здобув диплом бакалавра з міжнародного права, 
2010 р. закінчив магістратуру. Того ж року вступив до аспірантури, де в 
2014 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук на тему «Становлення та розвиток на-
уки міжнародного права у Львівському університеті».

Ще в період навчання в магістратурі почав брати активну участь у 
різних міжнародних освітніх проєктах. У 2009 р. закінчив літню школу з 
німецького права в Києво-Могилянській академії. У 2010 р. провів одномі-
сячне навчання у літній мовній школі з німецької мови у Гумбольдському 
університеті Берліна (Німеччина). В 2011 р. вже аспірантом здобув сти-
пендію від фундації ЄС ERASMUS MUNDUS для докторантських студій та 
навчався протягом 10 місяців у Гумбольдському університеті Берліна (Ні-
меччина). 2012 р. отримав стипендію для участі у літній школі в Альпбасі 
(Австрія) з курсу «Право Європейського Союзу». Того ж року взяв участь в 
тижневій літній школі з політики та права ЄС у Варшаві (Польща).

У 2013 р. закінчив школу польського та європейського права при 
юридичному факультету Львівського університету та пройшов одно-
місячне стажування в юридичній фірмі SKS Legal у Варшаві (Польща), 
а також протягом року працював на громадських засадах координато-
ром цієї школи. З січня по лютий 2014 р. був запрошений на одномісяч-
ну стипендійну програму університету Ляйпціга як вільний науковий 
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співробітник Гуманітарного центру дослідження історії та культури 
центрально-східної Європи. 

Після захисту дисертації восени 2014 р. розпочав викладацьку ро-
боту на кафедрі міжнародного права Львівського університету. У лю-
тому 2015 р. був мобілізований до лав Збройних сил України. Восени 
2015 р. був демобілізований і продовжив викладацьку діяльність. У 
2015 р. вийшла у світ перша одноосібна монографія «Наука міжнарод-
ного права у Львівському університеті».

З часу початку викладання був координатором цілої низки між-
народних наукових конференцій присвячених відновленні історичної 
пам’яті видатних вчених Львівського університету з міжнародного пра-
ва, зокрема Рафала Лемкіна (жовтень 2015 р.), Герша Лаутерпахта (жов-
тень 2016 р.), Яна Карського (листопад 2017 р.), Людвіка Ерліха (тра-
вень 2018 р.). У 2020 р. у рамках відзначення 90-річчя від часу засну-
вання Дипломатичних студій у Львівському університеті опублікував у 
співавторстві з деканом факультету міжнародних відносин професором 
Маркіяном Мальським монографію «Львівська школа дипломатії». У 
2021 р. з нагоди святкування 30-ліття відновлення кафедри міжнарод-
ного права Львівського університету був ініціатором та співавтором 
колективної монографії «Міжнародне право у світі динамічних змін: 
контури майбутнього міжнародного правопорядку.

Брав активну участь у міжнародних освітніх проєктах як гостьовий 
науковець в Університеті ім. Фрідріха Шіллера (м. Єна, Німеччина, кві-
тень 2016 р.); Ягеллонському університеті м. Кракова (Польща, грудень 
2016 р.); Віденському університеті (Австрія, березень 2017 р.); Варшав-
ському університеті (Польща, квітень 2018 р.); Вільному університеті 
Берліну (Німеччина, травень 2019 р.).

Восени 2016 р. поряд з викладацькою роботою почав займатись 
адміністративною роботою та був призначений на посаду заступника 
декана з навчально-методичної роботи факультету міжнародних відно-
син Львівського університету.

З квітня 2018 р. залучений до розроблення та рецензування тесто-
вих завдань для єдиного фахового вступного випробування по блоку 
міжнародне право. З листопада 2019 р. працює експертом Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти та проводив акредитаційні 
експертизи освітніх програм українських університетів по спеціальності 
«Міжнародне право». З 2021 р. співпрацює зі студентськими організація-
ми з організації та проведення міжнародних судових змагань Moot Court 
Competition on International Criminal Law.
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ЗУБАРЕВА 
Антоніна Євгенівна
кандидатка юридичних наук, 
доцентка кафедри міжнародного права

Народилася у 1989 р. У 2011 р. закінчила Львівський національний 
університет ім. Івана Франка, спеціальність «Правознавство», після 
чого поступила в аспірантуру Львівського національного університету 
ім. Івана Франка. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: 
«Міжнародно-правовий статус Комітету ООН з прав людини» у спеціалі-
зованій вченій раді Одеської національної юридичної академії. 

З 2014 р. асистентка кафедри міжнародного права Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка, а з 2016 р. – доцентка цієї 
кафедри. Читає курси «Міжнародне публічне право», « Право міжнарод-
них договорів».

Сфера наукових інтересів охоплює питання захисту прав людини, 
проблематику права міжнародних договорів. У 2017 р. опублікувала 
монографію на тему: «Комітет ООН з прав людини».

У 2020 р. проводила дослідження щодо захисту прав людини під час 
пандемії COVID-19, на прикладі осіб з інвалідністю. Зубарева А. Є. об-
ґрунтовувала пропозиції для подолання перешкод, з якими стикалася 
вказана категорія осіб, а саме – у труднощах доступу до медичної допо-
моги, реабілітаційних послуг, продовольства і освіти, а також у недо-
статності забезпечення соціальними послугами для задоволення їхніх 
потреб під час карантину.

У сфері проблематики права міжнародних договорів у 2021 р. прово-
дила дослідження щодо особливостей застосування договорів про право-
ву допомогу на прикладі України та держав-сусідів, з якими вона межує.

У 2022 р. проводить поглиблені дослідження міжнародно-правових 
аспектів у протидії викраденню дітей, а саме: вирішення питання щодо 
правового захисту незаконно переміщених чи викрадених дітей, їхнє по-
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вернення в державу постійного місця проживання, застосування у таких 
випадках національних та міжнародно-правових норм, порядок засто-
сування судової практики національних судів України та Європейського 
суду з прав людини у справах, пов’язаних із викраденням дітей та інше.

Науковий доробок нараховує понад 30 публікацій.

КУЗЬМА 
Вікторія Юріївна
кандидатка юридичних наук 
(докторка філософії),  
доцентка кафедри міжнародного права

Народилась у 1983 р. У 2006 р. закінчила Львівський національний 
університет ім. Івана Франка з відзнакою та отримала диплом магістра 
за спеціальністю «Міжнародне право» та здобула кваліфікацію юрист-
міжнародник. Перекладач.

Впродовж 2006–2018 рр. навчалася на заочній і денній формах на-
вчання в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжна-
родно-правові аспекти співробітництва Ради Європи з Європейським 
союзом» на Спеціалізованій вченій раді Національного університету 
«Одеська юридична академія». У березні 2019 р. отримала диплом та здо-
була науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії).

У лютому 2019 р. приступила до роботи асистенткою кафедри між-
народного права Львівського національного університету ім. Івана 
Франка. З вересня 2019 р. на посаді доцента кафедри міжнародного 
права. Забезпечує читання таких навчальних дисциплін: «Право Ради 
Європи»; «Процесуальне право Ради Європи»; «Консульський захист фі-
зичних осіб за кордоном»; «Основи наукових досліджень». Також залу-
чена до проведення семінарських занять з таких курсів, як «Міжнарод-
не публічне право». «Дипломатичне і консульське право».
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Сфера наукових інтересів охоплює проблеми міжнародного публіч-
ного права; права міжнародних організацій, дипломатичного і консуль-
ського права; міжнародного права прав людини, права міжнародних до-
говорів, права Ради Європи.

Значну увагу авторка приділила дослідженню міжнародно-право-
вих аспектів співробітництва між міжнародними організаціями, а саме 
між Радою Європи та Європейським Союзом і відзначає їхню роль у по-
дальшому розвитку міжнародного права і європейського права зага-
лом. Зосереджує увагу і на тому, що між ними і присутнє явище фраг-
ментації, а сфера захисту прав людини є найбільш постійно актуальним 
«топовим питанням» та «безумовного пріоритету».

Відстоює позицію, що значні порушення прав людини протягом 
останніх десятиліть не змогли залишитись без уваги всього міжнарод-
ного співтовариства. Рада Європи, ґрунтуючись на спільних цінностях, 
а саме верховенства права, захисту прав людини та демократії, першою 
створила найефективніший європейський механізм захисту прав люди-
ни, який включає правовий інструментарій – 225 конвенцій, різні уста-
нови, комітети та Європейський суд з прав людини.

У своїх дослідженнях обґрунтовує, що незважаючи на інтенсифіка-
цію співробітництва держав та запровадження сучасних міжнародно-
правових форм, як договірних так і інституційних, дипломатичний та 
консульський захист був першим і чи не єдиним засобом захисту фізич-
них і юридичних осіб за кордоном та залишається однією з найдієвіших 
форм захисту їхніх інтересів.

Науковий доробок нараховує понад 25 публікацій: а саме наукові 
статті у вітчизняних та іноземних фахових виданнях, у співавторстві, 
а також тез доповідей на міжнародних науково-практичних конферен-
ціях. Є автором чотирьох робочих програм навчальних дисциплін. У 
2021 р. стала співавтором колективної монографії «Міжнародне право 
у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного правопо-
рядку». Членкиня Української Асоціації Міжнародного Права.
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ЛЕВИЦЬКИЙ 
Тарас Іванович
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри міжнародних права

Народився у 1961 р. у місті Львові. У 1983 р. закінчив юридичний 
факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. Про-
тягом 1983–1986 рр. працював юрисконсультом виконавчого комітету 
однієї з районних Рад народних депутатів Львівської області. У 1987–
1989 рр. асистент кафедри державного та адміністративного права 
юридичного факультету Львівського державного університету ім. Івана 
Франка.

Упродовж 1989–1992 рр. навчався в аспірантурі Московського дер-
жавного університету ім. М. В. Ломоносова, де у 1993 р. захистив канди-
датську дисертацію на тему «Юридична природа та правове положен-
ня Ради Європи». На теренах колишнього Радянського Союзу ця робота 
стала першим комплексним дослідженням міжнародно-правових ас-
пектів діяльності Ради Європи.

З 1992 р. працює на кафедрі міжнародного права Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка, спочатку асистентом кафе-
дри, а з 1994 р. – доцентом кафедри. У 2004 р. присвоєно вчене звання 
доцента кафедри міжнародного права. Забезпечує читання таких на-
вчальних курсів та спецкурсів: «Міжнародне публічне право»; «Право 
міжнародних організацій»; «Міжнародно- правові механізми захисту 
прав людини»; «Міжнародне право прав людини в глобальному кон-
тексті» (англомовний курс), «Правові аспекти діяльності Ради Європи», 
«Правове положення спеціалізованих установ ООН».

Неодноразово проходив стажування або читав курси лекцій у за-
кордонних університетах, зокрема у Віденському університеті (Австрія, 
1991), Канзаському університеті (США, 1994), Колчестерському уні-
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верситеті (Великобританія 1995), Центрально-європейському універ-
ситеті (м. Будапешт, Угорщина,1996, 1997), Орегонському університеті 
(США, 2000), Регенсбурському університеті (Німеччина, 2002), Центрі 
прав людини ім. Р. Валленберга Лундського університету (Швеція), Яг-
гелонському Університеті (м. Краків, Польща, 2018). Член Української 
асоціації міжнародного права. Під його керівництвом захищено шість 
кандидатських дисертацій з міжнародно-правової тематики.

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми міжнародного пра-
ва; права міжнародних організацій; міжнародного права прав людини, 
теорії міжнародного права. Автор та співавтор близько 30 праць у на-
укових, навчальних та енциклопедичних виданях, зокрема, підручника 
«Міжнародне публічне право» (2011, 2012), монографії «Міжнародне 
право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного пра-
вопорядку» (2021).

ЛИСИК 
Володимир Михайлович
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри міжнародного права

Народився у 1981 р. У 2003 р. закінчив юридичний факультет Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка, і вступив в аспі-
рантуру факультету міжнародних відносин на кафедру міжнародного 
права. У 2008 р. у Київському національному університеті ім. Тараса 
Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правовий ста-
тус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві». 
У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента. Забезпечує читання курсів 
та спецкурсів: «Міжнародне публічне право»; «Міжнародне гуманітарне 
право»; «Актуальні проблеми теорії і практики міжнародного права»; 
«Захист прав людини під час збройних конфліктів».
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Учасник Центрально-Азіатської та Варшавської шкіл міжнародного 
гуманітарного права. У 2019 р. проходив стажування у Ягеллонському 
університеті (м. Краків, Польща).

Сфера наукових інтересів проблеми теорії міжнародного права, 
міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини, 
міжнародного кримінального права, права міжнародних організацій.

Відстоює позицію згідно з якою діяльність міжнародних установ та 
організацій відіграє вирішальну у функціонуванні міжнародного право-
порядку, і є основним засобом забезпечення юридичної обов’язковості 
норм міжнародного права. 

Основний науковий інтерес виявляє до проблематики міжнародно-
го захисту прав людини в умовах як міжнародних, так і неміжнародних 
збройних конфліктів, а також особливостей правового регулювання не-
міжнародних збройних конфліктів. На думку вченого сама наявність норм, 
що регулюють поведінку сторін під час збройних конфліктів без існування 
ефективного інституційного механізму не здатне забезпечити навіть міні-
мального рівня захисту жертв війни та запобігати порушенню фундамен-
тальних прав людини як в мирний час так і в період збройних конфліктів.

Під керівництвом доц. Лисика В. М. захищено шість кандидатських 
дисертацій з міжнародно-правової тематики. Автор близько 100 науко-
вих праць. Основними з них є: «Міжнародне гуманітарне право» (2007); 
«Міжнародне публічне право» (2011, 2012); «Правовий Статус Міжна-
родного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві» (2012).

Співзасновник ГО «Львівський центр міжнародного права та прав 
людини», ГО «Центр Дністрянського». Член Української асоціації міжна-
родного права.
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РЕПЕЦЬКИЙ 
Василь Миколайович
кандидат юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародного права

Народився 1953 р. У 1979 р. закінчив Львівський державний універ-
ситет ім. Івана Франка і залишився на юридичному факультеті асистен-
том кафедри державного та адміністративного права. Впродовж 1981–
1984 рр. навчався в аспірантурі Московського державного університе-
ту ім. М. В. Ломоносова, де у 1984 р. захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Бюджетна дисципліна та її фінансово-правове забезпечен-
ня». З 1991 р. завідувач кафедри міжнародного права Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка. У 2004 р. присвоєно вчене 
звання професора кафедри міжнародного права.

Забезпечує читання таких курсів та спецкурсів: «Вступ до спеціаль-
ності «Міжнародне право»; «Дипломатичне і консульське право»; «Дип-
ломатичний протокол та етикет юриста-міжнародника»; «Міжнародне 
публічне право».

У межах програми TEMPUS-TASIS у 2003 р. проходив стажування на 
юридичному факультеті Інсбрукського університету імені Леопольда і 
Франца (м. Інсбрук, Австрія), у 2016 та 2020 рр. у Вроцлавському уні-
верситеті (м. Вроцлав, Польща), у 2015 р. – у Ягеллонському університе-
ті (м. Краків, Польща).

Сфера наукових інтересів охоплює: проблеми міжнародного пра-
ва; дипломатичне і консульське право; міжнародне гуманітарне право; 
міжнародне право прав людини.

Відстоює позицію природнього походження міжнародного права з 
визначальним місцем у ньому звичаєвих норм. У питаннях співвідно-
шення міжнародного і внутрішньодержавного права підтримує дуаліс-
тичну концепцію, розглядаючи їх як два самостійні правопорядки.
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Значний інтерес виявляє до проблематики міжнародного гумані-
тарного права. Його підручник «Міжнародне гуманітарне право» (2007) 
у співавторстві з доц. В. Лисиком став першим в українській науці між-
народного права фундаментальним виданням з цієї проблематики.

На його переконання виняткове значення міжнародного гуманітар-
ного права проявляється в тому, що воно є «останньою перешкодою на 
шляху варварства і жахів, до яких призводить війна». Щодо правового 
режиму окупації він зазначає, що окупація території держави не озна-
чає переходу суверенітету до держави-окупанта, оскільки jus contra 
bellum забороняє будь-яке захоплення території за допомогою сили. 
Причому до таких ситуацій строк давності не застосовується. Щодо 
ефективності норм міжнародного гуманітарного права вчений робить 
висновок, що її ступінь залежить від рівня цивілізації народу.

Під керівництвом проф. В. Репецького захищено 30 кандидат-
ських дисертацій з міжнародно-правової тематики. Він є автором понад 
160 нау кових праць. Основними з них є: «Дипломатичне і консульське 
право» (2002, 2006); «Міжнародне гуманітарне право» (2007); «Міжна-
родне публічне право» (2011, 2012); наук. редактор монографій «Сучасні 
проблеми міжнародного права» (2017), «Міжнародне право у світі дина-
мічних змін: контури майбутнього міжнародного правопорядку» (2021).

Член Української асоціації міжнародного права. Був членом Кон-
курсної комісії із добору кандидатів від України для обрання суддею 
Європейського суду з прав людини, утвореної Указом Президента від 26 
жовтня 2021 р., діяльність якої завершилися у 2022 р. обранням суддею 
ЄСПЛ Гнатовського М. М.

У 2014 р. став заслуженим професором Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, а у 2019 р. було присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений працівник освіти України».
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СТОЛЯРСЬКИЙ 
Олег Васильович
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри міжнародного права

Народився 3 травня 1979 р. у м. Тернопіль. У 2001 р. закінчив з від-
знакою юридичний факультет Львівського інституту внутрішніх справ. 
У 2002–2003 рр. навчався за програмою проєкту Тасіс «Правничі студії 
в Україні: Київ та окремі регіони».

У 2004 р. закінчив аспірантуру Львівського національного універси-
тету ім. Івана Франка. У 2006 р. у Київському національному університеті 
ім. Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему «Міжнародно-правове 
співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу».

З 2001 р. – викладач кафедри міжнародного права Тернопільської 
академії народного господарства. З 2004 р. – асистент, з 2009 р. – доцент 
кафедри міжнародного права Львівського національного університету 
ім. Івана Франка. У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента. Викладає 
нав чальні дисципліни: «Правове регулювання міжнародних перевезень», 
«Міжнародне публічне право» (для неправничих спеціальностей).

До кола наукових інтересів належить міжнародне повітряне право, 
міжнародне фінансове право, міжнародне кримінальне право.

Автор понад 60 наукових праць, з них автор 1 навчального посібни-
ка та спів автор 2 монографій.
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ФЕДИНЯК 
Галина Степанівна
кандидатка юридичних наук,  
доцентка кафедри міжнародного права

Народилася 24 грудня 1964 р. у м. Чита. У 1991 р. закінчила з відзна-
кою юридичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка. 
У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми вре-
гулювання деліктних зобов’язань з «іноземним елементом». У 1994–
1997 рр. – асистентка кафедри міжнародного права. З 1997 р. працює 
на посаді доцентки кафедри міжнародного права факультету міжнарод-
них відносин. У 2001 р. отримала вчене звання доцента. Викладає на-
вчальні дисципліни: «Актуальні проблеми міжнародного приватного 
права», «Міжнародне приватне право», «Правове регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності», «Правове регулювання трудових відносин 
з іноземним елементом», «Правове регулювання шлюбно-сімейних від-
носин з іноземним елементом».

У 2001–2002 рр. стипендіатка стипендії Голови Львівської обласної 
державної адміністрації для молодих вчених. У 2002–2003 рр. навчала-
ся за програмою проєкту Тасіс «Правничі студії в Україні: Київ та окремі 
регіони» та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціа-
лізацією «Європейське право».

Членкиня Української асоціації міжнародного права.
До кола наукових інтересів належить актуальні проблеми міжнарод-

ного приватного права, правове регулювання шлюбно-сімейних відносин.
Авторка понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 3 монографії та 9 підручників.
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ШЕВЧУК 
Тарас Павлович
асистент кафедри міжнародного права,  
Голова профбюро факультету  
міжнародних відносин

Народився 23 березня 1965 р. в передмісті Львова, у с. Муроване 
Пустомитівського району. У 1982 р. з відзнакою закінчив Ямпільську 
середню школу. З квітня 1983 р. по травень 1985 р. проходив строко-
ву військову службу в інженерних військах у м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницької області, по завершенні якої отримав скерування для 
вступу на юридичний факультет Львівського університету. З 1986 р. 
по 1991 р. навчався на юридичному факультеті Львівського держав-
ного університету ім. Івана Франка. Під час навчання приймав актив-
ну участь у громадському житті університету. В квітні 1991 р., ще на-
вчаючись на п’ятому курсі, отримав запрошення та був прийнятий на 
новостворену посаду юрисконсульта в один із структурних підрозділів 
Управління Львівської залізниці. У 1994 р. перейшов на посаду асистен-
та кафедри міжнародного права новоствореного факультету міжнарод-
них відносин з перспективою викладання курсів «Міжнародне трудове 
право», «Порівняльне трудове право», «Міжнародно-правове регулю-
вання трудової міграції». У 2003 р. був обраний Головою профспілко-
вої організації факультету міжнародних відносин. З того часу приймає 
активну участь у діяльності первинної профспілкової організації пра-
цівників Львівського університету як член Президії профспілкового 
комітету, член Статутної комісії Львівського університету, член Комісії 
по укладенню колективного договору. Ініціатор та активний учасник 
профспілкових та загальноуніверситетських акцій, спрямованих на за-
хист трудових прав та інтересів працівників факультету та університе-
ту, розвиток прогресивних положень трудового законодавства України 
та впровадження в національне законодавство України кращих загаль-
новизнаних міжнародних трудових стандартів. У 2002 р. брав участь у 
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проєкті ЄС «Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони» та стажу-
вався за програмою TACIS Європейського Союзу, в рамках якої пройшов 
курс підготовки у липні 2002 р. з трудового та соціального права ЄС у 
м. Афіни (Греція) та у вересні 2002 р. з податкового та фінансового пра-
ва ЄС у м. Москва (Росія).

Сферу наукових інтересів складають: міжнародне трудове право, 
порівняльне трудове право, міжнародно-правове регулювання трудової 
міграції, історія міжнародного права, міжнародне право довкілля, право 
міжнародної безпеки. Є співавтором підручників «Трудове право Украї-
ни» та «Право довкілля України». Науковий доробок складає більше 
30-ти наукових праць, присвячених актуальним питанням та пробле-
мам правового регулювання робочого часу, імплементації міжнародних 
трудових стандартів в національне законодавство України, актуальним 
проблемам національної безпеки України, дієвості міжнародно-право-
вих механізмів відновлення територіальної цілісності України та її дер-
жавних кордонів. Співавтор колективної монографії «Міжнародне пра-
во у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного право-
порядку» (2021).
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міжнародних відносин Львівського національного університету імені 
Івана Франка започаткована у 2022 році як навчальний та організацій-
ний підрозділ для забезпечення впровадження нової освітньо-профе-
сійної програми «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент», орієн-
тованої на підготовку висококваліфікованих бакалаврів міжнародників 
відповідно до Галузевого стандарту. Водночас динамічні трансформації 
міжнародної системи та поява новітніх викликів і загроз, наростання 
кризових явищ у міжнародній політиці обумовлює актуалізацію питання 
впровадження в навчальний процес широкого спектру навчальних дис-
циплін сфери безпеки (безпекові студії) та напряму стратегічних студій 
як комплексу навчальних та теоретичних знань і навичок стратегічно-
го аналізу, прогнозування та вироблення стратегій вирішення кризових 
ситуацій та конфліктів. Це сприяє формуванню навичок і вмінь фахівців 
готових працювати у сфері кризового менеджменту та управління безпе-
кою. Впроваджена освітня програма «Міжнародна безпека та кризовий 
менеджмент» забезпечується робочою групою, до складу якої входять 
науково-педагогічні працівники кафедри. На кафедрі працює один про-
фесор, шість доцентів, один асистент. При цьому навчальний процес за-
безпечують кандидати політичних, історичних, економічних наук, док-
тор історичних наук, що дає можливість забезпечити підготовку та чи-
тання широкого переліку навчальних дисциплін міжнародно-політично-
го та безпекового спектру. Оскільки однією з особливостей освітньої про-
грами «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент» є багатокомпо-
нентність різних сфер міжнародної та регіональної безпеки та кризового 
менеджменту як інструменту забезпечення ефективності та гнучкості 
системи національної (регіональної, глобальної) безпеки в запобіганні 
та реагуванні на кризові ситуації у різноманітному і складному просто-
рі реальних і потенційних загроз за умов високого рівня невизначеності, 

КАФЕДРА 
МІЖНАРОДНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА 
СТРАТЕГІЧНИХ 
СТУДІЙ
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працівниками кафедри можуть забезпечуватися належний рівень підго-
товки та викладання різноманітних навчальних дисциплін. Окрім того 
викладачами кафедри забезпечується викладання широкого спектру 
навчальних дисциплін для студентів інших освітніх програм. Серед них, 
зокрема, кризовий менеджмент, стратегічні комунікації, постконфліктне 
врядування, антикризове управління, глобальна та регіональна безпека, 
системи безпеки тощо.

Викладацький колектив кафедри, як осередку навчально-методич-
ної та наукової діяльності у сфері вивчення міжнародної безпеки та стра-
тегічних студій, бере активну участь в міжнародному співробітництві як 
кафедри, факультету та університету з вітчизняними та зарубіжними за-
кладами освіти, академічними установами, експертними та аналітични-
ми центрами у сфері вивчення та підготовки фахівців з національної та 
міжнародної безпеки та стратегічних студій. Наукова діяльність кафедри 
обумовлена напрямами освітньої діяльності і спрямована на вивчення 
системи міжнародної безпеки та стратегічних студій. Об’єктом вивчення 
є системи національної безпеки держав світу, регіональних та міжнарод-
ної системи безпеки в контексті антикризового управління, управління 
конфліктами, проблем підтримання миру.

Окремим напрямом діяльності є залучення партнерів та участь у 
наукових та дослідних програмах з проблематики конфліктного врегу-
лювання, вивчення безпеки та проблем миру, започаткування освітніх 
програм магістерського рівня у співпраці з провідними університетами 
Європи та світу, де працюють схожі кафедри, відділи, центри.

Кафедра міжнародної безпеки та стратегічних студій
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ГЛАДИШ 
Маріанна Леонідівна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри міжнародної безпеки  
та стратегічних студій

Народилася 19 листопада 1977 р. у м. Львові, закінчила Львів-
ську середню школу № 4 з поглибленим вивченням англійської мови. 
У 1995 р. вступила до Львівського державного університету ім. Івана 
Франка на факультет міжнародних відносин на спеціальність «Міжна-
родні відносини». У 2000 р. здобула диплом спеціаліста з міжнародних 
відносин, захистивши дипломну роботу на тему «Українсько-американ-
ські відносини на сучасному етапі». З 2001 р. розпочала викладацьку 
роботу спочатку на кафедрі країнознавства та міжнародного туризму, 
а з 2005 р. на кафедрі міжнародних відносин і дипломатичної служби 
Львівського університету ім. Івана Франка. У 2011 р. захистила канди-
датську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата полі-
тичних наук на тему «Регіональна інтеграція країн Північної Європи». 
У 2014 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної служби.

Ще в період навчання на факультеті брала активну участь в різних 
міжнародних освітніх проєктах. 1999 р. взяла участь в освітньо-нав-
чальному круїзі по Балтійському морю (BUP Sail for Students). В 2008 р. 
здобула стипендію від фундації ЄС Еразмус Мундус для докторант-
ських студій та навчалася протягом 20 місяців в Гуманітарній Академії 
ім. Александра Гейштора в м. Пултуск (Польща), а в 2015 р. стипендію 
для постдокторантських студій в Університеті ім. Адама Міцкевича в 
м. Познань (Польща).

У 2010 р. очолила Центр країн Північної Європи Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка. За сприяння Центру були 
організовані візити до Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка Повноважних послів Фінляндської Республіки, Королів-
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ства Норвегії, Королівства Швеції. У 2017 р. був проведений круглий 
стіл присвячений 100-річчю відновлення незалежності Фінляндської 
Респуб ліки за участі Міністра закордонних справ Фінляндії. 

Брала активну участь у міжнародних освітніх проєктах як гостьовий 
науковець: Жешівський університет, Польща (грудень 2017 р.); Ягел-
лонський університет, м. Краків, Польща (березень 2018 р.); Університет 
м. Турку, Фінляндія (квітень 2019 р.); Варшавський університет, Польща 
(травень 2019 р.); Університет Коменського в Братиславі, Словаччина 
(березень 2020 р.); Жешівський університет, Польща (жовтень 2021 р.).

З 2012 р. по 2015 р. учасниця спільного проєкту ЄС Темпус 
«DIMTEGU – розробка та впровадження програм багатомовної освіти в 
університетах Грузії та України» спрямованого на підтримку реформ у 
сфері багатомовної освіти в Грузії та Україні. З 2017 р. Адміністратив-
ний координатор проєкту Еразмус+ KA 2 «Переосмислення регіональ-
них досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок».

Хобі – садівництво, читання та кулінарія.

ГОГОША 
Орест Ігорович
асистент кафедри міжнародної безпеки  
та стратегічних студій,  
завідувач Лабораторії цифрової дипломатії 
факультету міжнародних відносин

Народився 22 грудня 1984 р. у м. Львові. У 2001 р. закінчив Львів-
ську середню школу № 64. У 2001–2006 рр. навчався у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка на факультеті міжна-
родних відносин, здобувши диплом магістра міжнародних відносин 
з відзнакою з кваліфікацією міжнародник-політолог, перекладач. У 
2004–2006 рр. – секретар-референт Голови Правління Міжнародно-
го Центру впровадження програм ЮНЕСКО. У 2009 р. закінчив заочне 
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відділення факультету правознавства Інституту післядипломної осві-
ти Львівського національного університету ім. Івана Франка і здобув 
кваліфікацію юрист. У 2005–2006 рр. – викладач основ правознавства 
у Львівському державному медичному училищі Львівської залізниці. 
У 2006–2010 рр. – навчався в аспірантурі Львівського національного 
університету ім. Івана Франка на факультеті міжнародних відносин. З 
2007 р. – асистент кафедри міжнародних відносин та дипломатичної 
служби факультету міжнародних відносин. Забезпечує викладання на-
вчальних дисциплін «Зовнішня політика України», «Міжнародні органі-
зації», Україна в міжнародних організаціях», «Інформаційна безпека».

Наукові інтереси зосереджені на проблемах міжнародної безпеки, 
миротворчої діяльності, міжнародних гуманітарних операцій. Автор і 
співавтор низки наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 
«Політико-правові елементи участі ОБСЄ у системі миротворчості Орга-
нізації Об’єднаних Націй» (2014), «Концепція «гуманітарної операції» в 
теорії міжнародних відносин» (2015), «Геополітичні виміри військово-
політичних інтересів РФ у російсько-українському конфлікті» (2016), 
«Роль ФРН у врегулюванні російсько-українського конфлікту» (2017), 
«Розміщення миротворців ООН на сході України: проблеми і перспек-
тиви» (2017). Співавтор розділу «Military and Political Cooperation of the 
CIS States in 2004-2018» у монографії «Global and Regional Dimensions of 
International Security» (2020). Брав активну участь у підготовці та ви-
данні факультетом міжнародних відносин «Дипломатичного словника» 
(2021) та термінологічного словника «Сучасна дипломатія» (2021).

Стипендіат Фонду ім. Ю. Мяновського у Варшавському університе-
ті. Учасник проєкту Агентства з міжнародного розвитку і співпраці Сло-
вацької Республіки (SlovakAid) «Університети – джерело консолідації 
громадянського суспільства в сусідній Україні, Словаччина – посередник 
на шляху української академічної спільноти до європейського універси-
тетського простору». Учасник Warsaw East European Conference, (м. Вар-
шава, Польща). Брав участь у реалізації англомовної магістерської про-
грами «Балто-Чоронморські регіональні студії» в рамках проєк ту Ераз-
мус+ KA 2 «Переосмислення регіональних досліджень: Балто-Чорномор-
ський зв’язок», розробивши навчальну програму англомовного курсу 
«Migration trends and policies in the Baltic-Black Sea Region».

Співзасновник Центру міжнародної безпеки та партнерства та 
Коор динаційного центру міжнародного діалогу Україна-ЄС на факуль-
теті міжнародних відносин. З 2021 р. – завідувач Лабораторії цифрової 
дипломатії факультету міжнародних відносин.

Хобі – футбол.
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ГУДЬ 
Богдан Васильович
доктор історичних наук, 
професор кафедри міжнародної безпеки  
та стратегічних студій

Народився 30 квітня 1956 р. у с. Літятин Бережанського району 
Тернопільської області. Закінчив історичний факультет Львівського 
університету ім. Івана Франка (1978), аспірантуру (1980) та докторан-
туру (2000) Львівської політехніки. У 1978–1982 рр. учителював; 1982–
1997 рр. – викладач кафедри історії Львівської політехніки. У 1988 р. 
захистив кандидатську дисертацію, у 2006 р. – докторську (тема дослі-
дження «Українсько-польські конфлікти ХІХ – першої половини ХХ сто-
ліття: етносоціальний аспект»). З 2000 р. – директор Інституту євро-
пейської інтеграції, з 2003 р. – доцент, згодом професор кафедри між-
народних відносин і дипломатичної служби Львівського університету 
ім. Івана Франка.

Наукові інтереси: українсько-польські відносини ХІХ-ХХ ст., сучасні 
міжнародні відносини. Опублікував більше 80 наукових праць, зокрема: 
«Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-поль-
ського військово-політичного співробітництва 1917–1921 рр. (1997); 
«Українці-поляки: хто винен? У пошуку першопричин українсько-поль-
ських конфліктів першої половини ХХ ст.» (2000); «Загибель Аркадії. 
Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ – першої 
половини ХХ століття» (2006); «Eastern Policy of the European Union: 
Role of Poland, Case of Ukraine» (Ed. by A. Nowak, D. Milczarek, B. Hudʼ and 
J. Borkowski, 2008); Українсько-польські конфлікти новітньої доби: 
етно соціальний аспект» (2011). Співавтор сценаріїв українсько-поль-
ських документальних фільмів «Важке братерство» (1998), «Братство 
зброї на службі миру» (2000). Учасник народного ансамблю пісні і тан-
цю «Черемош» (1973–1980).
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КУЧИК 
Олександр Сергійович
кандидат історичних наук,  
доцент, завідувач кафедри міжнародної 
безпеки та стратегічних студій

Народився 1968 р. у місті Львові. Після закінчення середньої школи 
вступив на історичний факультет Львівського державного університету 
ім. Івана Франка. У 1994 р. здобув вищу освіту за спеціальністю «Історія». 
Навчався в аспірантурі історичного факультету Львівського універси-
тету. У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата історичних наук. Дисертаційне дослідження на тему «Українське 
питання у зовнішній політиці Антанти (1917–1920 рр.)» стало логічним 
продовженням наукового дослідження, яке розпочав ще під час написан-
ня дипломної роботи, присвяченої Українському питанню на Паризькій 
мирній конференції 1919 р. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента ка-
федри міжнародних відносин і дипломатичної служби. 

Трудову діяльність у Львівському державному університеті ім. Іва-
на Франка розпочав з 1991 р. на факультеті по роботі з іноземними 
студентами. З 1992 р. працював на різних посадах факультету міжна-
родних відносин Університету. А з 1997 р. розпочав науково-педаго-
гічну діяльність на кафедрі міжнародних відносин та країнознавства 
факультету міжнародних відносин. З 1999 р. – член редколегії Вісника 
Львівського університету серія Міжнародні відносини (відповідальний 
секретар у 2011–2022 рр.).

Автор понад 200 навчально-методичних і наукових праць. Автор 
та співавтор навчальних посібників та підручників, зокрема «Зовніш-
ня політика України» (2010); «Україна в міжнародних організаціях» 
(2014); «Міжнародні організації» (2007); «Міжнародні відносини: полі-
тика, економіка, право» (2017); «Український дипломатичний словник» 
(2014), «Дипломатичний словник» (2021). Співавтор рамкового доку-
менту Програми головування України в ОБСЄ (2013). Член Редакційної 
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ради наукового збірника Вроцлавського університету «Сходознавство» 
(Wschodnioznawstwo).

Один з організаторів створення у 2014 р. Центру міжнародної без-
пеки та партнерства на факультеті міжнародних відносин. В рамках ді-
яльності Центру співорганізатор міжнародних наукових конференцій, 
семінарів, круглих столів з питань міжнародної безпеки, конфліктології 
та прикладних проблем міжнародних відносин.

Співкоординатор проєктів наукової співпраці з академічними осе-
редками Вроцлавського університету, Варшавського університету, Лю-
блінського університету та інших навчальних закладів та експертних і 
аналітичних центрів.

Наукові інтереси та зацікавлення формувалися під впливом роз-
роблення та впровадження нових курсів і дисциплін в освітній процес. 
До сфери наукових зацікавлень належить широке коло питань міжна-
родних відносин та світової політики, міжнародних організацій та кон-
фліктології, зовнішньої та безпекової політики. Автор та розробник на-
вчальних програм із зовнішньої політики України, міжнародних органі-
зацій, Україна в міжнародних організаціях.

Активний учасник суспільно-політичного та громадського життя 
країни та регіону. Часто бере участь в обговореннях актуальних питань 
міжнародного життя у програмах регіонального радіо і телепередач. 
Виступає з експертними оцінками та коментарями щодо подій міжна-
родного життя. За активну участь у підготовці та проведенні виборів 
Президента України, народних депутатів до Верховної Ради відзначе-
ний почесною грамотою Центральної виборчої комісії України (2010). 
За активну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців-міжна-
родників відзначений подяками і грамотами Львівської міської ради, 
Львівської обласної державної адміністрації, Міністерства закордонних 
справ, адміністрації Університету.
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МАКОГІН
Зоряна Ярославівна
кандидатка економічних наук,  
доцентка кафедри міжнародної безпеки  
та стратегічних студій

Народилася 5 листопада 1984 р. у м. Львові. У 2007 р. закінчила 
Львівську комерційну академію (Львівський торговельно-економічний 
університет), магістр з міжнародних економічних відносин.

Будучи студенткою, обіймала посаду відповідального секретаря у 
Студентському науковому товаристві Львівської комерційної академії 
та брала активну участь в організації студентської наукової роботи. За 
час членства в СНТ ЛКА брала участь у девʼяти студентських міжнарод-
них та всеукраїнських конференціях та семінарах (отримала грамоти та 
сертифікати за участь), у тому числі: у ІХ Міжнародній економічній літ-
ній школі для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» (м. До-
нецьк), ІІ польсько-українському семінарі-практикумі «Економіка в 
культурі-культура в економіці» (м. Стальова Воля).

Протягом 2007–2011 рр. навчалася в аспірантурі у Львівській ко-
мерційній академії. У 2011 р. у Львівському національному університе-
ті ім. Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роз-
виток українсько-китайських економічних відносин з позиції страте-
гічного партнерства» зі спеціальності 08.00.02 – економічні відносини. 
У 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин.

Була організатором різноманітних конференцій, семінарів та круглих 
столів за участю кафедри. Протягом усього викладацького періоду була 
куратором академічних груп. З 2019 р. і дотепер є гарантом освітньо-про-
фесійної програми зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відноси-
ни». Викладає курси «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні 
відносини», «Міжнародний бізнес», «Економіка зарубіжних країн».
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Авторка понад 60 наукових публікацій (8 з них – у міжнародних 
виданнях; 10 – у загальноукраїнських журналах; 2 – у міжнародній на-
укометричній базі SCOPUS; 2 – у WEB of Science). Авторка 2 навчальних 
посібників (1 з них – у співавторстві): «Міжнародний інноваційний ме-
неджмент: навчальний посібник у тестах» (2015), «Міжнародний ту-
ризм» (2018). Співавторка у 4 закордонних монографіях: «Social and 
economic changes of contemporary society» (2017), «International economic 
relations and prospects for national development: contemporary challenges 
and solutions» (2018), «Управление бизнесом и предпринимательская 
деятельность в новых условиях научно-технологического развития» 
(2019), «Modern innovative and information technologies in the development 
of society» (2019) та 1 вітчизняній «Шляхи забезпечення конкуренто-
спроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації» (2020). Під-
готувала вісім методичних вказівок для самостійної роботи студентів 
та для дистанційного навчання.

Наукові інтереси зосереджені на дослідженні зовнішньоекономіч-
них зв’язків України, міжнародних туристичних потоків, міжнародної 
інвестиційної діяльності. 

Переможниця міжнародного конкурсу наукових робіт (19 травня 
2011 р.) серед молодих учених на честь 110 річниці від дня народжен-
ня Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця у номінації 
«Актуальність дослідження та аргументованість рекомендацій» (назва 
конкурсної роботи: «Структурні зміни в світовій економіці під впли-
вом глобалізації»); нагороджена подяками Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин) за 
внесок у розвиток наукового потенціалу молоді (2018 р. та 2020 р.) та 
грамотою від Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету (2021 р.).

Науковий керівник 4-х переможців Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні від-
носини» – з них 1 диплом – І ступеня та 3 дипломи – ІІІ ступеня.
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МОРОЗ 
Олексій Юрійович
кандидат політичних наук,  
доцент кафедри міжнародної безпеки  
та стратегічних студій

Народився 1970 р. у Львові. У 1988–1993 рр. – студент історичного 
факультету Львівського державного університету ім. І. Франка, який за-
кінчив із дипломом з відзнакою за спеціальністю «Історія». 

У період 1993–2005 рр. працював на кафедрі політології і соціоло-
гії Національного університету «Львівська політехніка» – викладачем-
стажистом, асистентом, доцентом. У 2001 р. захистив кандидатську ди-
сертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. За 
два роки отримав вчене звання доцента. 

З 2005 до 2021 рр. працював на посаді доцента кафедри європейської 
інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президен-
тові України. У 2021–2022 рр. – доцент кафедри державної політики та 
врядування Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси «Історія міжнародних відносин» та «Військово-
політична історія міжнародних відносин». Автор понад 120 наукових 
праць. Підготував двох кандидатів наук. Наукові інтереси: європейська 
та євроатлантична інтеграція України, інституційна та галузева транс-
формація Європейського Союзу, інформаційна політика.
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СТРУЧОК 
Наталія Миколаївна
кандидатка економічних наук, 
доцентка кафедри міжнародної безпеки 
та стратегічних студій

Народилась 24 грудня 1979 р. у м. Львові. Після закінчення серед-
ньої загальноосвітньої школи № 95 вступила на економічний факуль-
тет Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2003 р. 
здобула кваліфікацію «Магістр з економічної кібернетики» за спеціаль-
ністю «Економічна кібернетика».

З 2003 р. розпочала працювати у Львівському інституті економі-
ки і туризму. Захистила дисертацію на тему «Розвиток ринку турис-
тичних послуг в контексті трансформації економіки країни» та здо-
була науковий ступінь кандидатки економічних наук за спеціальніс-
тю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
З 2021–2022 рр. – завідувачка кафедри міжнародної економічної та ін-
вестиційної діяльності Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка. Викладає курси «Економічна безпека», «Маркетинг», «Еко-
номічна статистика», «Міжнародний маркетинг».

Керівник науково-дослідної теми «Маркетингове та інформаційно-
аналітичне забезпечення розвитку еколого-етнічного туризму в захід-
них регіонах України». У 2019 р. проходила стажування у Куявському 
університеті у Вроцлавеку (Польща).

У рамках наукової роботи співпраця з зовнішніми партнерами, ро-
бота у групі з розроблення бізнес-плану удосконалення організаційно-
економічного механізму управління розвитком готелю НВК «Гетьман» 
на міжнародному ринку.

Членкиня організаційного комітету міжнародних, всеукраїнських 
науково-практичних конференцій, семінарів, наукових круглих столів.

Авторка більш як 50 наукових публікацій (6 з них – у міжнародних 
виданнях; 12 – у загальноукраїнських журналах; 1 – у міжнародній нау-
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кометричній базі SCOPUS; 1 – у WEB of Science), зокрема: «Взаємозвʼязок 
структурних елементів економічної безпеки підприємства з урахуван-
ням комплексу маркетингу» (2014), «Етнічний туризм як інструмент 
забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства (2016), 
«Тренди маркетингової стратегії реалізації туристичних послуг в умо-
вах євроінтеграції» (2018), «Формування інтегрованих компетенцій 
в підготовці фахівців сфери підприємницької діяльності» (2018), «Ін-
струменти становлення фінансово-економічної безпеки підприємств 
туристичної індустрії» (2018), «Управління туристичним бізнесом в 
глобальному просторі» (2020), «Управління маркетинговою діяльніс-
тю суб’єкта туристичного бізнесу у глобальному економічному просто-
рі» (2020) «Государственно-часное партнерство системе активаторов 
привлечения инвестиций в Украину (2020), «Evaluation of the Tourist 
Attractiveness of Ukraine’s Regions in the Conditions of Uncertainty Using 
Game Throry» (2021). Співавторка навчального посібника «Маркетинг 
в туризмі» (2021), співавторка чотирьох монографій: «Управління кон-
курентоспроможністю в туризмі: макро і мікрорівень» (2012), «Розви-
ток ринку туристичних послуг в системі економічної безпеки держа-
ви» (2013), «Структура маркетингової регіональної політики» (2017), 
«Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в 
умовах глобалізації» (2020).

Наукові інтереси зосереджені на проблемах маркетингових дослі-
джень розвитку підприємств туризму в контексті економічної безпеки, 
статистичного аналізу тенденцій міжнародного туризму, управлінні 
економічною безпекою.
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Кафедра міжнародної безпеки та стратегічних студій

ШАЛЕННА 
Наталія Миколаївна
кандидатка політичних наук,  
доцентка кафедри міжнародної безпеки  
та стратегічних студій

Народилася 13 червня 1982 р. у мальовничому селі Лоєва, що на 
Івано-Франківщині. У 1992–1999 рр. навчалася у Жидачівській гімназії 
ім. О. Партицького. Захоплювалася іноземними мовами, малюванням, 
танцями.

У 2004 р. закінчила з відзнакою факультет міжнародних відносин 
Львівського національного університету ім. Івана Франка і здобула ква-
ліфікацію «Політолог-міжнародник. Перекладач» за спеціальністю між-
народні відносини.

У 2004–2008 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національно-
го університету ім. Івана Франка за спеціальністю 23.00.04 – політич-
ні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. У 2013 р. 
у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича за-
хистила кандидатську дисертацію на тему «Роль ісламського чинника у 
євро інтеграційній політиці Турецької Республіки».

З 2005 р. викладає на факультеті міжнародних відносин Львівсько-
го національного університету ім. Івана Франка. З 2014 р. – доцентка 
кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. З 2021 р. очо-
лює Центр публічної дипломатії факультету міжнародних відносин. 

Займалася розробленням і впровадженням навчальних дисциплін: 
«Переговорний процес у міжнародній практиці», «Дипломатичне лис-
тування», «Суспільство США і Канади», «Публічна і культурна дипло-
матія». У 2015 р. в рамках спільного з Університетом Східної Кароліни 
(США) міжнародного проєкту «Глобальні академічні ініціативи» (Global 
Academic Initiatives) брала активну участь у впровадженні англомов-
ного інтерактивного онлайн-курсу «Глобальне порозуміння» (Global 
Understanding). У 2018 р. стала учасницею викладацького колективу 
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англомовної магістерської програми «Балто-Чорноморські регіональні 
студії» на факультеті міжнародних відносин, що реалізовується в рам-
ках міжнародного проєкту Еразмус+ КА2 «Переосмислення регіональ-
них досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок». Розробила англомов-
ний курс «Cultures and Identities in the Baltic-Black Sea Region».

У 2014 р. здійснювала дослідження на тему «Інтеграція мусуль-
манських біженців (іммігрантів) з пост-радянського простору у євро-
пейські суспільства: випадок Нідерландів» в Університеті Гронінгена 
(Нідерланди). У рамках Програми міжнародної кредитної мобільності 
Еразмус+ KA 107 проходила стажування у Близькосхідному технічно-
му університеті (м. Анкара, Турецька Республіка) 2015 р., 2019 р. – у За-
гребському університеті (м. Загреб, Хорватія). З 2019 р. бере активну 
участь у реалізації дослідницького проєкту в рамках діяльності мере-
жі Жана Моне «Об’єднуючи “Європу” на периферії» (Linking ‘Europe’ at 
the Periphery). У 2021 р. стала учасницею міжнародного дослідницького 
проєкту «ProEUCulture», що реалізовується спільно Асоціацією європей-
ських студій Кавказу (AESC) та Українською асоціацією європейських 
студій (UESA) за підтримки регіонального уряду Штирії (Австрія).

Авторка низки навчально-методичних розробок і наукових публі-
кацій, присвячених проблематиці євроінтеграції Туреччини, україн-
сько-турецьких відносин, впливу релігійного чинника на політичні 
процеси, інтеграції мусульманських спільнот у європейські суспільства, 
публічної дипломатії України.
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Інформаційний центр ЄС при Львівському національному універ-
ситеті ім. Івана Франка був відкритий 16 травня 2014 р. на факультеті 
міжнародних відносин. Він є одним із 27 аналогічних центрів, що діють 
при вищих навчальних закладах у 24 містах України. Основною метою 
діяльності Центру є поширення інформації про ЄС та його політику, 
надання допомоги університетам і дослідницьким центрам у навчанні 
студентів та проведенні дослідницької роботи з питань європейської 
інтеграції, а також сприяння участі студентів у дебатах з питань євро-
пейської інтеграції та розвитку ЄС. Крім того, на базі Інформаційного 
центру ЄС регулярно проводяться інформаційні-освітні заходи для 
студентів і викладачів з найбільш актуальних питань щодо діяльності 
Євро пейського Союзу.

Через Інформаційний центр ЄС можна отримати доступ до великої 
кількості публікацій та матеріалів офіційних установ Європейського 
Союзу, а також до періодичних видань, журналів ЄС та інших матеріалів, 
що стосуються діяльності ЄС, життя та соціальних стандартів ЄС, осві-
ти в країнах ЄС, питань співпраці України та ЄС та ін. В Інформаційному 
центрі також можна скористатися можливістю доступу до електронних 
баз даних, які містять офіційні документи Європейської Комісії, Євро-
пейського Парламенту та інших офіційними установ та органів ЄС.

29–30 березня 2017 р. на базі Інформаційного центру ЄС при ЛНУ 
ім. Івана Франка і в рамках кампанії «Будуймо Європу в Україні», яку 
проводило Представництво ЄС, пройшла щорічна зустріч координа-
торів Інформаційних центрів Європейського Союзу в Україні. Під час 
зустрічі 20 координаторів Інформаційних центрів ЄС із Києва, Дніпра, 
Луцька, Тернополя, Херсона, Одеси, Івано-Франківська, Маріуполя, Чер-
нівців, Сум, Вінниці, Острога, Ужгорода, Білої Церкви, Харкова та Черні-
гова обговорили напрями співпраці та плани проведення спільних за-
ходів Інформаційних центрів і Представництва ЄС в Україні. Учасники 
зустрічі також мали нагоду дізнатись про можливості для молоді в рам-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
ПРИ ЛЬВІВСЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ 
ім. ІВАНА ФРАНКА
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ках програм ЄС (Еразмус+, Горизонт 2020, Creative Europe), обговорити 
та ознайомитися з інформаційними ресурсами Представництва ЄС.

Ключовим моментом події стала зустріч із Головою Представ-
ництва ЄС в Україні Х’юґом Мінґареллі, який відвідав Львівський націо-
нальний університеті ім. Івана Франка. Зокрема він наголосив, що в 
особі координаторів Інформаційних центрів Європейський Союз вба-
чає ключових гравців у справі реформування нашої держави, а діяль-
ність Інформаційних центрів ЄС повинна орієнтуватися на молодь, і 
також бути відкритою для усього суспільства і засобів масової інформа-
ції. Слова Голови Представництва ЄС про те, що надзвичайно важливо 
розповідати якомога більше про Європейський Союз, його діяльність, 
основні цілі, зберігають свою актуальність і сьогодні.

У рамках своєї діяльності Центр організував велику кількість за-
ходів. Наймасштабнішими з них стали візити Голів Представництва ЄС 
в Україні Яна Томбінського та Х’юга Мінгареллі до Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка. Окрім того, Центр організову-
вав зустрічі та відеоконференції з депутатами Європарламенту, депута-
тами парламентів країн-членів ЄС, проводилися цикли лекцій для вчи-
телів львівських шкіл про співпрацю ЄС та України. Постійними захода-
ми Центру є проведення наукових конференцій та дискусійних клубів, 
презентація інформаційних видань ЄС та наукових публікацій про ак-
туальні питання європейської інтеграції, консультації студентських та 
інших громадських організацій про можливості співробітництва з ЄС. 
На регулярній основі проводяться Дні кар’єри Європейського. Цікавими 
були святкування днів Європи, квести з визначення знань молоді про 
функціонування Європейського Союзу та його структур, для студентів 
організовуються симуляції засідань Європейської Комісії та Європей-
ського Парламенту. 2021 року Інформаційний центр виграв тендер на 
проведення Львівським національним університетом імені Івана Фран-
ка єврошкіл, загально відомих в Україні як «EU STUDY DAYS», які прово-
дяться Представництвом ЄС в Україні.

Координатором Інформаційного центру ЄС є професор Н. Антонюк.
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Лабораторію міжнародних інформаційних систем та суспільних ко-
мунікацій на факультеті міжнародних відносин було створено у черв-
ні 2017 р. Матеріально-технічна база лабораторії використовується 
для забезпечення потреб факультету в інформаційних та прикладних 
програмних технологіях під час організації навчального процесу на фа-
культеті, для проведення наукових досліджень працівниками, аспіран-
тами і студентами факультету, для виконання науково-дослідних робіт 
тощо. В лабораторії встановлено сучасні комп’ютери, інтерактивну до-
шку, мультимедійний проєктор.

ЛАБОРАТОРІЯ 
МІЖНАРОДНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ ТА СУСПІЛЬНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 
ФАКУЛЬТЕТУ 
МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН
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Основними завданнями Лабораторії є впровадження та викорис-
тання сучасних інформаційних технологій у діяльності факультету; 
створення умов для оволодіння студентами уміннями та практичними 
навичками роботи з інформаційними та прикладними програмними 
технологіями в обсязі необхідному та достатньому для їх подальшого 
навчання та праці в інформаційному суспільстві; розробка методич-
ного забезпечення щодо практичного використання сучасних інфор-
маційних технологій, обслуговування локальних компʼютерних мереж 
факультету, забезпечення доступу працівників та студентів факультету 
до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, технічне обслуговування і 
програмна підтримка серверів локальних комп'ютерних мереж та сер-
верів баз даних факультету; супровід відеоконференцій, які відбува-
ються на факультеті.
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Лабораторія була створена рішенням Вченої ради Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка від 12 березня 2021 р. Лабо-
раторія є освітньо-науковим підрозділом Університету, який входить у 
структуру факультету міжнародних відносин, і покликаний забезпечи-
ти інноваційні методи та підходи у підготовці фахівців з міжнародних 
відносин, відповідно до викликів модерної інформаційної доби.

Основними завданнями лабораторії є дослідження та впроваджен-
ня сучасних інформаційних систем і технологій, новітніх методів опра-
цювання інформації у сфері дипломатії та міжнародних відносин, роз-
роблення методичних рекомендацій щодо практичного використання 
методів цифрової дипломатії. Зокрема, Лабораторія зосереджується на 
проблемах інтелектуального аналізу даних у сфері міжнародних відно-
син, інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень у міжна-
родних відносних, використання сучасних інформаційно-комунікатив-
них технологій у дипломатичній роботі, застосуванні цифрових плат-
форм та мереж у поєднанні із методами PR-діяльності для підтримки 
позитивного іміджу держави на міжнародній арені. В перспективі окре-
мим напрямом роботи Лабораторії має стати кібер- та інформаційна 
безпека, захист комунікативних каналів, що використовуються дипло-
матією, протидія пропаганді, інформаційно-психологічним заходам та 
маніпулятивним методам впливу.

Діяльність Лабораторії спрямована на інтеграцію різних напрямів 
сучасних досліджень у галузі міжнародних відносин – цифрова дипло-
матія, публічна дипломатія, аналітика з використанням великих маси-
вів інформації, електронне врядування та електронна демократія, ви-
користання сучасних інформаційних систем та мережевих технологій 
в дипломатичній роботі, а також провадити практичні дослідження, 
пов’язані з аналізом великих масивів даних, інформаційним та пропа-
гандистським забезпеченням зовнішньої політики в добу цифровізації 
та віртуалізації. Водночас можливості Лабораторії дають змогу студен-
там провадити власні дослідження в галузі інформатизації та цифрові-
зації міжнародних відносин, використовувати її в навчальному процесі.

У науково-практичному вимірі Лабораторія зосереджує зусилля на 
аналізі інформаційних масивів та даних, що мають відношення до дип-

ЛАБОРАТОРІЯ ЦИФРОВОЇ 
ДИПЛОМАТІЇ
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ломатичної діяльності, розвитку публічної дипломатії, в тому числі у 
соціальних мережах, виявлення тенденцій розвитку політичних проце-
сів у країнах та регіонах. Особливу увагу приділено вивченню проблем 
зовнішньої політики України, чинників, які впливають на формування 
та підтримання позитивного іміджу України на міжнародній арені. На 
підставі аналізу даних формуються рекомендації та прогнози в інтер-
есах органів державної влади, що здійснюють зовнішньополітичну ді-
яльність, та інших інституцій і організацій, що працюють на міжнарод-
ній арені. Водночас лабораторія забезпечує впровадження результатів 
досліджень в навчальний процес та процес підготовки фахівців з між-
народних відносин.

Завідувачем Лабораторії є доцент кафедри міжнародних комуніка-
цій та цифрової дипломатії Ігор Іжнін, а науковим керівником Лабора-
торією – завідувач кафедри міжнародних комунікацій та цифрової дип-
ломатії Роман Вовк.

Лабораторія цифрової дипломатії 
Онлайн-зустріч із Директоркою Центру інформації та документації НАТО  

в Україні Вінетою Кляйне (2022)
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Влітку 1998 р. з ініціативи доцента кафедри країнознавства 
Ю. С.  Занька, підтриманої деканом факультету міжнародних відносин 
професором М. З. Мальським, було започатковано практику проведен-
ня навчальних поїздок студентами факультету країнами Європи. Ці по-
їздки мали допомогти студентам познайомитися з роботою диплома-
тичних і консульських представництв України за кордоном, діяльністю 
розташованих в Європі міжнародних організацій, сприяти усвідомлен-
ню важливості і розумінню особливостей роботи українських диплома-
тів, спрямованої на розвиток дружніх взаємин та зміцнення політично-
го, економічного, соціального і гуманітарного співробітництва. Неаби-
якою метою поїздок була також популяризація України, піднесення її 
іміджу в європейських країнах.

Перші країнознавчі поїздки охоплювали лише сусідні з Україною 
держави: Польщу, Словаччину, Чехію, Угорщину. В програмі було озна-
йомлення з роботою українських посольств і консульств у Вроцлаві, 
Любліні, Кракові, Братиславі, Празі, Будапешті. Пізніше географія поїз-
док розширювалась. Обовʼязковим пунктом маршруту стала Австрія з 
відвідуванням студентами штаб-квартири ООН у Відні, Дипломатичної 
Академії, Українського клубу в ООН (VIC Ukrainian Club), штаб-квартир 
ОБСЄ, МАГАТЕ, ЮНІДО, де зустрічалися з провідними функціонерами 
цих міжнародних організацій.

З 2019 р. маршрут країнознавчої поїздки охопив також Німеччину, 
де студенти ознайомилися з роботою Генеральних консульств України 
в Мюнхені і Франкфурті-на-Майні. Особливо важливою була поїздка до 
Франції, родзинкою якої стало перебування у Страсбурзі. Тут студенти 
побували з офіційними візитами у штаб-квартиру Ради Європи, позна-
йомилися з роботою Парламентської Асамблеї, прослухали лекцію про 
неї співробітників Ради Європи і подальшим обговоренням її у форма-
ті інтерактивного діалогу. Винятково важливим став також офіційний 
візит до Європарламенту, де студенти прослухали лекцію відповідаль-
ного працівника про основний законодавчий орган Євросоюзу та інші 
інституції ЄС, відвідали засідання європарламентарів у сесійній залі. 
Перебування у Франції закінилося знайомством з роботою посольства 
України в Парижі. Зрозуміло, що не обійшлося без відвідування музеїв 

НАВЧАЛЬНА 
КРАЇНОЗНАВЧО-
МАРШРУТНА ПРАКТИКА
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Лувру і ДʼОрсе, так само як у Відні жодна група студентів не оминула 
Пратеру, Бельведеру та Шонбруну.

Підготовлені поїздки на 2020 – 2021 рр. не відбулися через панде-
мію коронавірусу. Проте у 2022 р. практику поїздок країнами Європи 
було вирішено відновити з метою ще й донесення до загалу правди про 
розпочату в лютому війну проти України і необхідності надання нашій 
країні всебічної допомоги.
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У 2014 р. на базі факультету міжнародних відносин було створено 
Центр американських студій (ЦАС) з метою організації та координації 
американознавчої наукової, освітньої й інформаційної діяльності.

Центр зокрема відповідальний за функціонування першої в Украї-
ні спеціалізації з американських студій, яка була впроваджена у 2011 р. 
за ініціативи доцента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 
служби, випускника програми імені Фулбрайта Романа Калитчака. Її 
метою є забезпечити сучасне, інклюзивне та багатоаспектне вивчення 
Сполучених Штатів Америки, поглибити розуміння ключових аспектів 
їхнього внутрішньополітичного життя і зовнішньополітичної діяльнос-
ті, сприяти глибшому та водночас критичному осмисленню значимості 
ролі цієї держави як на регіональному, так і глобальному рівнях. Осмис-
люючи десятилітній досвід успішного розвитку спеціалізації, можна 
впевнено стверджувати, що завдяки спільним зусиллям однодумців 
вдалося створити унікальну освітню програму, яка дає змогу студен-
там всебічно та цілісно пізнавати та водночас критично осмислювати 
всі виміри державного, суспільного, освітньо-наукового та культурного 
життя США з різних дисциплінарних перспектив.

Знання та компетентності, які отримують випускники впродовж 
навчання на спеціалізації «Американські студії», поглиблюють їхнє ро-
зуміння численних досягнень і викликів у внутрішній політиці та у зо-
внішньополітичній діяльності США, а також дають змогу відкрити для 
себе регіональне розмаїття країни та багатогранність американського 
суспільства, збагнути краще, як розгортаються різнопланові та водночас 
суперечливі процеси у сфері освіти, культури та релігії. Значною пере-
вагою цієї освітньої ініціативи є її міждисциплінарний характер та по-
стійне залучення закордонних, насамперед американських, викладачів і 
практиків. Однак найкращим свідченням та індикатором успіху спеціалі-
зації «Американські студії» є її теперішні та колишні студенти. Зокрема, 
лише впродовж 2020–2022 рр. слухачі спеціалізації (Катерина Анісова, 
Олександра Шапкіна, Дмитро Квасовський, Єлизавета Шевченко) стали 
учасниками кількох престижних американських урядових освітніх про-
грам, таких як UGRAD та SUSI (Study of the United States Institutes).

ЦЕНТР АМЕРИКАНСЬКИХ 
СТУДІЙ  
(CENTER FOR AMERICAN STUDIES)
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ЦАС із моменту створення у 2014 р. очолював Роман Калитчак, а 
з 2017 р. його керівником є доцент кафедри міжнародних відносин і 
дипломатичної служби, ще один випускник програми ім. Фулбрайта 
Михайло Комарницький. ЦАС став важливим кроком для формування 
необхідного інституційного фундаменту для динамічного розвитку 
американських студій. За ініціативою Центру було проведено численні 
заходи: відкриті лекції, круглі столи, експертні дискусії, літні інститути 
для студентів і аспірантів спільно з Посольством США в Україні, наукові 
конференції, тренінги для викладачів та інші тематичні академічні за-
ходи. У співпраці з Університетом Східної Кароліни (США) впроваджено 
спеціальний навчальний магістерський курс «Глобальне порозуміння» 
(Global Understanding).

Свою діяльність ЦАС здійснює в активній співпраці з Посоль-
ством США в Україні, Офісом Фулбрайта в Україні, Українською Асоціа-
цією Американістики, львівським видавництвом «Літопис» (перек-
лад україн ською мовою праць З. Бжезінського, М. Кайку, С. Пауер, 
Р. Андер сон, розширених фундаментальних праць «Історія Америки» та 
«Ілюстро вана історія Канади» тощо) та іншими організаціями. Центр 
приділяє значну увагу підтримці та подальшому розширенню своїх 
інсти туційних та особистих зв’язків з академічним співтовариством 
американських студій в Україні та поза її межами. 
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Центр Досконалості імені Жана Моне «Західноукраїнський дослід-
ницький центр з європейських студій» (ЗУДЦЄС) було створено у 
2019 р. як структурний підрозділ Львівського національного універси-
тету ім. Івана Франка. Метою Центру є створення незалежної платфор-
ми для проведення мультидисциплінарних досліджень і викладання 
задля академічного супроводу українських суспільних, правових і під-
приємницьких практик до стандартів ЄС. Завданнями Центру є:

• Сформувати регіональний хаб для досліджень і викладання ЄС;
• Створити основу для навчання курсів з основ політики, базова-

ної на доказах, відповідно до стандартів ЄС;
• Стати експертним центром з Європейського Союзу для місце-

вих і національних стейкхолдерів та здійснювати академічний 
супровід і аналіз політик на локальному, регіональному та міс-
цевому рівнях;

• Стати центром співпраці і діалогу для українських і міжнарод-
них партнерів з питань Європейського Союзу;

• Стати центром поширення інформації про актуальні питання 
співпраці між Україною та ЄС.

З часу заснування Центр досконалості проводить щорічну Зимову 
школу з європейських студій із залученням вітчизняних та закордон-
них фахівців для студентів різних спеціальностей і молодих фахівців, 
тренінги для фахівців органів державної влади та місцевого самовря-
дування та дослідницьку  роботу у сфері наближення правових і управ-
лінських практик України до правових стандартів ЄС, зокрема у таких 
сферах як захист споживачів, пенсійна реформа, освітня політика, євро-
пейські студії, взаємодія правових систем тощо. 

У 2021 р. команда Центру отримала новий грант за програмою 
Жана Моне «Спільні політики ЄС: стратегії узгодження для України».

Центр очолює доцент кафедри європейського права О. Головко-Гав-
ришева.

ЦЕНТР ДОСКОНАЛОСТІ 
ІМЕНІ ЖАНА МОНЕ 
«ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 
З ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТУДІЙ»
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У 2008 р. керуючий директор Світового банку Др. Нгозі Оконьйо-
Івеала відкрила Центр інноваційних знань у Львівському національно-
му університеті ім. Івана Франка, координатором діяльності центру ви-
значено кафедру міжнародного економічного аналізу і фінансів на фа-
культеті міжнародних відносин. До речі, Др. Нгозі Оконьйо-Івеала зараз 
є директором Світової Організації Торгівлі (СОТ).

При кафедрі міжнародного економічного аналізу і фінансів створе-
на  бібліотека видань Світового банку. 

Центр інноваційних знань Світового банку, який дає можливість 
студентам і викладачам  ознайомитись з основними публікаціями Гру-
пи Світового банку щодо глобального економічного розвитку, його фі-
нансування, економічної та соціальної політики держав, макроеконо-
мічного аналізу економіки України.

Під егідою Центру інноваційних знань систематично проводяться 
зустрічі, наукові семінари з актуальних проблем  світового економічно-
го розвитку за участю провідних економістів Світового банку, зокрема 
були проведені зустрічі студентів факультету міжнародних відносин з 
головними економістами Світового банку в Україні Мартіном Райзером, 
Сату Кахконен.

Центр інноваційних знань Світового банку надає доступ студентам 
та викладачам доступ до електронної бібліотеки та баз даних СБ.

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ 
ЗНАНЬ СВІТОВОГО 
БАНКУ
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Центр країн Північної Європи є структурним підрозділом Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка, який офіційно був 
відкритий 29 травня 1999 року. Засновником центру є Наталія Івани-
чук, викладач норвезької мови, перекладач зі скандинавських мов, член 
Спілки письменників України. 

Цілі та завдання центру є популяризації історії, культури країн Пів-
нічної Європи в Україні і навпаки; сприяння вивченню норвезької та 
шведської мов; налагодження співпраці з вищими навчальними закла-
дами та Посольствами країн Північної Європи; координація міжнарод-
них програм.

Центр співпрацює з норвезьким фондом Norla і фінським – Fili. Фонди 
фінансують переклади художньої та фахової літератури зі скандинавських 
мов українською. Ведеться співпраця з низкою українських видавництв, 
результатом чого стало видання багатьох книг (понад 20), перекладачем 
яких була Наталія Іваничук разом зі студентами-скандинавістами.

За сприяння Центру на факультеті міжнародних відносин викла-
дають норвезьку та шведську мови. Норвезьку мову викладає Наталія 
Іваничук як першу або другу іноземну мову студентам факультету між-
народних відносин. 

Завдяки клопотанням Центру Шведський інститут відкрив у Львів-
ському національному університеті ім. Івана Франка так званий гостьо-
вий лекторат, де, починаючи з 2000 року, на факультеті міжнародних 
відносин постійно проводиться викладання шведської мови виклада-
чем зі Швеції, на сьогодні – Пер Фредборн Ларссон.

Центр тісно співпрацює з посольствами країн Північної Європи, 
зокрема відбулися візити Надзвичайних і Повноважних Послів: Фін-
ляндської Республіки (Крістер Міккелсон – 2010, 2011 р.; Ар’я Макко-
нен – 2012 р.),  Королівства Норвегії (Олав Берстад – 2010, 2011 р.; Йон 
Елведал Фредріксен – 2012 р.; Улє Т. Хорпестад – 2017 р.); Королівства 
Швеції (Андреас фон Бекерат – 2014 р., 2015 р., Тобіас Тиберг – 2020 р., 
2022 р.).  Посольства забезпечують Центр необхідною літературою для 
вивчення іноземних мов, підручниками, відео- та аудіоматеріалами.

Центр активно сприяє розширенню співпраці Львівського уні-
верситету з низкою університетів країн Північної Європи, зокрема з 

ЦЕНТР КРАЇН ПІВНІЧНОЇ 
ЄВРОПИ



260

THESAURUS    Факультет міжнародних відносин від А до Я

Упсальським університетом (м. Упсала, Швеція), Університет Турку 
(м. Турку, Фінляндія) та іншими.

Центр є учасником Міжнародної програми «Балтійський універ-
ситет» (Baltic University Program) – це мережа близько 225 університе-
тів та інших вищих навчальних закладів в усьому регіоні Балтійського 
моря, яка координується Упсальським університетом (Швеція). Керів-
ницею Програми є Ірина Кріба.

На сьогодні керівницею Центру є Маріанна Гладиш, доцентка кафе-
дри міжнародної безпеки та стратегічних студій факультету міжнарод-
них відносин.
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Центр міжнародної безпеки та партнерства створений на факуль-
теті міжнародних відносин у 2014 р. з метою організації прикладних 
досліджень у галузі міжнародної безпеки, здійснення моніторингу, при-
кладного аналізу та прогнозування міжнародної безпекової та політич-
ної ситуації у світі.

Центр активно співпрацює з українськими та зарубіжними науко-
вими, дослідницькими та експертними установами, освітніми заклада-
ми, що займаються проблемами безпеки та багатостороннього співро-
бітництва у сфері міжнародних відносин, підтримує тісні контакти зі 
структурами НАТО, ООН, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями. 
Найбільш плідна співпраця налагоджена з Центром інформації та доку-
ментації НАТО в Україні, Вроцлавським університетом, Ягеллонським 
університетом, Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка та ін.

Пріоритетними напрямами діяльності Центру є дослідження між-
народних конфліктів, безпекової політики держав та міжнародних 
інсти туцій, системи колективної безпеки у віртуальному та фізичному 
просторі. Центр здійснює моніторинг українських та зарубіжних засо-
бів масової інформації, проводить аналіз процесів та явищ у сфері між-
народних відносин.

Фахівці Центру часто виступають з експертними оцінками та 
комен тарями в ЗМІ щодо проблем, пов’язаних із міжнародними подія-
ми та зовнішньополітичною діяльністю України. Огляди та аналітичні 
матеріали публікуються на сайті Центру та поширюються у пресі.

Вагоме місце у діяльності Центру займає організація міжнародних 
конференцій, що дає змогу проводити наукові дискусії з широкого кола 
актуальних питань державного та міжнародного рівня із залученням 
відомих експертів та політичних діячів з України та з-за кордону.

За період існування Центром міжнародної безпеки та партнерства 
проведено більше трьох десятків міжнародних конференцій та круглих 
столів. Багато з міжнародних конференцій стали проводитися на регу-
лярній основі: «Україна в умовах трансформації міжнародної системи 
безпеки», «Криза сучасної системи міжнародної безпеки», «Міжнародні 
конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до гло-
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бального суперництва», які відбуваються щорічно і стали добре зна-
ними майданчиками для наукових дискусій з широкого кола питань у 
сфері міжнародних відносин.

Тематика круглих столів, які проводив Центр міжнародної безпеки 
та партнерства, насамперед стосується актуальних проблем міжнарод-
ного співробітництва та безпекової політики. Серед інших варто від-
значити такі:  «Революція гідності: очікування та здобутки України на 
шляху до Європи», «Право громадян на володіння зброєю: міжнарод-
ний досвід», «Українсько-польське стратегічне партнерство», «Глобаль-
на міграційна криза: виклики державі та людині», «Безпекові тренди в 
євроатлантичному просторі», «Російське вторгнення в Україну та його 
вплив на безпеку у світі» та інші.

Центр активно залучає до своєї діяльності студентську молодь і 
слугує платформою для дискусій та презентацій молодіжних ініціатив. 
У 2015 р. була проведена Літня Академія «НАТО в умовах новітніх ризи-
ків», в якій взяли участь українські та іноземні студенти. Щорічно про-
водяться молодіжні безпекові форуми під загальною назвою «Безпечна і 
стабільна Європа: погляд молоді». Також Центр проводив конкурси твор-
чих робіт серед студентів вищих навчальних закладів та учнів середніх 
шкіл, фотовиставки, вікторини та інші заходи, які покликані зацікавити 
молодь проблемами безпеки та міжнародного співробітництва.

Центр міжнародної безпеки та партнерства випускає щокварталь-
ний інформаційно-аналітичний бюлетень «Безпека та партнерство».
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Центр «Молода дипломатія» (МД) – громадська молодіжна студент-
ська організація, створена у Львівському національному університеті ім. 
Івана Франка з ініціативи студентів та за підтримки викладачів факуль-
тету міжнародних відносин 23 грудня 1994 р. та юридично зареєстро-
вана 15 березня 1995 р. Засновниками МД на перших установчих зборах 
були студенти тодішнього третього курсу Шевляк Ілля, Мельник Андрій, 
Стицюк Андрій, Пригода Наталія, Симовоник Дмитро, Комарницький Не-
стор (усі – студенти факультету міжнародних відносин), Сливка Роман, 
Дудкін Олег (студенти географічного факультету). Відповідальним за 
юридичну реєстрацію був студент Пехник Андрій. Серед організаторів та 
куратором перших років діяльності був доцент кафедри країнознавства 
і міжнародного туризму (тоді – політичної географії та країнознавства) 
Зінько І. З. Чисельність членів організації швидко зростала і поширила-
ся на декілька факультетів університету,  однак її основу впродовж усіх 
років становили студенти факультету міжнародних відносин. З часу за-
снування і дотепер діяльність МД усебічно підтримувало керівництво 
факультету міжнародних відносин та університету.

Головною метою організації було дослідження міжнародної політи-
ки та світової економіки, розвиток ділових контактів з подібними ор-
ганізаціями в Україні і за кордоном, проведення майстер-класів, конфе-
ренцій, семінарів, відкритих лекцій, зустрічей з дипломатами, політи-
ками, бізнесменами та іншими відомими людьми зі сфери міжнародних 
відносин задля поглиблення професійної підготовки та розширення 
громадської активності своїх членів.

У перші роки діяльності МД в її структурі було створено п’ять ко-
мітетів. Одним з постійно діючих напрямів діяльності стало видання 
власного інформаційно-аналітичного вісника «Молода дипломатія», 
перший номер якого вийшов друком у листопаді 1995 р., а згодом  при 
піврічній фінансовій підтримці «European Journalism Network» (Прага) 
(координатор від МД – Пушак Тарас) він почав виходити друкованим 
тиражом. Першими редакторами вісника були Притула Тарас і Федорів 
Роман, а згодом Назарук Юрій, Цеголко Святослав, Мальський Маркіян.

Сучасна організаційна структура МД представлена загальними що-
річними зборами, радою, яку очолює президент, діяльністю п’яти ко-
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мітетів: міжнародного права, соціальної політики, світової політики та 
міжнародних відносин, міжнародної економіки, редколегії вісника «Мо-
лода дипломатія».

Президентами МД з часу заснування і дотепер були Ілля Шевляк 
(перший президент), Андрій Стицюк, Руслан Костецький, Віктор До-
вгань, Христина Чушак, Світлана Находкіна, Андрій Максимович, Мар-
кіян М. Мальський, Олег Куць, Божена Ципук, Антон Подільчак, Руслан 
Фогель, Юлія Мазуренко, Ярина Вдовичин, Олексій Роговик, Ігор Бой-
ко, Максим Детинченко, Микола Жук, Тетяна Блага, Василь Мельничук, 
Інна Короленко, Марія Лисюк, Ольга Дякун та Андрій Сидор (теперіш-
ній президент організації).

МД від початку заснування отримувала періодичну фінансову та 
організаційну підтримку від різних спонсорів, зокрема Міжнародного 
фонду «Відродження», British Council, видавництва «Червона калина» 
тощо. Тривалий час надійним партнером МД у налагодженні різнома-
нітних контактів та в проведенні спільних заходів була організація сту-
дентів Люблінського університету імені М. Склодовської-Кюрі «Поль-
сько-український молодіжний форум» (голова П. Боболовіч).

Серед найбільш відомих заходів, організованих МД на початку своєї 
діяльності можна виділити низку конференцій, зокрема: «Українсько-
польські відносини очима молоді» (Заріччя, Польща, 1995 р. спільно з 
польськими партнерами, координатор від МД – голова комітету Цен-
трально-Східної Європи Ростислав Романюк), «Україна і НАТО: позиція 
молоді» (Львів, 1997 р.), «Інвестиційний клімат України та шляхи його 
покращення» (Львів, 1997), «Українці і кримські татари: дві культури  
в одній країні» (Євпаторія, 1998 р.), «Країна, де сходить сонце» (Львів, 
2003 р.) та ін.; участь у міжнародних політологічних іграх «Віденська 
міжнародна модель ООН» (Відень, щорічно упродовж 1995–2000 рр.); 
створення в ЛНУ ім. Івана Франка дебатантського клубу та співучасть 
в організації міського студентського турніру з дебатів Карла Поппера 
(1999 р.); співучасть у проведенні шкіл-майстерень з проблем європей-
ської інтеграції у Львові та Харкові (2000–2001 рр.), реалізація міжна-
родного проєкту «Східний центр формування лідерів «Кузня» (Люблін, 
Польща, 2001 р.), співучасть у проведенні низки загальноміських гро-
мадських заходів (Тиждень молодіжних субкультур – Львів, 2003 р., 
Школа журналістської майстерності, Молодіжний волонтерський рух) 
та інші. І дотепер діяльність МД відзначається постійним проведенням 
низки заходів, серед яких найбільш резонансними є традиційні: щоріч-
ні Дипломатичний тиждень (зустрічі з дипломатичними працівниками 
різного рангу), Школа ораторського мистецтва, моделювання засідань 
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НАТО та Ради Безпеки ООН, участь у загальноміських благодійних ак-
ціях тощо. Видання «Молода дипломатія» стало платформою для пер-
шої проби пера та вдосконалення журналістської майстерності для ба-
гатьох студентів не лише факультету міжнародних відносин, а й всього 
університету та міста Львова. Президент МД Ольга Дякун у листопаді 
2019 року була обрана Студентським мером міста Львова, зважаючи на 
авторитет організації та активну особисту позицію.

З середовища членів МД вийшла плеяда сьогодні впливових укра-
їнських дипломатів (заступник міністра закордонних справ Укра-
їни Д. Лубківський, посол України в ФРН А. Мельник, посол України в 
Польщі В. Зварич), державних і громадських діячів (голова Львівської 
ОДА, почесний консул Австрії у Львові, керівник західноукраїнської фі-
лії юридичної фірми «Арцінгер» М. М. Мальський, заступник міністра 
інфраструктури України В. Довгань, президент Спортивного комітету 
України І. Шевляк, заступник голови Державної комісії України по за-
пасах корисних копалин Б. Яциковський, виконавчий директор Асоці-
ації агенцій регіонального розвитку України Ю. Третяк, керівник орга-
нізації Ротарі Клуб «Львів Інтернешнл» та директор українського відді-
лення компанії Proteon Pharmaceutical Д. Симовоник, засновник і голо-
ва Free Voice Information Analysis Center О. Роговик та ін.), бізнесменів 
(співзасновник Холдингу емоцій !Fest Ю. Назарук, фінансовий директор 
провідної ІТ-компанії SoftServe А. Стицюк, провідний банкір Європей-
ського банку реконструкції і розвитку А. Максимович та ін.), правників 
(керівник юридичної фірми «Advice group» А. Подільчак та ін.).

Незважаючи на об’єктивні причини, що сковували можливості сту-
дентського життя у 2019–2022 рр. (Covid-19, російська збройна інтер-
венція), Центр «Молода дипломатія» завжди залишається одним з ак-
тивних творчих осередків вдосконалення професійного зростання сту-
дентів-міжнародників та розширення їхніх громадських ініціатив.
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Центр публічної дипломатії (Public Diplomacy Centre) – структурний 
підрозділ факультету міжнародних відносин Львівського національно-
го університету ім. Івана Франка, створений рішенням Вченої ради фа-
культету міжнародних відносин 17 травня 2021 року.

Мета Центру – організація науково-аналітичної, інформаційно-
роз’яснювальної й освітньої діяльності викладачів, студентів та ас-
пірантів факультету у сфері міжнародних відносин і дипломатичної 
служби. Фокусом є новітні форми дипломатичної діяльності, комплекс 
інструментів публічної дипломатії, що демонструє свою ефективність в 
умовах сучасних подій. Завдання Центру відповідають Стратегії публіч-
ної дипломатії МЗС України, що передбачає максимізацію зусиль у та-
ких напрямах, як: культурна, науково-освітня, спортивна, економічна, 
експертна, кулінарна та цифрова дипломатії – і акцентує на важливості 
підготовки фахівців з відповідною кваліфікацією. Отже Центр ставить 
перед собою ціль заохочення усестороннього розвитку української сту-
дентської молоді, її патріотичного виховання з одночасним формуван-
ням критичного мислення, гнучкості, креативності та вміння застосо-
вувати різноманітні підходи до вирішення проблем задля успішної реа-
лізації дипломатичної місії. 

Запорукою успіху держави на міжнародній арені сьогодні є її позитив-
не сприйняття міжнародною спільнотою. Саме від цього залежать якість 
відносин з іноземними партнерами, обсяг іноземних інвестицій, туристич-
на привабливість, розвиток практично усіх галузей. Яким є імідж України 
за кордоном залежить не лише від дипломатичних службовців, а й від її 
громадян, котрі активно долучаються до захисту і популяризації україн-
ських культурних цінностей у різних державах світу. Агресія рф в Україні 
ще більше актуалізувала питання необхідності збереження української 
ідентичності та популяризацію української культури у світі. Гаслом Цен-
тру є «Творимо Україну зараз» (We Create Ukraine Now). Адже кожен з нас 
може творити й нести меседж про Україну у світ і у такий спосіб долучити-
ся до реалізації цілей публічної дипломатії нашої держави. 

Центр публічної дипломатії працює у трьох пріоритетних напрямах: 
•	 науково-дослідницькому; 
•	 навчально-методичному; 
•	 інформаційно-просвітницькому. 

ЦЕНТР ПУБЛІЧНОЇ 
ДИПЛОМАТІЇ
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У контексті реалізації засадничих завдань передбачено різнофор-
матну співпрацю Центру з:

•	 українськими та закордонними науковими інституціями, до-
слідницькими й експертними центрами, освітніми закладами / 
їхніми підрозділами, що займаються вивченням особливостей 
здійснення дипломатичної діяльності у сучасних умовах через 
залучення нетрадиційних засобів, а також підготовкою профе-
сійних кадрів для роботи у сфері публічної дипломатії;

•	 студентськими ініціативними організаціями України (як про-
фільних, так і дотичних до тематики Центру);

•	 профільними державними інституціями, покликаними реалі-
зовувати основні цілі публічної дипломатії України: Міністер-
ством закордонних справ (центральним апаратом, його пред-
ставництвами у регіонах та закордонними дипломатичними 
представництвами й консульськими установами), а також 
підзвітним йому Українським інститутом та Дипломатичною 
академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС України; 
Міністерством культури та інформаційної політики й відповід-
ними інституціями, що діють у його віданні;

•	 іноземними дипломатичними представництвами та консуль-
ськими установами, акредитованими в Україні, а також інсти-
туціями культурного чи наукового характеру окремих держав 
чи міжнародних організацій, представлених в Україні;

•	 неурядовими організаціями, групами/громадами/об’єднан-
нями в Україні та спільнотами закордонних українців, а також 
окремими індивідами, зацікавленими у кооперації з Центром;

•	 органами місцевого самоврядування, їхніми структурними під-
роз ділами, що займаються налагодженням міжнародних зв’язків.

Своїм безпосереднім завданням Центр вважає формування та по-
пуляризацію позитивного іміджу факультету міжнародних відносин та 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. Відповідно, 
одним із фокусів діяльності є налагодження тісних зв’язків з випускника-
ми факультету та Львівського університету в Україні й за кордоном для 
створення мережі «Почесних Амбасадорів Університету» і залучення їх 
до розширення співробітництва в академічній та практичній сферах.
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КОЛОДКО (Kołodko) Ґжеґож Вітольд 
(21.І.1949 р. н.)

Економіст, доктор економічних наук (1976), професор (1984). За-
кінчив Головну торгову школу у Варшаві (1972), стажувався за програ-
мою Фулбрайта в Іллінойському університеті (США, 1985–86). У 1982–
1988 рр. – радник президента Національного банку Польщі; 1988 р. – ди-
ректор Інституту банківської справи і монетарної політики Національно-
го банку Польщі; у 1988, 1989, 2002 рр. консультант Світового інституту 
вивчення економічного розвитку ООН в Гельсінкі; 1989–1994 рр. – ди-
ректор Інституту фінансів (Варшава); 1989–1991 рр. – член економічної 
ради в Раді міністрів, у 1994–1997 рр. – віце-прем’єр і міністр фінансів в 
урядах В. Павляка, Ю. Олекси, В. Цімошевіча; у 1998–2000 рр. працював 
у США; у 2002–2003 рр. – віце-прем’єр і міністр фінансів в уряді Л. Мілле-
ра, відіграв важливу роль у процесі інтеграції Польщі до ЄС. Засновник 
та директор Дослідного центру трансформації, інтеграції і глобалізації 
Вищої школи підприємництва і управління ім. Л. Козьмінського. Почес-
ний доктор (Dr. honoris causa) Львівського університету ім. Івана Франка 
(2003). Член редакційних колегій наукових видань та дослідницьких ін-
ститутів у Великій Британії, Італії, Китаї, Росії, Угорщині, Японії.

КОМОРОВСЬКИЙ (Komorowski) Броніслав
(4.VI.1952 р. н.)

Польський політик, державний діяч, Президент Польщі (2010–
2015). Посол до польського Сейму I, II, III, IV, V та VI скликань, 1990–
1993 рр. – заступник міністра оборони, міністр оборони (2000-2001), 
віцемаршалок Сейму V скликання (2005–2007), з 2007 р. маршалок Сей-
му VI скликання. Виконувач обов’язків президента Польщі з 10 квітня 
2010 р. 4 липня 2010 р. обраний Президентом Польщі. Почесний доктор 

ПОЧЕСНІ 
ДОКТОРИ
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Львівського Національного університету імені Івана Франка (2015). На-
городи: Орден Білого орла (2010), Великий хрест ордена Відродження 
Польщі (2010), Орден князя Ярослава Мудрого I ст. (Україна, 16 грудня 
2014 р.) – за визначний особистий внесок у розвиток українсько-поль-
ських міждержавних відносин, Орден князя Ярослава Мудрого V ст. 
(Україна, 19 листопада 2008) – за вагомий особистий внесок у доне-
сення до світової спільноти правди про геноцид Українського народу 
під час Голодомору 1932–1933 років, активну участь у проведенні Між-
народної акції вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 ро-
ків «Незгасима свіча», Відзнака «Іменна вогнепальна зброя» (Україна, 
29 вересня 2010), Орден короля Томислава (Хорватія, 2013), Орден Рес-
публіки (Молдова, 2014), Орден 8 вересня (Північна Македонія, 2013), 
Орден Подвійного Білого Хреста (Словаччина, 2014) 

КУЙБІДА Василь Степанович
(08.V.1958 р. н.)

Український науковець, політичний і державний діяч. Кандидат фі-
зико-математичних наук, магістр державного управління (1994), кан-
дидат юридичних наук, доктор наук з державного управління (2004), 
професор. Закінчив факультет прикладної математики та механіки 
Львівського національного університету ім. Івана Франка (1980), Інсти-
тут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів 
України (1994), спецправничий факультет  Львівського національного 
університету ім. Івана Франка (1995), Львівську політехніку (2000). У 
1980–1986 рр., науковий співробітник Львівської політехніки. У 1990–
1993 рр. – депутат Львівської міської ради, голова комітету народного 
контролю м. Львова; 1994–2002 рр. – голова Львівської міської ради. У 
1998 р. – народний депутат України; у 1996–2002 рр. – голова делегації 
України, 2000–2002 рр. – віце-президент Конгресу місцевих і регіональ-
них влад Європи; у 2007 р. – Радник Президента України; 2007–2010 рр. – 
Міністр регіонального розвитку та будівництва України. Голова На-
родного Руху України (2012–2017). Президент Національної академії 
державного управління при Президентові Україні (2016–2019). Наукові 
інтереси: місцеве самоврядування, муніципальне управління. Один із 
засновників Товариства української мови ім. Т. Шевченка та Народного 
руху України. Заслужений юрист України, почесний доктор Львівсько-
го національного університету ім. Івана Франка (1999), почесний член 
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Конгресу місцевих і регіональних влад Європи (2003), доктор філософії 
Українського вільного університету (Мюнхен, 1999). Член Спілки пись-
менників та Спілки журналістів України. Ордени «За заслуги» ІІІ (1997), 
ІІ (1999), І (2001) ступенів, святого Григорія Великого (нагорода Папи Іо-
ана-Павла ІІ, 1998), Великого Литовського князя Гедимінаса IV ступеня 
(Литва, 1998), св. Володимира Великого ІІ ступеня (УПЦ КП, 1999), князя 
Ярослава Мудрого V ступеня (2006). Медаль «PRO MERITO» Ради Європи 
(2002). Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2003).

МАНТЛЬ Вольфґанґ 
(18.03.1939-29.07.2022)

Закінчив юридичний факультет Віденського університету, де отри-
мав докторський ступінь (1961). 1974 року отримав габілітацію із 
тео рії держави і права, політології та австрійського конституційного 
права Університету м. Грац. До 2007 р. професор та завідувач кафедри 
політології, загальнотеоретичного правознавства і конституційної тео-
рії на юридичному факультеті Університету м. Грац. З 1993 р. – член-
кореспондент, а з 1999 року – дійсний член Австрійської академії наук. 
З 1993 по 1997 рр. – член Австрійської комісії ЮНЕСКО та Австрійської 
ради з питань науки і досліджень у Відні, а з 1998 по 2004 рр. – член 
Опікунської ради Європейського форуму Альпбах. З 2003 по 2005 рр. – 
голова-засновник Австрійської наукової ради. 

Почесний доктор Львівського національного університету ім. Івана 
Франка (2006), де у 2000–2010 рр. читав лекції, опікувався стипендіата-
ми та підтримував українські наукові публікації. 

ТАРАСЮК Борис Іванович
(01.І.1949 р. н.)

Український дипломат, політичний і державний діяч. Закінчив фа-
культет міжнародних відносин і міжнародного права Київського уні-
верситету (1975). У 1975–1981 рр. – працював в апараті Міністерства 
закордонних справ УРСР. У 1981–1986 рр. – другий, перший секретар 
Постійного представництва України при ООН (м. Нью-Йорк); 1992 р. –
заступник, 1994–1995 рр. – перший заступник Міністра закордонних 
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справ України, голова національного комітету України з питань роз-
зброєння, голова державної міжвідомчої комісії з питань вступу Украї-
ни до Ради Європи.; у 1992–1995 рр. – голова національного комітету 
України з питань роззброєння; у 1993–1995 рр. – голова державної 
міжвідомчої комісії з питань вступу України до Ради Європи; 1995–
1998 рр. – Надзвичайний і Пов новажний Посол України у Королівстві 
Бельгія, Королівстві Нідерланди і Великому Герцогстві Люксембург (за 
сумісництвом); у 1997–1998 рр. – глава Місії України при НАТО. У 1998–
2000 рр. Міністр закордонних справ України. 2001–2002 рр. – директор 
Інституту соціальних наук та міжнародних відносин Міжнародної ака-
демії управління персоналом; з 2002 р. – народний депутат України, 
член фракції «Наша Україна», голова Комітету ВР з питань європейської 
інтеграції, директор Інституту євроатлантичного співробітництва, 
член Національної ради з питань адаптації України до законодавства 
ЄС. Брав участь у самітах Україна–ЄС у Відні (1998), Києві (1999), Пари-
жі (2000). Почесний доктор Львівського національного університету 
ім. Івана Франка (2002), Київського Міжнародного університету та Рів-
ненського Міжнародного економіко-гуманітарного університету. Мі-
ністр закордонних справ України (2005-2007). Голова Народного руху 
України (2003–2012). Народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 
8-го скликань Верховної Ради України. Заступник голови Комітету в за-
кордонних справах ВРУ (2014–2019).  Спів-Президент Парламентської 
асамблеї «Східного партнерства» (Co-President of PA EuroNEST) – 2005–
2011, 2018–2019 рр. Постійний представник України при Раді Європи 
(з 2019 р.). Повний кавалер ордена «За заслуги» (I, II, III ст.) Почесна від-
знака Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у спра-
вах захисту населення від наслідків ЧАЕС. Має вищі державні нагороди 
Польщі, Франції, Бельгії, Литви та інших країн.

ТУСК (Tusk) Дональд 
(22.IV.1957 р. н.)

Польський і європейський політичний і державний діяч. Прем’єр мі-
ністр Польщі (2007–2014), Голова Європейської Ради (2014–2019). Закін-
чив історичний факультет Ґданського університету. У 1980-х роках брав 
участь у діяльності руху «Солідарність». У 1991 р. був обраний депутатом 
Сейму, 1997 р. став сенатором. У 1997 р. був заступником голови Сенату 
(віцемаршалкем), а у 2001–2005 рр. – віцемаршалкем Сейму. 2001 р. з гру-



272

THESAURUS    Факультет міжнародних відносин від А до Я

пою однодумців створив партію «Громадянська платформа». На виборах 
до Сейму 2007 р. партія зайняла перше місце за кількістю поданих голо-
сів і Д. Туск став Прем’єр-міністром Польщі. У 2014 р. вийшов у відставку 
у зв’язку з висуненням його кандидатури на посаду Голови Європейської 
Ради. Очолював її у 2014–2019 рр. З 2019 р. – Голова Європейської Народ-
ної Партії – найбільшої транснаціональної партії Європейського Союзу. 
Нагороди: 2008 р. – Орден «Сонце Перу» – Перу, 2012 р. – Кавалер Велико-
го хреста Ордена Заслуг – Норвегія, 2013 р.  Президентський орден Сяй-
во – Грузія, 2014 р. – Маріїнський Орден Хреста – Естонія, Орден князя 
Ярослава Мудрого I ст. (Україна, 11 травня 2019) – за визначний особис-
тий внесок у зміцнення міжнародної єдно сті та солідарності з Україною 
у підтримці незалежності та територіальної цілісності, поглиблення від-
носин між Україною та Європейським Союзом. У 2019 р. став почесним 
доктором Львівського Націо нального університету імені Івана Франка.

ШТІЛЬФРІД (Stillfried) Бернгард
(17.ХІ.1925–26.ХІ.2011)

Політичний і громадський діяч, дипломат, доктор філософії (1953). 
Навчався у Паризькому університеті (1945–1947), у Віденському уні-
верситеті (1947–1949, 1951–1953), в Університеті св. Павла (шт. Мін-
несота, США) (1949–1950). У 1953–1958 рр. – працівник Європейської 
служби радіокомпанії Бі-Бі-Сі (м. Лондон); 1958–1974 рр. – австрій-
ський культурний радник на Близькому і Середньому Сході; у 1975–
1986 рр. – директор австрійського культурного інституту в Лондоні; у 
1986–1991 рр. – генеральний директор культурно-політичного відділу 
Міністерства закордонних справ Австрії; у 1991–1995 рр. консультант 
міністра закордонних справ Австрії з країн Центральної, Східної і Пів-
денної Європи; з 1993 р. – керівник «Австрійської кооперації», прези-
дент Австрійського культурного товариства (м. Відень). Ініціатор зас-
нування австрійських бібліотек у Львові, Чернівцях, Києві та Харкові 
(1993–1995). Сприяв відкриттю україн сько-австрійського бюро коопе-
рації з питань науки, освіти і культури у Львівському національному 
університеті ім. Івана Франка (1998). Почесний доктор права Шотланд-
ського університету св. Андрія (1985), почесний член Лондонського 
університету (1986). Почесний доктор Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка (2002). Нагороджений орденом «За заслу-
ги» III ступеня (2000).



ВИПУСКНИКИ І КАР’ЄРА
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ДЕРЖАВНА І 
ДИПЛОМАТИЧНА 
СЛУЖБА

АНДРЕЙКІВ Андрій
Випускник 1999 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 2002–

2012 рр. – радник заступника, першого заступника, голови Митної служ-
би України, керівник групи радників. У 2012–2014 рр. – юрист аудитор-
ської компанії NEXIA DK UA Auditors & Consultans. У 2014 р. – начальник 
аналітичного відділу Міністерства доходів і зборів України. У 2014–
2020 рр. – працював у Митній службі України, зокрема очолював Рівнен-
ську та Волинську митниці. З 2020 по 2022 рр. – генеральний директор 
компанії «LLP Law&Finace “LEGALITE”», що зай мається юридичним су-
проводом міжнародної інвестиційної діяльності. Кандидат юридичних 
наук (2018). З 2022 р. – керівник Штабу добровольчих формувань тери-
торіальних громад Львівської області. 

АНТОЩАК Тарас
Випускник 2011 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». У 2012–2015 рр. працював у Львівському обласному територіаль-
ному відділенні Антимонопольного комітету України; у 2015–2018 рр. – 
у Антимонопольному комітеті України в м. Київ. З 2018 р. – працює у 
Міністерстві закордонних справ України. У 2019–2022 рр. – перший 
секре тар з економічних питань Посольства України у Федеративній 
Республіці Німеччина. З 2022 р. – перший секре тар з економічних пи-
тань Посольства України у Швейцарії.

БАЧИНСЬКИЙ Володимир
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 2000–

2004 рр. – другий, перший секретар Посольства України в Турецькій 
Республіці. У 2006–2010 рр. – Радник Посольства України в Республіці 
Польща. У 2010–2016 рр. – заступник директора Департаменту Євро-
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пейського Союзу Міністерства закордонних справ України. У 2016–
2021 рр. – радник-посланник Посольства України в Республіці Польща. 
З 2022 р. – заступник директора департаменту-начальник відділу Пів-
денної Європи Першого територіального департаменту МЗС України. 
Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника 
першого класу.

БЕШТА Андрій
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 1998–

2001 рр. – працював в Управлінні ООН та інших міжнародних організа-
цій МЗС України. У 2001–2005 рр. – другий, перший секретар Постійного 
представництва України при ООН. З 2005 по 2007 рр. працював у відділі 
спеціалізованих установ та функціональних комісій ООН Департаменту 
ООН та інших міжнародних організацій МЗС України. У 2007–2011 рр. – 
радник Посольства України в Королівстві Таїланд. З 2011 по 2016 рр. – 
знову на роботі у Департаменті міжнародних організацій МЗС України: 
начальник відділу ООН, заступник директора Департаменту, в.о. дирек-
тора Департаменту. У 2016–2021 рр. – Надзвичайний і Повноважний 
Посол України в Королівстві Таїланд, у 2017–2021 рр. – за сумісництвом 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лаоській Народно-Демо-
кратичній та Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці 
Союз М’янма. 

Церемонія вручення вірчих грамот Королю Таїланду Пуміпону Адульядету  
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Таїланді Андрієм Бештою
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Церемонія вручення вірчих грамот Президенту М’янми Тхіну Чжо  
Надзвичайним і Повноважним Послом України в М’янмі Андрієм Бештою

Церемонія вручення вірчих грамот Президенту Лаосу Буннянгу Ворачіту  
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Лаосі Андрієм Бештою

Протягом 2014–2019 рр. був активно включений у координацію ро-
боти в рамках т. зв. Мінського процесу. Будучи Директором Департамен-
ту міжнародних організацій координував розроблення та прийняття Ре-
золюції ГА ООН щодо територіальної цілісності 2014 р., Резолюції Ради 
ООН з прав людини щодо ситуації в Україні 2014 р.; працював над запо-
чаткуванням роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Мав дипло-
матичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу. 
У 2021 р. присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважно-
го Посла (посмертно).
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БЕШТА Петро
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні відносини»; ма-

гістр публічного адміністрування у секторі безпеки та оборони Украї-
ни (2020 р., Києво-Могилянська бізнес-школа). У 2000–2005 рр. – тре-
тій, другий секретар Посольства України в Союзній Республіці Югос-
лавія, другий секретар Посольства України в Сербії і Чорногорії. У 
2005–2006 рр. – перший секретар відділу правового та гуманітарного 
співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України, голо-
вний консультант, завідувач відділу європейської інтеграції Головної 
служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України. У 2006–
2007 рр. – референт Президента України, 2007–2010 рр. – заступник ке-
рівника Офісу Президента України Секретаріату Президента України. У 
2010–2014 рр. – заступник Постійного представника України при Від-
діленні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, Швейцарія. 
2020–2022 рр. – генеральний директор Директорату стратегічного пла-
нування МЗС України, генеральний директор Політичного директора-
ту МЗС України. З 2022 р. – Надзвичайний і Повноважний Посол Украї-
ни в Литовській Республіці. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і 
Повно важного Посланника другого класу.

Церемонія вручення вірчих грамот  
Президенту Литовської Республіки Гітанасу Науседі  

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литві Петром Бештою
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БОДНАР Василь
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 2000–

2004 рр. – третій, другий секретар Посольства України в Російській Фе-
дерації. У 2006–2010 рр. перший секретар, радник Посольства України 
в Республіці Польща. У 2013–2015 рр. – радник-посланник Посольства 
України в Турецькій Республіці, 2015–2017 рр. – Генеральний консул 
України в Стамбулі, Турецька Республіка. У 2016–2017 рр. – Представ-
ник України при Організації Чорноморського Економічного Співробіт-
ництва. У 2017–2021 рр. – заступник Міністра закордонних справ Украї-
ни. З 2021 р. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій 
Республіці. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного 
Посланника першого класу.

Церемонія вручення вірчих грамот  
Президенту Турецької Республіки Реджепу Т. Ердогану  

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туреччині Василем Боднаром

ВАСИЛЬЧЕНКО Галина
Випускниця 2005 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Українська політична та гро-
мадська діячка, експерт з економічних питань. Народна депутатка Украї-
ни IX скликання, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, 
податкової та митної політики. Із 2002 по 2007 рр. працювала спеціаліс-
том з міжнародних економічних відносин у приватному секторі.
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Протягом 2007–2017 рр. працювала в управлінні інвестицій Львів-
ської міської ради, де пройшла шлях від головного спеціаліста до на-
чальника відділу інвестицій. У 2019 р. перемогла у 118-му виборчо-
му окрузі (частина Личаківського, частина Шевченківського районів 
м. Львова, Пустомитівський район) на парламентських виборах від пар-
тії «Голос». Заступниця співголови групи з міжпарламентських зв’язків 
з Сполученими Штатами Америки та Фінляндською Республікою. Член-
киня групи з міжпарламентських зв’язків з Канадою, Австралією, Коро-
лівством Швеція, з Сполученим Королівством Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії, Японією, Федеративною Республікою Бразилія.

ВИДОЙНИК Михайло
Випускник 2000 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». У 2002–2006 рр. – третій, згодом другий секретар Посольства 
України в Грецькій Республіці. У 2012–2015 рр. – радник з економічних 
питань Посольства України в Республіці Польща. У 2015–2018 рр. – ди-
ректор Департаменту міжнародного співробітництва та протоколу Сек-
ретаріату Кабінету Міністрів України, згодом директор Департаменту з 
питань міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів 
України. З 2018 р. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ко-
ролівстві Данія. Має дипломатичний ранг Радника першого класу.

Церемонія вручення вірчих грамот Надзвичайним і Повноважним Послом  
України в Королівстві Данія Михайлом Видойником
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ГАЙОВИШИН Христина
Випускниця 2005 р., спеціальність «Міжнародні економічні від-

носини». У 2005–2006 рр. закінчила багатодисциплінарну програму з 
міжнародних відносин у Віденській Дипломатичній Академії (м. Відень, 
Австрія). З березня 2005 р. до жовтня 2008 р. працювала в Міністер-
стві закордонних справ України. З жовтня 2008 р. до грудня 2012 р. – на 
дипломатичній службі у Постійному представництві України при між-
народних організаціях у Відні (Австрія). З грудня 2012 р. до жовтня 
2015 р. продовжила роботу в центральному апараті Міністерства закор-
донних справ України на напрямі багатосторонньої дипломатії. З жов-
тня 2015 р. до липня 2022 р. – працювала в Офісі Президента України на 
зовнішньополітичному напрямі, зокрема на посаді завідувача відділу 
Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнер-
ства Офісу Президента України. З серпня 2022 р. – заступниця Постій-
ного представника України при ООН. Має дипломатичний ранг Надзви-
чайного і Повноважного Посланника другого класу.

ГЕЛЕТІЙ Юрій
Випускник 2011 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни», український економіст, фінансист, юрист, кандидат економічних 
наук (2012), директор Департаменту фінансової політики Міністер-
ства фінансів України (2015–2018), заступник Міністра фінансів Украї-
ни з питань європейської інтеграції (2018–2020), член наглядової ради 
«Приватбанку», «Укргазбанку» та Українського фонду стартапів. За-
ступник Голови Національного банку України.

ГОРОПАХА Сергій
Випускник 2003 р., спеціальність «Міжнародні відносини». Про-

фесійну діяльність у 2003 р. у Міністерстві закордонних справ. Упро-
довж 2004–2005 рр. в умовах складної безпекової ситуації працював у 
Посольстві України в Іраку у складі групи на чолі з Послом Анатолієм 
Олійником, яка відновлювала роботу української дипломатичної уста-
нови та налагоджувала українсько-іракську співпрацю з перехідною 
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владою Іраку. З 2006 р. працював завідувачем канцелярії в Посольстві 
України в Сербії і Чорногорії, а після виходу Чорногорії зі складу союз-
ної держави – Посольстві України в Сербії. У 2008 р. долучається до ко-
манди Четвертого територіального департаменту (після реструктури-
зації – Третього територіального департаменту) МЗС України, де як ата-
ше, а пізніше третій секретар відповідав за розвиток відносин України з 
Румунією, Угорщиною, Словенією та Сербією.

Упродовж 2012–2016 рр. працює третім, другим, першим секрета-
рем в Посольстві України в Республіці Корея. У різний період перебу-
вання в Сеулі сприяв розвитку культурно-мистецького, науково-техніч-
ного, політичного і економічного напрямів відносин між Україною та 
Південною Кореєю. З 2017 р. як перший секретар, а згодом радник Дру-
гого європейського департаменту МЗС України займався всім спектром 
розвитку відносин між Україною та Республікою Польща. Здійснював 
підготовку та брав участь у низці українсько-польських заходів, зокре-
ма засіданнях Консультаційного комітету президентів України і Респу-
бліки Польща та Українсько-польського форуму партнерства. З 2018 р. 
по липень 2019 р. керував сектором із забезпечення роботи заступника 
Міністра закордонних справ України В. Боднара. З липня 2019 р. працює 
радником Посольства України в Республіці Хорватія. Упродовж серпня 
2019 р. – січня 2020 р. виконував обов’язки тимчасового повіреного у 
справах України в Республіці Хорватія.

У 2019 р. захистив дисертацію на тему: «Інтеграція Республіки Хор-
ватія в Європейський Союз (1992–2013 рр.)», присуджено науковий сту-
пінь кандидата історичних наук.

ДЕМЧИШИН Володимир
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Віце-президент банку ING, менеджер відділу корпоративних фінан-
сів компанії Ernst & Young, директор відділу інвестиційно-банківських 
послуг групи «Investment Capital Ukraine». Голова Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг (2014). У 2014–2016 рр. – Міністр енергетики та вугільної 
промисловості України.
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ДЗИХОР Михайло
Випускник 2005 р., спеціальність «Міжнародне право». Трудову ді-

яльність розпочав на посаді юриста Закарпатської обласної державної 
адміністрації. В системі Міністерства закордонних справ України пра-
цює з 2008 р. на різних посадах в Представництві МЗС України в Ужго-
роді, Департаменті євроатлантичного співробітництва та Департаменті 
міжнародних організацій МЗС України. 2018–2019 рр. – т. в. о. Представ-
ника МЗС України у м. Ужгород. За кордоном працював консулом в По-
сольстві України в Туркменістані та Ісламській Республіці Афганістан, 
станом на зараз – другий секретар економічного відділу Посольства 
України в Словацькій Республіці.

ДОВГАНЬ Віктор
Випускник 2001 р., спеціальність «Міжнародне право». У 2002–

2004 рр. – експерт з економічного та торгового права, Українсько-Євро-
пейський консультативний центр з питань законодавства (UEPLAC). У 
2004–2005 рр. – радник Міністерства економіки України, координація 
Проєкту Агенції з міжнародного розвитку США зі вступу до Світової ор-
ганізації торгівлі. У 2006–2007 рр. – юрист у юридичній фірмі «Магістр 
і Партнери». У 2007–2009 рр. – юрист міжнародної юридичної фірми 
«Chadbourne & Parke LLP», у 2009–2012 рр. – адвокат, юридичної фір-
ми «Довгань і Партнери»; у 2012–2013 рр. Головний юрист ІТ компанії 
«Вебмані Україна»; у 2012–2013 рр. – керівник юридичного департа-
менту агроходингу «Астарта», у 2013–2014 рр. – головний юрист хол-
дингової компанії «Вертекс». У 2014–2016 рр. – радник Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України. У 2016–2019 рр. – заступник 
Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції. З 
2019 р. – радник Міністра інфраструктури України.

ЄДНАК Остап
Випускник 2002 р., спеціальність «Міжнародні економічні від-

носини», позафракційний народний депутат Верховної Ради України 
VIII скликання, секретар комітету Верховної Ради України з питань еко-
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логічної політики. Активіст Громадського сектору Євромайдану, спів-
координатор Реанімаційного пакету реформ (РПР), менеджер групи 
«Публічні фінанси». Член правління ГО «Мережа захисту національних 
інтересів «АНТС». Кандидат юридичних наук (2006). У 2006–2012 рр. – 
доцент правничого факультету Національного Університету «Києво-
Могилянська Академія».

ЖУЧКОВСЬКИЙ Назарій
Випускник 2015 рр., спеціальність «Країнознавство». Будучи сту-

дентом, брав активну участь у подіях Революції гідності, спочатку у 
Львові, а згодом – у Києві. Упродовж 2016–2020 рр. працював стюардом 
в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». У 2020 р. успішно прой-
шов конкурс Міністерства закордонних справ України на посаду спеці-
аліста з консульських питань Посольства України в Республіці Ангола.

Володіє англійською та португальською мовами. Одружений. Улю-
блені заняття: спорт (волейбол, баскетбол), художня література.

ЗВАРИЧ Василь
Випускник 1999 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 2001–

2004 рр. – аташе, третій секретар Посольства України в Турецькій Рес-
публіці. У 2004–2007 рр. – працював у відділі міжнародного військо-
вого співробітництва ДКО ВТС МЗС України, аналітичному відділі Де-
партаменту секретаріату Міністра (Секретаріат Міністра) МЗС України. 
У 2007–2010 рр. – перший секретар Посольства України в Республіці 
Польща. У 2010–2011 рр. перший секретар, радник Посольства України 
в США. 2012–2014 рр. – заступник директора Департаменту інформа-
ційної політики МЗС України. У 2014 р. – заступник директора Депар-
таменту політики і комунікацій – начальник Управління політичного 
аналізу та планування МЗС України. У 2014–2020 рр. – радник-послан-
ник Посольства України в Республіці Польща. У 2020–2022 р. – дирек-
тор Другого територіального департаменту МЗС України. З 2022 р. – 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща. Має 
дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника дру-
гого класу.
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ЗУБ Олександр
Випускник 2000 р., спеціальність «Міжнародні відносини». З 

2006 р. працював у Департаменті секретаріату Міністра МЗС України. 
У 2007 р. – в Управлінні справами Верховної Ради України. У 2008 р. – 
другий секретар з консульських питань Посольства України в Республі-
ці Ірак. З 2009 р. – перший секретар відділу Речника МЗС (прес-служба 
МЗС). У 2010 р. – працював у відділі оперативного інформаційного реа-
гування Департаменту інформаційної політики та Першому Західноєв-
ропейському відділі 3-го Територіального департаменту МЗС. У 2012–
2017 рр. – перший секретар з консульських питань Посольства Украї-
ни в Королівстві Таїланд. У 2017 р. повернувся на роботу у Централь-
ний апарат МЗС України у Департамент консульської служби. У 2020 р. 
працював у Відділі взаємодії зі ЗМІ Управління публічних комунікацій 
Департаменту публічної дипломатії Міністерства закордонних справ 
України. З 2021 р. – тимчасово повірений у справах України у Федера-
тивній Демократичній республіці Ефіопія. Має дипломатичний ранг 
радника першого класу.

Брав участь у миротворчій місії у складі миротворчого контин-
генту ООН в колишній Югославії. Нагороджений медаллю Організації 
Об’єднаних Націй «На службі миру». Кандидат політичних наук.

Церемонія вручення вірчих грамот Президенту Республіки Польща Анджею Дуді 
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Польщі Василем Зваричем 
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КАРТАШОВ Павло
Випускник 2001 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Кар’єру розпочав у департаменті економічної співпраці МЗС Украї-
ни, де працював з 2002 по 2008 рр. У 2008–2012 рр. працював помічни-
ком Посла України в Великій Британії, був відповідальним за прото-
кольні питання, організацію візитів українських посадовців високого 
рівня до Великої Британії, долучався до організації Українських інвес-
тиційних та економічних форумів «UKRAINIAN INVESTMENT SUMMIT 
2009», «UKRAINIAN BUSINESS WEEK 2011», «UKRAINIAN INVESTMENT 
SUMMIT 2011». У 2012–2014 рр. – працював в групі забезпечення за-
ходів в рамках головування України в ОБСЄ – «21-го Форуму з питань 
економіки та навколишнього середовища», конференції високого рівня 
««Посилення протидії зі сторони ОБСЄ торгівлі людьми»; керував орга-
нізацією фінального заходу в рамках головування України – Нараду мі-
ністрів ОБСЄ 2013. У 2014–2015 рр., працюючи у Державному агентстві 
екологічних інвестицій України, брав участь у офіційних переговорах в 
рамках Конвенції ООН щодо кліматичних змін та Кіотського протоколу 
(в тім числі щодо започаткування проєктів по мінімізації впливу пар-
никових газів та розробки національних процедур і політик в цій галу-
зі). У 2015–2016 рр. – заступник голови київського офісу Фонду держ-
майна України. У 2016–2017 рр. – заступник начальника Департаменту 
міжнародних фінансових інституцій Міністерства фінансів України. 
З 2018 р. – Директор Українського фонду стартапів (офіційна назва – 
Фонд розвитку інновацій), створеного за ініціативи Кабінету Міністрів 
України з метою розвитку української стартап екосистеми.

КОДРОВА Діана
Випускниця 2000 р., спеціальність «Країнознавство». У 2001–

2016 рр. працювала в Управлінні міжнародного співробітництва та 
міжнародної технічної допомоги Львівської обласної державної адміні-
страції. З 2017 р. – експертка Секретаріату Кабінету Міністрів України 
з реалізації Програми транскордонного співробітництва європейського 
інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»
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КУЗЬО Микола
Випускник 2005 р., спеціальність «Міжнародне право». У 2014 р. – 

перший заступник директора Урядового офісу з питань європейської 
інтеграції; у 2016–2019 рр. – заступник Міністра екології та природних 
ресурсів України з питань європейської інтеграції.

КУЦЬ Олег
Випускник 2006 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». У 2006–2008 рр. – третій секретар відділу Речника МЗС України. 
У 2008–2013 рр. – третій, другий секретар з консульських питань По-
сольства України в Республіці Кіпр. У 2013–2014 рр. – начальник відділу 
моніторингу ЗМІ Департаменту інформаційної політики МЗС України. 
У 2014–2016 рр. – начальник відділу аналізу інформаційного простору 
Департаменту політики і комунікацій МЗС України. У 2017–2020 рр. – 
начальник відділу Ситуаційного центру Політичного департамен-
ту МЗС України. З 2020 р. – Радник-посланник Посольства України в 
Респуб ліці Польща. Має дипломатичний ранг Надзвичайний і Повно-
важний Посланник другого класу.

ЛЕГОЦЬКА Наталія
Випускниця 2007 р., спеціальність «Міжнародні відносини». З листо-

пада 2008 р. працює у системі Міністерства закордонних справ України. 
З 2009 по 2010 рр. працювала у відділі Речника Департаменту секрета-
ріату Міністра. Відповідала за організацію щотижневих брифінгів, прес-
конференцій міністра та вищого керівництва МЗС, забезпечувала інфор-
маційний супровід закордонних візитів міністра та візитів іноземних 
делегації в Україну. У грудні 2010 р. була призначена на посаду аташе по 
посаді другого секретаря в Посольстві України в Республіці Польща. Вела 
інформаційний, економічний та культурно-гуманітарний напрямки. За 
час роботи в посольстві реалізувала низку ініціатив, зокрема, готувала 
щомісячний економічний бюлетень українсько-польських торговельно-
економічних відносин, надавала сприяння представникам українського 
бізнесу у налагодженні контактів з польськими партнерами, створила і 
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займалася розвитком акаунтів Посольства у соціальних мережах. Після 
початку агресії Росії проти України активно використовувала методи 
публічної дипломатії з метою привернення уваги польського та міжна-
родного суспільства до правдивих фактів агресії РФ та тимчасової оку-
пації Росією Кримського півострова. У 2014 р. була переведена на посаду 
другого секретаря відділу іміджевої політики Управління інформаційної 
політики Департаменту політики і комунікацій, де продовжила роботу 
на інформаційно-комунікаційному напрямку, надавала роз’яснення та 
організаційне сприяння іноземним ЗМІ при здійсненні ними поїздок до 
району проведення АТО. Надавала сприяння у налагодженні комунікації 
з представниками силових структур. У 2015 р. пройшла «Курс підготовки 
речників» при Дипломатичній академії у Варшаві. З 2017 р. переведена 
на посаду першого секретаря відділу зв’язків із ЗМІ (Прес-служба) Управ-
ління інформації Політичного департаменту. З березня 2020 р. – перший 
секретар відділу позитивного іміджу Управління культурної дипломатії 
Департаменту публічної дипломатії. З жовтня 2020 р. розпочала дипло-
матичну місію на посаді першого секретаря в новоствореному Посоль-
стві України в Республіці Албанія. Протягом 2020–2022 рр. долучилася до 
процесу відкриття дипустанови та розбудови українсько-албанських від-
носин на політичному, економічному, культурно-гуманітарному, міжрегі-
ональному, міжлюдському та інших напрямах двостороннього діалогу.

ЛОБАЧ Валерій
Випускник 2000 р., спеціальність «Міжнародні економічні відносини». 

У 2003–2005 рр. – працював в Департаменті та Управлінні консульської 
служби МЗС України. У 2005–2009 рр. – другий, у 2011–2016 рр. – перший 
секретар з консульських питань Посольства України в Чеській Республіці. 
У 2016–2017 рр. – начальник Управління консульської діяльності Депар-
таменту консульської служби МЗС України. У 2017–2020 рр. – заступник 
директора Департаменту – начальник Управління консульської діяльнос-
ті Департаменту консульської служби МЗС України. У 2020 р. – заступник 
директора Департаменту – начальник Управління консульського менедж-
менту Департаменту консульської служби МЗС України, згодом заступник 
директора Департаменту цифровізації – начальник відділу цифровізації 
консульських послуг, директор Департаменту цифровізації МЗС України. 
Має дипломатичний ранг радника першого класу.
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ЛОЗИНСЬКИЙ Василь
Випускник 2007 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». У 2011–2012 рр. – начальник відділу економіки енергоощадності 
Головного управління економіки та промислової політики Львівської 
облдержадміністрації. У 2013–2014 рр. – начальник управління інвес-
тиційної політики Департаменту економічного розвитку, інвестицій, 
торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації. Член На-
глядової ради державної установи «Фонд енергоефективності», член 
Наглядової ради Державного вищого навчального закладу «Національ-
ний лісотехнічний університет України». У 2012 р. був координатором 
у проєкт GIZ за Програмою Федерального міністерства економіки i 
технологій Німеччини з перепідготовки управлінських кадрів. У 2014–
2015 рр. здійснював координацію українських партнерів у Проєкті 
«Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до інвестицій-
них ділянок у місті Любачів та ґміні Любачів, а також відновлення де-
градованих  земель Яворівського району та м. Новий Розділ» в рамках 
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 
2007–2013. У 2018 р. був координатором проєкту «Схід і захід разом: 
міжрегіональна співпраця у сфері освіти» в рамках Програми «Змінимо 
країну разом». У 2019–2020 рр. – перший заступник голови Львівської 
облдержадміністрації. З 2020 р. – перший заступник Міністра розвитку 
громад та територій України. З листопада 2022 р. – в.о. Міністра розви-
тку громад та територій України.

ЛУБКІВСЬКИЙ Данило
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні відносини». З лип-

ня 1998 р. – на дипломатичній службі України. У 1998–2001 рр. – ата-
ше, третій, другий секретар Секретаріату Міністра закордонних справ 
Украї ни, помічник Міністра закордонних справ України. У 2001–
2004 рр. – третій, другий, перший секретар Постійного представництва 
України при ООН, член делегації України до Ради Безпеки ООН (2001). 
У 2004–2006 рр. – радник Міністра закордонних справ України. Брав 
участь у розробці зовнішньополітичних ініціатив України в рамках 
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Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН, один із авторів першої спіль-
ної міжнародної заяви на вшанування Голодомору 1932–1933 рр., .опри-
людненої в рамках Генеральної Асамблеї ООН (2003). Ініціатор щоріч-
ного відзначення професійного дня українських дипломатів 22 груд-
ня в пам’ять про заснування Генерального секретарства міжнародних 
справ УНР у 1917 р. У 2006–2010 рр. – радник Президента України, ке-
рівник служби підготовки промов Президента України. У 2014 р. – За-
ступник Міністра закордонних справ України, відповідав за питання по-
літичного аналізу і планування, стратегічної комунікації і громадської 
дипломатії, а також за напрями двосторонніх відносин з державами 
Східної Європи і Кавказу, Північної та Південної Америк. Висунув іні-
ціативу створення національної інституції з популяризації української 
культури і поширення знань про Україну в світі – Українського Інститу-
ту. У 2014–2015 рр. – Голова Національної комісії з питань закордонних 
українців, Представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО. У 2015–
2016 рр. – Дипломатичний радник Прем’єр-міністра України. З 2016 р. – 
член Наглядової Ради Фонду «Відкрий Україну». З 2021 р. – Директор 
Київського Безпекового Форуму. Відзначений державною нагородою 
Орденом Данила Галицького (2009).

МАКАРУХА Зоряна
Випускниця 2001 р., спеціальність «Міжнародне право». Навча-

лася в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка (2002–2004 рр.), захистила 
кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання міжнарод-
ної торгівлі в рамках Європейського Союзу», викладала на кафедрі 
європейського права факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана 
Франка (2003–2006 рр.). Захистила докторську дисертацію на тему: 
«Правові основи заснування та розвитку простору свободи, безпеки 
та юстиції в рамках Європейського Союзу» (2012). Викладала на кафе-
дрі дипломатичних та консульських відносин Дипломатичної академії 
України при Міністерстві закордонних справ України (2012–2017 рр.) 
та кафедрі конституційного і міжнародного права Таврійського націо-
нального університету ім. В. І. Вернадського (2017–2022 рр.). Автор 
двох монографій та більше 50 публікацій з права ЄС та правових основ 
інтеграції України в ЄС.
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Працювала на дипломатичних посадах у Департаменті Європей-
ського Союзу Міністерства закордонних справ України (2006–2015 рр.), 
член команди на переговори з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію 
Україна – ЄС. З 2015 р. працює в Урядовому офісі координації європей-
ської та євроатлантичної інтеграції, очолює підрозділ, що забезпечує 
діалог високого рівня Україна – ЄС. Здійснює керівництво роботою екс-
пертної групи відповідальної за підготовку заходів Україна – ЄС висо-
кого рівня за участі Президента України, Прем’єр-міністра України, 
Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантич-
ної інтеграції, а також координує підготовку позиційних матеріалів та 
стратегічних документів щодо відносин Україна – ЄС, зокрема заявки 
на членство України в ЄС та відповідей на запитальник щодо членства 
України в ЄС.

МАРГОЛИЧ Роман
Випускник 2001 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». У 2009–2010 рр. – Радник Міністра відділу апарату Міністра; за-
ступник директора департаменту міжнародного співробітництва та єв-
ропейської інтеграції Міністерства освіти і науки України. З 2014 р. – Го-
лова Державного агентства екологічних інвестицій України.

МЕЛЬНИК Андрій
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 1997–

1999 рр. – консультант, старший консультант, головний консультант 
Управління зовнішньої політики Адміністрації Президента України. У 
1999–2004 рр. – другий, а згодом перший секретар Посольства України 
в Республіці Австрія. У 2004–2007 рр. – працював у Головному управлін-
ні з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента України, а 
згодом у Головній службі зовнішньої політики Секретаріату Президен-
та України. У 2007–2010 рр. – Генеральний консул України в Гамбурзі, 
Федеративна Республіка Німеччина. У 2010–2014 рр. – директор Тре-
тього територіального департаменту МЗС України. У 2014–2015 рр. – 
заступник Міністра Кабінету Міністрів України. У 2015–2022 рр. – Над-
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звичайний і Повноважний Посол України в Федеративній Республіці Ні-
меччина. З листопада 2022 р. – заступник Міністра закордонних справ 
України. Кавалер ордену «За заслуги» ІІІ, ІІ та І ступеню. Має диплома-
тичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Церемонія вручення вірчих грамот  
Президенту Федеративної Республіки Німеччина Йоахіму Ґауку  

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Німеччині Андрієм Мельником

МОШКІВСЬКИЙ Віталій
Випускник 2002 р., спеціальність «Міжнародні відносини». З 2002 

по 2005 рр. – працював в Управлінні консульсько-правового забез-
печення Департаменту консульської служби МЗС України. У 2007–
2009 рр.  – другий секретар з економічних та консульських питань По-
сольства України в Королівстві Норвегія. З 2009 по 2014 рр. – другий, 
перший секретар, радник відділу, начальник відділу візової політики 
Департаменту консульської служби МЗС України. У 2014–2015 рр. – на-
чальник візового відділу Управління консульського обслуговування 
Департаменту консульської служби МЗС України. У 2015–2020 рр. – рад-
ник Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та 
Північної Ірландії. З 2020 р. – начальник Управління кадрового менедж-
менту МЗС України. Має дипломатичний ранг радника першого класу.
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МУЗИЧКО Максим
Випускник 2007 р., спеціальність «Міжнародні відносини». З 2008 р. 

працював у відділі інформаційної роботи та співпраці з Парламентською 
асамблеєю НАТО в Департаменті НАТО МЗС України. У 2009–2014 рр. – 
аташе, третій та другий секретар з консульських питань Посольства 
України в Республіці Польща. У 2014–2017 рр. – другий секретар Пред-
ставництва МЗС України у м. Львові. У 2017–2020 рр. – віце-консул, кон-
сул Генерального консульства України в Кракові, республіка Польща. 
З 2021 р. – перший секретар Посольства України в Республіці Польща.

МУЗИЧКО Ярослав-Іван
Випускник 2018 р., спеціальність «Міжнародні відносини». По за-

вершені навчання на факультеті міжнародних відносин поступив на 
державну службу. З 2017 по 2022 рр. працював у Львівській обласній 
державній адміністрації, очолював відділ управління міжнародного 
співробітництва та євроінтеграції департаменту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва. З початком повномасш-
табної збройної агресії рф як лейтенант запасу ЗСУ пішов на військову 
службу інструктором відділення підготовки підрозділів бойового за-
безпечення навчального центру підготовки підрозділів Міжнародного 
центру миротворчості та безпеки.

НЕДІЛЬСЬКИЙ Роман
Випускник 2004 р., спеціальність «Міжнародне право». У 2004–

2007 рр. працював у Департаменті консульської служби МЗС України. У 
2007–2011 рр. – віце-консул Генерального консульства України в Сан-
Франциско, США. У 2013 повернувся на роботу в Департамент консуль-
ської служби МЗС України. З 2017 по 2021 рр. – заступник директора Де-
партаменту консульської служби МЗС України. З 2021 р. – Генеральний 
консул України в Стамбулі, Турецька Республіка. З 2022 р. також є Пред-
ставником України при Організації Чорноморського Економічного Спів-
робітництва. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного 
Посланника другого класу.
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НИКИФОРАК Наталія
Випускниця 1997 р, спеціальність «Міжнародні відносини». В систе-

мі МЗС України з 1997 р. Має досвід роботи в департаменті консульської 
служби, політичному та територіальному департаментах. За кордоном  
працювала консулом в Республіці Молдова та в Португалії, зараз – рад-
ник Посольства України в Словацькій Республіці. За особистий внесок у 
становлення і розбудову дипломатичної служби України, нагороджена 
нагрудним знаком «За сумлінну службу».

ОМЕЛЯН Володимир
Випускник 2000 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 2002–

2006 рр. – працював в Постійному представництві України при міжнарод-
них організаціях у Відні, Австрія. З 2006 по 2014 рр. – працював на різних 
посадах у Міністерстві економіки, Міністерстві фінансів, Міністерстві охо-
рони навколишнього природного середовища, Міністерстві закордонних 
справ України. У 2014–2016 рр. – Заступник Міністра інфраструктури Укра-
їни; у 2016–2019 рр. – Міністр інфраструктури України. Кавалер ордену 
Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ст.

ПАВЛІЧЕНКО Володимир 
Випускник 2010 р., спеціальність «Міжнародне право». Перший се-

кретар з політичних питань Посольства України у Великій Британії.

ПЛУКАР Віталій
Випускник 2008 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». Кандидат юридичних наук (2011). головний консультант від-
ділу представництва інтересів Комісії в судах юридичного управління 
Секретаріату Центральної виборчої комісії (2008–2013); Завідувач від-
ділу моніторингу діяльності місцевих органів влади та підтримки їх 
правотворчих ініціатив Департаменту місцевого самоврядування та 
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децентралізації Адміністрації Президента України (2015–2018); член 
Центральної виборчої комісії, заступник Голови Центральної виборчої 
комісії (2019 – до нині).

ПОПІЛЬ Арсен
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 1998–

2005 рр. працював на різних посадах в МЗС України, зокрема в 1998–
2000 рр. обіймав посаду аташе, третього секретаря Департаменту Захід-
ної Європи МЗС України, в 2000–2003 рр. працював третім секретарем, 
а згодом другим секретарем Посольства України в Королівстві Іспанія, 
в 2004–2005 рр. – другий секретар, перший секретар Департаменту За-
хідної півкулі МЗС України. У 1998 р. навчався в Дипломатичній школі 
МЗС Королівства Іспанія.

У 2005–2008 рр. – радник з питань виборів та державного управ-
ління офісу Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. З 2008 по 2009 рр. 
працював фахівцем по роботі з державним сектором компанії «Майкро-
софт-Україна». У 2009–2012 рр. – заступник директора Координаційно-
го бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів України, 1-й заступник директора Головного управління з пи-
тань проведення в Києві  фінальної частини чемпіонату Європи з фут-
болу «Євро-2012» Київської міської державної адміністрації. У 2013–
2014 рр. – технічний директор Комітету з підготовки заявки на прове-
дення Зимової олімпіади 2022 р. – Заявковий комітет «Львів-2022».

З 2014 по 2018 рр. працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України – заступником директора Координаційного бюро з питань Єв-
ропейської інтеграції України, в.о. директора Департаменту з питань 
державного управління. З 2018 року – експерт проєкту технічної допо-
моги ЄС «EU4PAR».

РАДИВИНЧУК Наталія
Випускниця 1999 р., спеціальність «Міжнародні відносини». З 

1998 р. працювала в Посольстві України в Угорщині, пізніше продовжи-
ла свій професійний шлях в міжнародних організаціях, зокрема в ОБСЄ. 
З 2018 р. другий секретар з інформаційних питань та питань національ-
них меншин Посольства України в Угорщині.
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САВЕНКО Богдан
Випускник 2009 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». Має досвід роботи в державних органах управління, зокрема 
в Управлінні інвестиційної політики Львівської обласної державної 
адміністрації. Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – 
економіка природокористування та охорони навколишнього середо-
вища (тема дослідження «Еколого-економічні засади збалансованого 
використання альтернативних джерел енергії»). В системі МЗС Украї-
ни з 2017 р. Зараз – перший секретар Посольства України в Словаць-
кій Республіці.

САМЧЕНКО Ірина
Випускниця 2003 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 2005–

2007 рр. – працювала у відділі речника МЗС Департаменту Секрета ріату 
Міністра. У 2007–2012 рр. – третій секретар Посольства України в Рес-
публіці Австрія. З 2012 по 2014 рр. – у відділі стратегічного партнер-
ства Політичного департаменту МЗС України. У 2014–2015 рр. – працю-
вала у відділі оперативної аналітики Управління політичного аналізу 
та планування Департаменту політики і комунікацій МЗС України. У 
2015–2020 рр. – перший секретар Представництва України при Євро-
пейському Союзі. З 2021 р. – начальниця Головного управління з пи-
тань Кримської платформи Політичного директорату МЗС України. Має 
дипломатичний ранг радника першого класу.

СВЕРЕНЯК Вікторія
Випускниця 2006 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». З 2006 по 2010 рр. працювала у Посольстві України в Угорщині 
на посадах спеціаліста, аташе. У 2010–2013 рр. обіймала посади аташе, 
третього секретаря Четвертого, згодом Третього територіального де-
партаменту МЗС України. З 2013 по 2017 рр. – третій, другий секретар 
Посольства України в Угорщині. У 2017–2020 рр. – другий секретар 
Представництва МЗС України у Львові. З 2020 р. працює першим секре-
тарем Посольства України в Угорщині. 
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СИБІГА Андрій
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 1997–

1998 рр. працював у Договірно-правовому управлінні МЗС України. У 
1998–2002 рр. – другий, перший секретар Посольства України в Рес-
публіці Польща. У 2003 р. повернувся на роботу у Договірно-правове 
управління МЗС України, у 2006–2008 рр. – заступник директора цього 
департаменту. У 2008–2012 рр. – радник-посланник Посольства Украї-
ни в Республіці Польща. У 2012–2016 рр. – директор Департаменту кон-
сульської служби МЗС України. У 2016–2021 рр. – Надзвичайний і По-
вноважний посол України у Республіці Туреччина. З 2021 р. – заступник 
керівника Офісу Президента України. Має дипломатичний ранг Надзви-
чайного і Повноважного Посла.

Церемонія вручення вірчих грамот  
Президенту Турецької Республіки Реджепу Т. Ердогану  

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туреччині Андрієм Сибігою

СИБІГА Ігор
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 1998–

2000 рр. працював у Другому територіальному управлінні МЗС України. 
У 2000–2004 рр. – віце-консул, консул Генерального консульства України 
в Нью-Йорку, США. У 2006–2010 рр. – Завідувач відділом забезпечення за-
ходів внутрішньодержавного характеру, заступник начальника Управлін-
ня протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України. У 2010–2012 рр. –
Генеральний консул України в Салоніках, Республіка Греція. З 2012 по 
2018 рр. – Генеральний консул України в Нью-Йорку, США.
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СУХОВИЧ Ірина
Випускниця 2002 р., спеціальність «Країнознавство». З 2002 по 

2008 рр. працювала у Львівській обласній державній адміністрації. , Ку-
рувала питання зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвести-
цій, виконувала обов’язки начальника відділу європейської інтеграції та 
транскордонного співробітництва, була начальником відділу протоколь-
ного забезпечення та промоції управління міжнародного співробітництва 
Львівської обласної державної адміністрації. З 2008 по 2012 рр. – третій 
секретар Посольства України в Республіці Польща. У 2012–2014 рр. – пра-
цювала в Центральному апараті Міністерства закордонних справ України 
у Третьому територіальному та Другому європейському департаментах. У 
2014–2019 рр. – другий, перший секретар Посольства України у Республіці 
Польща. У 2019–2021 рр. – перший секретар Представництва МЗС України 
у м. Львові. З 2021 р. – перший секретар відділу Північної Америки Третьо-
го територіального департаменту МЗС України.

ТЕРШОВЧИН Роман
Випускник 2002 р., спеціальність «Міжнародне право». Після за-

вершення навчання працював у Самбірській міській раді (заступник 
начальника управління зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій) 
та Львівській обласній державній адміністрації (головний спеціаліст 
відділу торгово-економічного співробітництва Головного управління 
зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвес-
тицій). У 2004–2012 рр. працював у Представництві Міністерства закор-
донних справ України у м. Львові. З 2012 по 2017 рр. – на консульській 
роботі у Республіці Білорусь (м. Брест). У 2017–2019 рр. – третій, другий 
секретар Представництва Міністерства закордонних справ України у 
м. Львові. З 2020 р. – другий секретар з консульських питань Посоль-
ства України в Республіці Словенія.

ТИБІНКА Ірина
Випускниця 1999 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». З 1999 по 2002 рр. працювала в Управлінні політичного аналі-
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зу і планування МЗС України та Управлінні політичного аналізу та ін-
формації Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України. У 
2002–2006 рр. – віце-консул, консул Генерального консульства України 
у Франкфурті-на-Майні, Федеративна Республіка Німеччина. У 2006 р. 
повернулась на роботу у Політичний департамент МЗС України. У 
2009–2010 рр. – перший секретар Посольства України в Республіці Ав-
стрія, у 2010–2012 рр. – перший секретар, а у 2012–2013 рр. – радник 
Посольства України в Російській Федерації. У 2014–2016 рр. – заступ-
ниця начальника Управління політичного аналізу та планування – на-
чальник відділу політичного аналізу та планування Департаменту по-
літики і комунікацій МЗС України. У 2016–2017 рр. – заступниця дирек-
тора департаменту – начальник Політичного управління Політичного 
департаменту МЗС України. З 2017 по 2020 рр. – радник-посланник 
Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина. З 2020 р. – 
Генеральний консул України в Гамбурзі, Федеративна Республіка Ні-
меччина. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного 
Послан ника другого класу.

ТІСТИК Ростислав
Випускник 2016 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга наро-
ду». Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Співголова гру-
пи з міжпарламентських зв’язків з Чеською Республікою та член груп 
з міжпарламентських зв’язків з Австрійською Республікою, Швейцар-
ською Конфедерацією, Італійською Республікою, Республікою Хорватія, 
Королівством Бельгія, Турецькою Республікою та Республікою Польща.

ТОКАР Юрій
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні відносини». 1998 по 

2001 рр. працював у відділі США і Канади 4 Територіального управлін-
ня МЗС України. У 2001–2005 рр. – третій секретар Посольства Украї-
ни в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії. У 
2005 р. повернувся на роботу у Центральний апарат МЗС України, пра-
цював відділі к Центральної та Східної Європи. У 2007–2009 рр. – кон-
сул Генерального консульства України в Любліні, Республіка Польща, 
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у 2009–2010 рр. – перший секретар, а у 2010–2011 рр. – радник з кон-
сульських питань Посольства України в Республіці Польща. У 2014–
2019 рр. – радник з консульських питань Посольства України в Сполу-
чених Штатах Америки. У 2019–2021 рр. –працює у Департаменті кон-
сульської МЗС України. З 2021 р. – Генеральний консул України у Вроц-
лаві. Має дипломатичний ранг радника першого класу.

ТОКАРСЬКИЙ Юрій
Випускник 2003 р., спеціальність «Міжнародне право»; магістр 

права (2004 р., Університет м. Байройт, Німеччина); магістр державно-
го управління (2019 р., Гарвардський університет, Школа державного 
управління ім. Кеннеді.). У 2005–2007 рр. – аташе Посольства України в 
Республіці Австрія. У 2007–2009 рр. – третій секретар Постійного Пред-
ставництва України при міжнародних організаціях у Відні, Австрія. З 
2009 по 2012 рр. – консультант Головного управління з міжнародних 
відносин Адміністрації Президента України. У 2012–2014 рр. – Радник 
Спеціального Представника Діючого Голови ОБСЄ з питань конфліктів, 
Постійне Представництво України при міжнародних організаціях у Від-
ні, Австрія. У 2014–2015 рр. – радник Прем’єр-міністра України. З 2015 
по 2018 рр. – радник–посланник, заступник голови місії у Посольстві 
України в Республіці Австрія. У 2019–2020 рр. – Радник Міністра фінан-
сів України. З 2020 р. – Член наглядової ради – представник держави в 
НЕК «Укрєнерго».

ТУРЧАК Іван Миронович
Випускник 2011 р. , спеціальність «Міжнародне право». З 2020 р. – 

державний секретар Міністерства цифрової трансформації України.

ФІЯЛКА Наталія
Випускниця 2000 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 2000–

2002 рр. працювала у Департаменті консульської служби МЗС України. 
У 2002–2005 рр. – аташе, третій секретар з консульських питань По-



 301   

Випускники і кар’єра    Державна і дипломатична служба

сольства України у Республіці Хорватія. У 2005–2009 рр. працювала в 
Управлінні взаємодії з державними органами та координації зовнішніх 
зносин МЗС України. У 2009–2014 рр. – перший секретар з політичних 
питань Посольства України в Республіці Словенія. У 2015–2017 рр. рад-
ник Департаменту країн Близького і Середнього Сходу та Африки МЗС 
України. З 2017 р. і до нині – тимчасовий повірений у справах України в 
Чорногорії.

ЮХИМОВИЧ Остап
Випускник спеціальності «Міжнародні відносини». У 2004–2008 рр., 

2014–2018 рр. – тимчасовий повірений у справах України у Швейцарії і за 
сумісництвом тимчасовий повірений у справах України у Князівстві Ліх-
тенштейн. У 2008–2010 рр. – референт Президента України.



302

БЛАВАЦЬКИЙ Павло
Випускник 2000 р., спеціальність «Міжнародні економічні відносин», 

спеціалізація «Міжнародні фінанси». Професор економіки Школи бізнесу 
в Монпельє (Франція), раніше працював також професором Школи ме-
неджменту та управління при університеті Мердока (Австралія), профе-
сором експериментальної економіки в Інституті державних фінансів Уні-
верситету Інсбрука (Австрія), а також в Інституті емпіричних досліджень 
економіки Цюріхського університету (Швейцарія). Захистив докторську 
дисертацію з економіки в Карловому університеті в Празі і отримав сту-
пінь магістра з економіки в Кембриджському університеті.

3-е місце в рейтингу найкращих німецькомовних економістів сві-
ту у віці до 40 років за версією газети Handelsblatt (2011), 3-е місце в 
рейтингу найкращих українських економістів Forbes: Top Economic 
Thinkers-2015. Лауреат Шнобелівської премії 2021 року. у номінації 
«Економіка» за дослідження, що виявило кореляцію між рівнем коруп-
ції у пострадянських країнах і ступенем ожиріння місцевих політиків.

БЛІХАР Марія
Випускниця 2005 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». З 2006 по 2010 рр. ‒ аспірантка факультету міжнародних відносин. 
Разом із тим з 2005 по 2011 рр. ‒ працювала в Державній митній службі 
України. У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття науково ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю світове господарство і 
міжнародні економічні відносини (тема дослідження: «Зовнішньотор-
говельна політика країн Центральної та Східної Європи в умовах член-
ства в ЄС»). З 2011 р. працює у Навчально-науковому інституті права, 
психології та інноваційної освіти Національного університету «Львів-
ська політехніка». У 2015 р. отримала диплом за кваліфікацією ‒ спеці-
аліст з правознавства. У 2018 р. здобула науковий ступінь доктора юри-
дичних наук за спеціальністю адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право (тема дослідження «Правова природа 

НАУКА І ОСВІТА
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інвестиційних відносин: фінансово-правове регулювання»).  Членкиня 
редколегії у трьох фахових журналах з юридичних наук («Вісник Націо-
нального університету «Львівська політехніка»». Серія: Юридичні нау-
ки; Збірник наукових праць «Право та державне управління». Серія: Пу-
блічне управління та Юридичні науки; «Держава та регіони. Серія: Пра-
во»), а також членкиня редколегії міжнародного періодичного видання 
Scientific journal «European Science of the Future and Security».

ГАДЗАЛО Андрій
Випускник 2005 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Доктор економічних наук (2019), головний науковий співробітник 
Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної 
академії аграрних наук України.

КРУПКА Ігор
Випускник 2002 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни», доктор економічних наук (2021), професор кафедри аналітичної 
економії та міжнародної економіки Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка. 

КУДЕЛЯ Сергій
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні відносини». Після 

закінчення Львівського національного університету ім. Івана Фран-
ка, отримав ступінь магістра у Стенфордському університеті (США) та 
доктора філософії в університеті Джонса Гопкінса (США). Викладав у 
Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Торонт-
ському університеті, Університеті Джорджа Вашингтона, Університеті 
Джонса Гопкінса. Нині є доцентом кафедри політичних наук в Універ-
ситеті Бейлора (США). Здійснює дослідження в галузі порівняльної по-
літології – зокрема вивчає виникнення і динаміку громадянських війн, 
політичні режими та їхню зміну, політичні інституції та їхню структуру. 
Регулярно публікується у провідних світових засобах масової інформа-
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ції, зокрема, коментуючи політичні процеси в Україні та світі. Виступає 
консультантом урядових і офіційних осіб США та Європи. Автор числен-
них наукових публікацій. У співавторстві із Кіроном Скіронном, Брюсом 
Буено де Мескіта і Кондолізою Райс опублікував книгу «The Strategy of 
Campaigning: Lessons from Ronald Reagan and Boris Yeltsin».

ОПАЦЬКА Софія
Випускниця 1998 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Кандидатка економічних наук, проректорка з науково-педагогіч-
ної роботи Українського католицького університету, декан-засновниця 
Львівської бізнес-школи УКУ (LvBS). Фахівчиня у галузі організаційної 
поведінки та організаційного розвитку, підприємництва та інновацій. 
Викладачка курсів із лідерства та організаційного розвитку, підприєм-
ливого мислення, інновацій, стратегій.

ПАНЧЕНКО Валентин
Випускник 2000 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Професор та керівник від-
ділу економіки Школи бізнесу Університету Нового Південного Уельсу 
(Австралія). Має ступінь доктора філософії в Університеті Амстердама, 
Нідерланди, ступінь магістра в Інституті Тінгергена, Нідерланди. Ав-
тор численних публікацій у провідних наукових журналах з проблем 
економіки, економетрики та фінансів. Був головним дослідником різ-
них дослідницьких проєктів і грантів. 15-е місце в рейтингу найкращих 
україн ських економістів Forbes: Top Economic Thinkers-2015.

ПРИТУЛА Христина
Випускниця 1999 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Докторка економічних наук (2016), старша наукова співробітниця, 
завідувачка сектору транскордонного співробітництва Інституту регі-
ональних досліджень імені І. Д. Долішнього Національної академії наук 
України.
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СТОРОНЯНСЬКА Ірина
Випускниця 1997 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Докторка економічних наук (2010), професорка (2013), заступни-
ця директора Інституту регіональних досліджень імені І. Д. Долішнього 
Національної академії наук України.

ШЕРЕНГОВСЬКИЙ Дмитро
Випускник 2009 р., спеціальність «Міжнародні відносини». У 2014 р. 

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат політич-
них наук за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку» на тему «Конфліктогенність у сучасних міжна-
родних системах».

З 2013 р. працює в Українському католицькому університеті (Львів, 
Україна), спочатку на посаді менеджера зв’язків з громадськістю відді-
лу міжнародних академічних зв’язків (2013–2014), згодом – керівника 
відділу міжнародних академічних зв’язків (2014–2016) та керівника 
академічного відділу Українського католицького університету (на-
вчально-методична діяльність, міжнародні академічні зв’язки, забез-
печення якості освіти) (2016–2020). У 2020 р. обійняв посаду заступни-
ка проректора з навчання, викладання та міжнародної діяльності, а з 
2021 р. – проректора Українського католицького 

університету з академічних питань та інтернаціоналізації. У 2019–
2020 рр. – консультант ПРООН Україна з розробки онлайн-навчання для 
бізнесу зі сталого розвитку Член Midwest Political Science Association 
(США), OSCE Research Network та Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв

Автор численних публікацій з проблем міжнародних конфліктів та 
безпеки у сучасному світі. Регулярно публікується й виступає у засобах 
масової інформації, висвітлюючи та коментуючи гострі актуальні проб-
леми сучасних міжнародних відносин.
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БЕМ Маркіян
Випускник 2009 р., спеціальність «Міжнародне право». З 2010 по 

2013 рр. – провідний спеціаліст Секретаріату Урядового Уповноваже-
ного Європейського Суду з прав людини, в.о. керівника Секретаріату. У 
2013–2015 рр. – Представник Уповноваженого – начальник Управління 
зі захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини. Експерт зі захисту персональних даних та прак-
тики Європейського Суду з прав людини. Кандидат юридичних наук 
(2014), старший викладач кафедри теорії права та прав людини Україн-
ського католицького університету.

БИК Тарас
Випускник 2005 р., спеціальність «Міжнародне право». Працював 

редактором міжнародних новин у «Львівській газеті», має значний дос-
від роботи у Секретаріаті Президента України, в публічній адміністрації 
в ЄС (стажер в Європейській Комісії), а також в місцевому самовряду-
ванні України (як голова групи радників Рівненського міського голо-
ви). Понад 8 років працював у Міжнародному республіканському ін-
ституті як керівник програм дослідження та належного врядування, а 
згодом перейшов в приватну практику, займаючись політичним та біз-
нес-консалтингом з компанією Wooden Horse Strategies. Після початку 
повномасштабної війни росії проти України, приєднався до доброволь-
чого формування Територіальної оборони Києва.

БІЛОГАН Ольга
Випускниця 2011 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Кандидатка економічних 
наук, операційна менеджерка з продажу та адміністратор Salesforce CRM 

ПРАВО І БІЗНЕС
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львівської філії японської компанії-виробника напівпровідників Renesas 
Electronics, що входить до провідних світових компаній у цій галузі. Ра-
ніше працювала у сфері маркетингу та підтримки продажів компанії-ви-
робника напівпровідників Silego Technology Inc. (Каліфорнія, США).

ВАНДРОВИЧ Віталій
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Ааналітик-дослідник компанії 
Schroders (Лондон), британської багатонаціональної компанії з управ-
ління активами з понад 200-річною історією. Раніше працював аналі-
тиком у головному офісі (Бостон, США) та лондонській філії американ-
ської фінансової холдингової компанії State Street, яка є другим найста-
рішим діючим банком США. Також викладав у Брандейському універ-
ситеті (Массачусетс, США), літній школі Гарвардського університету та 
Львівському університеті. Має дипломи PhD з міжнародної економіки 
і фінансів Брандейського університету та MA з економіки Центрально-
Європейського університету (Будапешт, Угорщина).

ВЕНГЕРОВИЧ Юлія
Випускниця 2012 р., спеціальність «Міжнародне право». У 2013 р. 

здобула ступінь магістра з Європейських міждисциплінарних студій у 
Коледжі Європи, Натолін (Варшава, Польща).

Має досвід розробки, реалізації та управління міжнародними про-
єктами та програмами у приватному секторі (у 2013–2018 рр. займала 
посади від асистентки до координаторки міжнародних програм в Євро-
пейській бізнес асоціації), у місцевому самоврядуванні (менеджерка з 
регіонального розвитку в Інституті міста, Львівська міська рада, 2018–
2019 рр.), в сфері надання гуманітарної допомоги та міграції (як спеці-
алістка програм у Міжнародній організації з міграції у 2019–2021 рр.). 

3 червня 2021 р. займає посаду спеціалістки з операційної діяль-
ності в Агенції ЄС з питань політичного притулку у м. Рим, Італія. Після 
початку повномасштабної війни в Україні, допомагає Міністерству вну-
трішніх справ Італії в наданні тимчасового захисту для українців, які 
були вимушені залишити Україну через воєнні дії.
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ВОВК Наталія
Випускниця 2015 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Провідна маркетингова ди-
зайнерка компанії «ELEKS Software» – однієї з найбільших ІТ-компаній 
України, що входить до 100 найкращих аутсорсингових підприємств 
світу 2022 р. Займається розробкою візуальної айдентики та просуван-
ням міжнародних заходів компанії.

ВУШКО Ірина
Випускниця 2012 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Спеціалістка з корпоративних 
фінансів британської філії японської фінансової корпорації «Мідзухо» 
(Лондон). Раніше працювала у сфері інвестицій та оподаткування у бри-
танській філії «Комерцбанку» та угорській філії KPMG. Закінчила магіс-
терську програму з фінансів Школи бізнесу Лондонського університету.

ГОРОДИСЬКИЙ Іван
Випускник 2009 р. , спеціальність «Міжнародне право». З вересня 

2014 р. – керівник правничих проєктів в Українському католицько-
му університеті. Співзасновник та член Правління Львівського центру 
міжнародного права та прав людини. Керуючий партнер юридичної 
фірми Dexis Partners. В якості експерта співпрацював із Радою Європи 
та міжнародною недержавною організацією World Justice Project. Член 
Асоціації правників України, Української асоціації міжнародного права 
та Міжнародної асоціації штучного інтелекту та права.

ДОСКОЧИНСЬКА Любов
Випускниця 2011 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Кандидатка економічних 
наук, фінансова радниця (Finance Co-pilot) компанії Nestlé Italiana (Мі-
лан, Італія), раніше працювала на різних посадах у сфері управління, 
фінансового аналізу та бухгалтерських операцій львівської філії Nestlé 
Business Service Europe.
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ЗАНЬКО Юстина
Випускниця 2013 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Докторка філософії з економіки (2016, Університет Париж XII Валь 
де Марн (University Paris-Est Creteil)). У 2015–2016 рр. проходила стажу-
вання у торгово-промисловій палаті Франції. У 2017–2018 рр. – інтерн 
у відділі партнерських зв’язків Міжнародної організації праці, м. Же-
нева, Швейцарія. У 2019–2020 рр. стажувалась у Євразійському відділі 
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), м. Париж, 
Франція. З 2018 р . – викладачка і молодша наукова співробітниця в Уні-
верситеті Париж XII Валь де Марн (University Paris-Est Creteil). У 2021–
2022 рр. – спеціалістка з економічної політики у Євразійському відділі 
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). З 2020 р. – 
зовнішня консультантка Міжнародної організації праці з питань фунда-
ментальних принципів і прав у галузі праці. Членкиня редакційної ко-
легії «Корейського журналу українських студій» (2021)

КИРИЛИЧ Юрій
Випускник 2011 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Кандидат економічних наук, 
директор з розвитку бізнесу компанії Інкомпас – провідного експорте-
ра/імпортера та дистриб’ютора оборонної та супутньої високотехно-
логічної продукції на український ринок, що співпрацює із західними 
компаніями для постачання передових військових технологій для дер-
жавних та цивільних клієнтів. Радник Асоціації виробників озброєння 
та військової техніки України. Працював на різних посадах у компаніях 
УкрСпецСистемс, Спецтехноекспорт та Укроборонпром.

КИРІЄНКО Олег
Випускник 1999 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». Під час навчання був президентом Львівської філії Європей-
ської студентської організації AEGEE (Association des Etats Généraux 
des Etudiants de l’Europe). Працював у штаб-квартирі цієї організації в 
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Брюсселі. Проходив стажування у штаб квартирі НАТО. У 2000–2002 рр. 
навчався на магістерській програмі з міжнародних відносин і менедж-
менту в університеті Амстердама. Стажувався у Європейській Комісії 
(Комітет міжнародних відносин). Брав активну участь у політичному 
житті України. У 2002–2003 рр. був співорганізатором тренінгів для 
молодих політичних активістів і одним із засновників руху ПОРА. Почи-
наючи з 2002 р. працює у сфері міжнародної технічної допомоги краї-
нам, що розвиваються, впроваджуючи проєкти, фінансовані міжнарод-
ними донорами (Європейською Комісією, Світовим Банком, Азійським 
банком розвитку, урядами Британії та Німеччини). Працював у таких 
компаніях, як Ramboll Management, EIR Development Partners, European 
Profiles, The British Standards Institution. Зараз працює старшим мене-
джером проєктів і керівником команди з добору міжнародних експер-
тів у німецькій консалтинговій компанії GOPA Worldwide Consultants, 
яка є лідером із впровадження проєктів технічної допомоги.

КОМАРНИЦЬКИЙ Нестор
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». З 2018 р. – заступник фінансового директора/CIO в компанії «Арсе-
лорМиттал Темиртау», м. Темиртау, Казахстан.

КОРНЄЄВА Юлія
Випускниця 2005 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Докторка економічних наук, 
радниця міністра економіки і торгівлі України, головний економіст 
Офісу ефективного регулювання BRDO. Постдокторська наукова спів-
робітниця факультету бізнес-адміністрування та економіки Інституту 
економіки конкуренції Дюссельдорфського університету імені Генріха 
Гейне (Німеччина). Також працювала на різних посадах в Інституті між-
народних відносин Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка та Академії фінансового управління (Київ).
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КОЦЮМБАС Любомир
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні економічні відносин, 

спеціалізація «Міжнародні фінанси». Фінансовий директор найбільшого 
в Україні оператора телефонного зв’язку – компанії Укртелеком, також 
працював у таких компаніях як «VimpelCom», «Beeline», «Golden Telecom», 
входить в рейтинги найкращих фінансових директорів України.

КОШУЛИНСЬКА-Чуба Соломія
Випускниця 2011 р. , спеціальність «Міжнародне право». З 2019 р. 

займається адвокатською практикою.

ЛІ Поліна
Випускниця 2008 р., спеціальність «Міжнародне право». У 2016–

2017 рр. директорка департаменту міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміні-
страції. У 2021 р. – головний національний експерт Компоненту 2, Проєк-
ту ЄС Підтримка реформ юстиції і правосуддя в Україні «Право-Justice» 

ЛІТИНСЬКА Оксана 
Випускниця 1998 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». У 1995 р. працювала в ООН в Нью-Йорку при недержавній орга-
нізації. Після закінчення університету працювала в Лондоні, почавши 
кар’єру з посади дослідниці у компанії, що організовує конференції, 
згодом економічним аналітиком у «Thomson Reuters», потім у 2001 р. 
перейшла в «Abbey National» (зараз банк «Santander») де пропрацюва-
ла до 2007 р. закінчивши на посаді старшого контролера кредитних 
деривативів. З 2007 р. працює у Лондоні у найбільшому банку Африки 
«Standard Bank» (JSE: SBK) із штаб-квартирою в Йоганесбургу, Півден-
но-Африканська Республіка. Спершу очолювала відділ контролю над 
кредитними деривативами, потім працювала у відділі Казначейства 
та Капіталу (Treasury and Capital Management), згодом очолювала від-
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діл стратегії фінансового департаменту аж поки у 2015 р. стала фінан-
совим директором (CFO) міжнародних інвестиційних відділень банку 
(Лондон, Нью-Йорк, Сан-Пауло, Дубаї та Пекин). Чинна Голова Пласту у 
Великобританії. Альпіністка-аматорка. У 2019 р. піднялась на г. Джомо-
лунґма, а у 2021 р. – на К2. Зійшла і спустилася із найвищої вершини на 
кожному континенті (так звана програма 7 вершин).

ЛУНЬ Іван
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». директор управляючої та консалтингової компанії «Бурфорд 
Менеджмент Україна», керівник Асоціації «Львівський туристичний 
альянс», засновниками якого є економ-готель «Екотель» і гастроно-
мічний холдинг «Кумпель-груп», з 2017 р. – член Громадської ради при 
управлінні інвестицій та проєктів департаменту економічного розви-
тку Львівської міської ради.

ЛУНЬ Остап
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». З 1997–1999 рр. – аспірант кафедри міжнародних економічних 
відносин ЛНУ ім. Івана Франка. Ще під час навчання на 4 курсі почав 
працювати асистентом по маркетингу НДіВП «Пролог» – представника 
хімічного концерну AKZO NOBEL.

3 1999 по 2001 рр. – виконавчий директор ЗАТ «Львівська текстиль-
на компанія» – на той час найбільше швейне виробництво Львівської об-
ласті з іноземними інвестиціями. Один з найбільших платників податків 
Львівщини у 2000 р. З 2001 р. і протягом наступних 16 років очолював 
представництво у Західній Україні французького концерну GROUPE SEB 
(продажі ТМ Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups). У 2003 р. разом з данським 
партнером заснували консалтингову компанію J&L Consulting. Фірма 
успішно працює у галузі інвестконсалтингу і до нині. У 2005 р. відкрив 
власну швейну «Компанію «ОЛТЕКС». Підприємство надавало підрядні 
послуги по пошиттю одягу а також виготовляла та реалізовувала корпо-
ративний одяг. У 2012 р. заснував ранчо «Скарбова Гора» неподалік Льво-
ва. Це – один з перших осередків кінного туризму в Україні, місце для еко-
відпочинку, проведення різноманітних івентів, семінарів, літніх таборів.



 313   

Випускники і кар’єра    Право і бізнес

КЕБАЛО Володимир
Випускник 2010 р., спеціальність «Міжнародне право». У 2013  р. ви-

пускник Бріджпортського Університету (штат Коннектикут, США), ма-
гістр за спеціальністю глобальний розвиток та мир. Працює в Офісі Ради 
Європи в Україні з 2014 р. З 2017 р. – керівник проєктів з демократії учас-
ті. У 2018 р. працював керівником напрямку кібербезпеки та виборчого 
процесу в Україні у Міжнародній фундації виборчих систем (IFES). У Раді 
Європи у 2014–2017 рр. працював в межах впровадження проєктів з ре-
форм свободи медіа та суспільного мовлення, пенітенціарної системи, 
реформи децентралізації та місцевого самоврядування в Україні. У 2013–
2014 рр. – провідний спеціаліст з питань здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності у Львівській торгово-промисловій палаті. У 2011–2013 рр. 
працював у сфері логістики в США, зокрема в компанії Meest America 
(США). Окрім практики в Секретаріаті Ради Європи в Страсбурзі,  прохо-
див стажування у Європейській Економічній Комісії ООН в Женеві. Учас-
ник програми «Good Governance» Львівського католицького університету.

Як волонтер заснував громадську ініціативу «Збережемо наш Зарінок» 
у карпатському гірському містечку м. Сколе, щоб допомогти згуртувати 
мешканців навколо розвитку громади. Після початку повномасштабної ві-
йни росії проти України допомагає мобілізувати та залучати міжнародні 
фінансові ресурси задля забезпечення потреб ЗСУ та ВПО. У Раді Європи та 
як волонтер Володимир об’єднує людей, щоб зміцнити українське грома-
дянське суспільство як модель для розвитку держави та світу. 

МАКСИМОВИЧ Андрій
Випускник 2006 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Провідний банкір Європей-
ського банку реконструкції та розвитку (Лондон), працював також у 
структурах ОБСЄ та ООН, співорганізатор багатьох благодійних ініціа-
тив в Україні.

МАЛАНЧУК Божена
Випускниця 2008 р., спеціальність «Міжнародне право». У 2009 р., 

отримавши стипендію Школи Права Ротердамського університету 



314

THESAURUS    Факультет міжнародних відносин від А до Я

ЕРАСМУС, Нідерланди, закінчила магістерську програму з міжнародного 
публічного права (LL.M. диплом). Протягом студентських років брала ак-
тивну громадську участь як у житті університету, так і в молодіжних ініціа-
тивах у сфері дипломатії, міжнародних відносин і міжнародного права. Зо-
крема, у 2004–2007 рр. пройшла шлях від члена ГО «Молода Дипломатія» 
до президента організації. Представляла факультет від імені студентства у 
процесі включення України у навчальну програму ЄС «Ерасмус»; була одна 
з ініціаторів включення України у молодіжну світову програму обміну 
«Міжнародний тиждень». Після навчання у Нідерландах протягом 6-ти ро-
ків працювала у Офісі Ради Європи в Києві на позиціях національного і ре-
гіонального офіцера проєктів технічної співпраці у сфері боротьби з нена-
лежним поводженням у правоохоронних органах, радника з правових пи-
тань у програмах співпраці у сфері реформ кримінальної юстиції. Після Єв-
роМайдану у 2014 р. виконувала роль національного радника з правових 
питань Спеціального Представника Генерального Секретаря Ради Європи 
в Україні. З 2015 р. працює координатором програм співпраці у Генераль-
ному Директораті з прав людини і верховенства права у штаб-квартирі 
Ради Європи у Страсбурзі, Франція. Протягом роботи в Раді Європі віді-
гравала активну роль у реформах кримінальної юстиції, інституційних 
реформах органів прокуратури, створенні національних превентивних ме-
ханізмів протидії катуванню у країнах членах РЄ, зокрема країнах «Східно-
го партнерства» Європейської політики сусідства ЄС. Продовжує займати 
активну громадську позицію, є членом ГО «ПромоУкраїна» у м. Страсбур-
зі, організації, створеній у 2014 р. після початку збройної агресії Росії про-
ти України, яка відіграє важливу роль в утвердженні позитивного іміджу 
України на теренах Європи, зближенні громадянського суспільства Украї-
ни і Франції через євроінтеграцію України та розвиток обмінів у культур-
них та гуманітарних сферах між Україною, Францією та ЄС.

МАЛЬСЬКИЙ Маркіян
Випускник 2006 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни», спеціальність право (юридичний ф-т, 2007 р.), доктор юридичних 
наук (тема дисертації «Міжнародний виконавчий процес: теорія і прак-
тика», 2019 р.), керуючий партнер Західноукраїнської філії Адвокат-
ського об’єднання Arzinger. У 2019–2020 рр. – Голова Львівської облас-
ної державної адміністрації (2019). Почесний консул Австрії у Львові 
(2016–2019 рр., 2020 р. – до нині).
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Навчався у Стокгольмському університеті (Стокгольм, Швеція), ма-
гістр права (LL.M.) з міжнародного комерційного арбітражу (2006 р.), 
Інституті Світової Торгівлі (Берн, Швейцарія, магістр з міжнародного 
права та економіки (MILE) (2007 р.).

Почав кар’єру як юрист у групі міжнародного арбітражу в компанії 
«Freshfields Bruckhaus Deringer» у Парижі (Франція). З 2009 р. – Парт-
нер та керівник Західноукраїнського відділення юридичної фірми 
«Arzinger», яка щороку займає перше місце серед провідних регіональ-
них юридичних фірм західного регіону України за версією журналу 
«Юридична практика». 

З 2022 р. – Партнер, керівник української секції відомої юридичної 
фірми «Kochański and Partners» (Варшава, РП). 

Є визначним фахівцем у юридичному супроводі міжнародних про-
єктів та вирішенні корпоративних спорів в міжнародному комерцій-
ному та інвестиційному арбітражі. Є рекомендованим арбітром Віден-
ського міжнародного арбітражного центру, арбітражних судів, центрів 
та палат України, Китаю, Кореї, Латвії, Мексики, Молдови, Польщі, Чехії.

З 2010 р. член Координаційної ради Західноукраїнської філії Євро-
пейської бізнес асоціації (2015–2016, 2021 рр. – по даний час – її Голо-
ва), Голова Львівського відділення асоціації праників України (2011–
2012 рр.), співзасновник та член правління Української арбітражної 
асоціації, регіональний представник Лондонського міжнародного ко-
мерційного арбітражного суду в Україні (2012–2014 рр.), дійсний член 
Лондонського Королівського інституту арбітражів (MCIArb.), Міжна-
родної асоціації юристів (International Bar Association).

У 2019 р. – Голова Львівської обласної державної адміністрації. Ввій-
шов у топ – 5 найефективніших керівників ОДА України (2019 р.) та топ – 
30 найвпливовіших людей Львова, Почесний консул Австрії у Львові.

З 2022 р. – професор міжнародного права Варшавського університе-
ту (РП).

Автор 4 монографій, понад 100 наукових публікацій та 300 публі-
цистичних статей та коментарів. Лауреат багатьох юридичних конкур-
сів і нагород.

МАЛЬСЬКИЙ Олег
Випускник 2001 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини», спеціальність право (юридичний ф-т, 2002 р.). Магістр міжна-
родного права та економіки (MILE) (Інститут світової торгівлі (Берн, 
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Швейцарія, 2002). Магістр права (LLM) Джорджтаунівського універси-
тету (Вашингтон, США 2005 р.)

Після стажування в Комітеті ООН з питань торгівлі та розвитку 
(Женева, Швейцарія 2002 р.) та Європейській комісії (Брюссель, Бельгія 
2002-2003 рр.) працював юристом у міжнародних юридичних компані-
ях «Herbert Smith» та «Wilmer, Culter and Pickering» (Брюссель, Бельгія, 
2002–2004), Magister i Partners (Київ, 2005–2009 рр.). 

З 2009 р. партнер юридичної компанії «Eterna Law» (входить у 10 – 
ТОП юридичних фірм України), голова практики корпоративного права 
та М & A та практики міжнародної торгівлі. Визнаний фахівець у пред-
ставленні провідних національних гравців ринку та «блакитних фішок» 
країн далекого зарубіжжя та СНД у питаннях супроводження угод у та-
ких галузях як природні ресурси, енергетика, нафта і газ, телекомуні-
кації, ЗМІ, фармацевтичний, страховий та фінансовий Голова комітету 
асоціації адвокатів України з венчурного капіталу та віртуальних акти-
вів. Входить у ТОП – 100 найкращих юристів України, визнаний лідером 
практики у сфері енергетики, інфраструктури, ІР, міжнародної торгівлі 
(2020 р.). Автор п’яти книг у галузі міжнародного торговельного пра-
ва та права СОТ, у т.ч. навчального посібника «Міжнародне торговельне 
право» Київ, 2005 р., «Правове регулювання грального бізнесу (в рам-
ках Світової Організації Торгівлі)», Львів, 2020 р.

МАРКОВИЧ Софія
Випускниця 2020 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Старша бізнес-аналітикиня 
київської філії «McKinsey & Company», що входить у «Велику трійку» 
міжнародних консалтингових компаній та спеціалізується на вирішен-
ні завдань, пов'язаних зі стратегічним управлінням. Раніше працювала 
у компанії «PwC Україна».

МОНАЄНКО Антон
Випускник 2003 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». Доктор юридичних наук (2010), професор, керівник центру до-
слідження проблем адміністративної юстиції Київського регіонально-
го центру Національної академії правових наук України, заслужений 
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юрист України. Член науково-консультативної ради при Вищому ад-
міністративному суді України (2013–2017 рр.) та при Верховному Суді 
України (2014–2017 рр.). З лютого 2018 р. – член науково-консультатив-
ної ради при Державному бюро розслідувань України, з квітня 2018 р. – 
член НКР при Верховному Суді. Нагороджений почесним званням «За-
служений юрист України». З 2021 р. – Ректор Університету державної 
фіскальної служби України.

НАЗАРУК Юрій
Випускник 2002 р., спеціальність «Країнознавство». Співзасновник 

та співвласник компанії Холдинг емоцій «!FEST». У 2001–2002 рр. – кон-
сультант з питань зовнішніх відносин і зв’язків з громадськістю Мис-
тецького об’єднання «Дзиґа». Співзасновник щорічного міжнародно-
го джазового фестивалю «Jazz bez» (2001). У 2002 р. брав участь у за-
снуванні «Львівської газети» та був директором компанії до 2005 р. 
У 2005–2006 рр. – керівник інформаційно-аналітичного відділу Гро-
мадської платформи «Пора!», де займався стратегічним плануванням 
виборчої кампанії, роботою зі ЗМІ, розробкою політичної реклами. З 
2007 р. – розвиває ресторанний бізнес під брендом компанії Холдинг 
емоцій «!FEST», а також партнерські проєкти: Львівська майстерня шо-
коладу, Видавництво «Старого Лева», Девелоперська компанія «Квіт-
ка», компанія одягу «Авіація Галичини» та дитячий проєкт «Telesyk 
airlines», освітній проєкт – Школа «Вільних та небайдужих».

ОГОНОВСЬКА Олена
Випускниця 2012 р., спеціальність «Міжнародне право». З 2018 р. 

займається адвокатською практикою.

ОМЕЛЯН Соломія
Випускниця 2000 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

сини». Programme Officer and Gender Focal Point, Організація Об'єднаних 
Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), м. Відень, Австрія.
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ОТКОВИЧ Мирослав
Випускник 2004 р., спеціальність «Міжнародне право»; з 2017 р. – 

Директор ГО «Центральне медіа».

ПАВЛУНЬ Андрій
Випускник 1998 р., спеціальність міжнародні економічні відноси-

ни, спеціалізація. Директор директор філій німецької компанії «Бадер 
ГмбХ»; в Україні – ТзОВ «Бадер Україна Кожичі» та ТОВ «Бадер Украї-
на» – які спеціалізуються на виготовленні шкіряних сидінь для автомо-
білів марок «AUDI»; та «BMW».

ПЕТРЕНКО Іван
Випускник 1999 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». У 1997–1998 рр. навчався на факультеті політичних наук Універ-
ситету Людвіга Максиміліана (Мюнхен, Німеччина). У 2000 р. отримав 
диплом магістра з міжнародних економічних відносин Львівського на-
ціонального університету ім. І. Франка. У 2012 р. закінчив Бізнес Школу 
Українського католицького університету (Львів, Україна). 

У 2004-2008 рр. – директор по роботі з корпоративними клієнтами 
у Страховій компанії «Універсальна». У 2008–2010 рр. – співзасновник 
та директор компанії «Террін», у якій розробив та впровадив концеп-
цію ресторанів A la minute, Pasta Mia (понад 40 ресторанів) та точки Hot 
Cafe (понад 300 точок) при мережі АЗС ОККО (Концерн «Галнафтогаз»). 
У 2010–2014 рр. – працював директором з розвитку у Концерн «Галнаф-
тогаз», відповідав за розвиток та розбудову мережі АЗС на території 
України. У 2014–2018 рр. – співзасновник та директор компанії «Стал-
кер-Сервіс», яка здійснює консалтинг в сфері HORECA та будівництві. 
Зараз – керуючий партнер у венчурному фонді «Angel One» та виконав-
чий директор стартап акселератора при Українському католицькому 
університеті «CfE Accelerator».
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ПОДІЛЬЧАК Антон
Випускник 2008 р., спеціальність «Міжнародне право». Керуючий 

партнер компанії «Advice Group».

РОМАНІВ Ірина
Випускниця 2008 р., спеціальність «Міжнародні економічні від-

носин», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Кандидатка еконо-
мічних наук, керівниця персоналу корпорації ENOVIX (Каліфорнія, 
США), раніше працювала у компаніях Infineon Technologies та Cypress 
Semiconductor Corporation (Каліфорнія, США). Диплом MBA Школи біз-
несу Ліві Університету в Санта-Кларі.

САЛО Наталія
Випускниця 2006 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Віце-президентка J. P. Morgan 
(Лондон) – британської філії найбільшого за розмірами активів банків-
ського холдингу США, що веде діяльність у сфері інвестицій, фінансо-
вих послуг, керування приватними капіталами та ін. Спеціалістка з ре-
структуризації з 15-річним досвідом роботи в інвестиційно-банківській 
сфері з питань кредитного аналізу, управління портфелем і структуру-
вання в різних юрисдикціях і галузях.

СИМОВОНИК Дмитро
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Директор «Цитадель капітал», з 2017 р. – член Громадської ради 
при управлінні інвестицій та проєктів департаменту економічного роз-
витку Львівської міської ради.
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СОКОРЕНКО Маргарита
Випускниця 2012 р., спеціальність «Міжнародне право». Уповнова-

жений у справах Європейського суду з прав людини. З 2012 р. працює в 
Міністерстві юстиції України у сфері представництва інтересів держави 
у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Одним з пріоритетних на-
прямків роботи є притягнення рф до міжнародно-правової відповідаль-
ності за порушення прав людини в результаті збройної агресії проти 
України. З початком російської агресії у лютому 2014 р. забезпечила під-
готовку перших в Україні міждержавних заяв до ЄСПЛ. Здійснює супро-
водження справ проти рф, забезпечувала підготовку клопотань Уряду 
України про вжиття ЄСПЛ забезпечувальних заходів в інтересах грома-
дян України, зокрема затриманих рф з політичних мотивів, захоплених в 
полон українських військових, викрадення вразливих верств населення 
на тимчасово окупованих територіях. З початком широкомасштабно-
го вторгнення росії здійснила підготовку клопотання України щодо за-
хисту цивільного населення, за результатами розгляду якого 01 березня 
2022 р. ЄСПЛ зобов’язав рф утриматись від атак на населення та цивільні 
об’єкти та забезпечити можливість безпечної евакуації. Член делегації 
України на усних слуханнях ЄСПЛ у справах «Україна проти Росії (щодо 
Криму)» (вересень 2019 р.), «Україна та Нідерланди проти Росії» (січень 
2022 р.), засіданнях Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рі-
шень ЄСПЛ. З 2018 р. представник України в Керівному комітеті з прав 
людини Ради Європи (CDDH). Заслужений юрист України.

СТИЦЮК Андрій
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Фінансовий директор ком-
панії «SoftServe», однієї з найбільших ІТ-компаній у Центральній та 
Східній Європі, входить в рейтинги найкращих фінансових директо-
рів України. До приходу у «SoftServe» у 2010 р. працював фінансовим 
директором у низці технологічних компаній – «Farlep-Invest», «Golden 
Telecom», а також у «KP Media».
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ХАЛАЇМ Олег
Випускник 1999 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син». У 2004 р. закінчив також Гарвардський університет (магістр дер-
жуправління з міжнародного розвиту). В 2000–2002 рр. працював на 
державній службі у Верховній Раді України та у Міністерстві економіки 
України. В 2005–2007 рр. викладав в Києво-Могилянській Бізнес-Школі 
та на факультеті соціальних наук і соціальних технологій Києво-Моги-
лянської академії. З 2005 р. працює економістом в Світовому банку, де 
в його портфель в різний час входили проєкти з інфраструктури, зміни 
клімату та екології.

Будучи офіцером запасу, капітан Олег Халаїм вступив до лав ЗСУ на-
прикінці лютого 2022 р., приїхавши з США. Його сім’я – дружина Женеві 
і син Климент – залишилися в Вашингтоні.

ШТОЙКО Олег
Випускник 1999 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Вже під час навчання був скарбником, а згодом президентом Львів-
ської філії Європейської студентської організації AEGEE (Association des 
Etats Généraux des Etudiants de l’Europe). По завершенню навчання понад 
10 років працював у компанії IBM: відповідав за прийняття та адаптацію 
персоналу у новоствореній філії IBM у Братиславі (Словаччина), викону-
вав функції проєкт-менеджера ІТ та ІТ-менеджера, виконував обов’язки 
регіонального Директора з питань інформаційних технологій у IBM 
Slovakia. Починаючи із 2011 р. і до сьогодні працює у компанії Lenovo (фі-
лія у Словаччині), зокрема, куруючи напрямок забезпечення технічної 
підтримки і технічного супроводу для регіону Європи, Близького Сходу 
та Африки. З 2019 р. – Директор з цифрової трансформації внутрішніх 
CRM систем і сервісів для регіону Європи, Близького Сходу та Африки.

ЦИМБРІВСЬКИЙ Тарас
Випускник 2004 р., спеціальність «Міжнародне право», кандидат 

юридичних наук (2009). У 2008–2016 рр. – доцент Львівського держав-
ного університету внутрішніх справ. З 2016 р. – завідувач кафедри те-
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орії права і прав людини в Українському католицькому університеті, 
відділення Асоціації правників України у Львівській області. У 2017–
2019 рр. – член редакційної ради Балтійського журналу з права і полі-
тики. З 2018 р. – керівник програми USAID «Права людини в дії», Україн-
ська гельсінська спілка з прав людини.

ЮСЬКЕВИЧ Наталія
Випускниця 2012 р., спеціальність «Міжнародні економічні відно-

син», спеціалізація «Міжнародні фінанси». Бізнес-аналітик у Barclays 
Investment Bank (Лондон), одному з найбільших та найстаріших бри-
танських багатонаціональних банків. Раніше працювала бізнес-аналі-
тикинею у таких IT та інвестиційних компаніях як EPAM Systems (Київ), 
Citadel Capital (Львів) та Phoenix Capital (Київ).

ЯГОЛЬНИК Антоніна
Випускниця 2001 р., спеціальність «Міжнародне право». Магістр 

права (LLM) Кембриджського університету (Велика Британія, 2003), ма-
гістр міжнародного права та економіки (MILE) Інституту світової тор-
гівлі (Берн, Швейцарія, 2002). Навчалась у Європейському університеті 
Віадрина (Німеччина). Працювала та стажувалась у Європейській Комі-
сії (Брюсель, 2002–2003), Світовій організації торгівлі (Женева, Швей-
царія 2004р.), Правовому департаменті Ради Європи (Страсбург, Фран-
ція), Міжнародному секторі Парламентської Асамблеї НАТО (Брюссель, 
Бельгія). Очолювала практику конкурентного права і комплаєнс у між-
народній юридичній компанії «Baker and McKenzie». Зараз – Керуючий 
Партнер юридичної фірми «Clacis». 

У 2011–2012 рр. очолювала Комітет з питань конкуренції Європей-
ської Бізнес Асоціації, член Ради Комітету з конкурентного права АПУ 
(2016 – 2017 рр.). Визнана Band 1 практикуючих юристів у сфері конку-
рентного права в Україні за версією Chambers Europa 2022, уже більше 
ніж 11 років поспіль, входить до списку Глобальних лідерів у сфері кон-
курентного права за версією Legal 500 EMEA (2018–2022), та за версією 
Who`s Who Legal (2020–2022), найкращий юрист конкурентного права 
в Україні за версією Best Lawyers (2013–2022). Aвторка навчального по-
сібника «Міжнародне торгівельне право» (2005).
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БАРАНДІЙ Марта
Випускниця 2005 р., спеціальність «Міжнародне право». З 2014 р. за-

сновниця та директорка громадської організації «ПРОМОУТ ЮКРЕЙН», 
діяльність якої спрямована на просування інтересів українського грома-
дянського суспільства в Європі та організацію обміну досвідом між екс-
пертами та представниками громадянського суспільства України та ЄС.

БОРОВЕЦЬ Лілія
Випускниця 2016 р., спеціальність «Міжнародне право». З 2010 р. і 

дотепер є Секретарем Установчих зборів громадської організації «ДІЯ».

ГРИЦЮК Лев
Випускник 2005 р., спеціальність «Міжнародні відносини». Сканди-

навіст, журналіст, перекладач зі шведської, норвезької, англійської мов. 
Зокрема перекладав творчість Ліни Екдаль, Раґнара Стрьомберґа, Віль-
де Геґґем та Кеннета Клеметса. Уклав та переклав збірку-антологію су-
часної шведської поезії «18 поетів із Гетеборга».

КИРЧІВ Андрій
Випускник 1997 р. спеціальність «Міжнародні відносини». Піс-

ля завершення навчання на факультеті працював редактором відділу 
суспільства і політики тижневика «Аудиторія» (НУ «Львівська Полі-
техніка»), директором Центру громадських зв’язків Львівського націо-

ГРОМАДСЬКА 
І ПУБЛІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ
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нального університету ім. І. Франка, PR-менеджером ВАТ «Львівська 
Пивоварня», виконавчим директором благодійної організації «Карітас 
Україна», редактором та фоторепортером культурологічного часопису 
«Ї», керівником проєктів і програм та виконавчим директором ДО ОМС 
«Асоціація «Енергоефективні міста України». Автор численних публі-
кацій, в т. ч. і наукових. Співавтор книги «Природна медицина в Укра-
їні» та автор історично-популярної розвідки про історію Львівської 
Пивоварні «Смак легенди». Захоплення – історія, фотографія, туризм, 
мандри, мистецтво. Співавтор 8 фотоальбомів, учасник 6 фотовиставок 
(в т. ч. 2 персональних), автор фотографій для блоку марок Укрпошти 
«Вітражі давнього Львова», визнаного найкращим у 2020 р. З 2018 р. – 
аспірант факультету міжнародних відносин. З 25 лютого 2022 р. – офі-
цер 103 бригади ТрО ЗСУ, бере участь у бойових діях проти російських 
загарбників.

ЛУЦЕВИЧ Орися
Випускниця 1997 р., спеціальність «Міжнародні відносини». Має 

ступінь магістра державного управління Університету Міссурі-Колум-
бія. Експертка Проєкту ЄС для розвитку громадянського суспільства 
в Україні. Керівниця Українського форуму в рамках програми Росія та 
Євразія в Королівському інституті міжнародних відносин, більш відо-
мому як Chatham House. Досліджувала російські проксі-групи та гро-
мадські організації, пов’язані з Державою у регіоні Східного партнер-
ства. Авторка двох документів Chatham House: «Агенти Російського 
світу: проксі-групи в суперечливому сусідстві» (2016) і «Як закінчити 
революція: громадянське суспільство та демократія в Грузії, Молдові 
та Україні» (2013). Надає консультаційні послуги з розробки та оцінки 
програм, з залучення громадян та стратегій високого впливу. Консуль-
тувала Раду Європи, European Endowment for Democracy, UK FCO, USAID, 
PACT Foundation та Open Society Foundations. Публікувалась в BBC, CNN, 
Financial Times, New York Times та Open Democracy. Перед тим, як при-
єднатись до Chatham House, очолювала стартап Будинок Європи у Грузії 
та була виконавчим директор Фонду «Open Ukraine». 
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МУСАКОВСЬКА Юлія
Випускниця 2005 р. Після завершення навчання обрала кар’єру літе-

раторки, поетеси та перекладачки. Першу добірку поезій опублікувала 
у 2008 р. в альманасі «Київська Русь». Друкувалася у виданнях «Золота 
доба», «Київська Русь», «Четвер», «Літературна Україна», «Березіль», 
«Нова проза», «Кур'єр Кривбасу», «RADAR» та інших. Її поезія перекладе-
на на шведську, польську, литовську, російську, німецьку, іспанську, бол-
гарську, англійську мови та іврит. Перекладає на українську мову швед-
ську поезію Тумаса Транстремера, Карін Бойє та інших. Також перекладає 
сучасну українську поезію шведською та англійською мовами. Лауреат-
ка І премії конкурсу DICTUM від видавництва «Крок» (2014), II премії 
конкурсу видавництва «Смолоскип» (2010); ІІ премії Всеукраїнського 
конкурсу «Коронація слова» (2011). У 2016 р. отримала нагороду «Най-
кращий книжковий дизайн року» за поетичну збірку «Чоловіки, жінки і 
діти». Членкиня Українського ПЕН-клубу.

НОВАШОК Дмитро
Випускник 2019 р., спеціальність «Міжнародне право». Директор 

громадської організації «Українсько-скандинавський центр». метою 
якої є сприяння розвитку відносин між Україною та країнами Сканди-
навії в культурній, освітній та соціальній сферах.

ПАВЛЮК Святослав
Випускник 1997 р., спеціальність «Міжнародні відносини». Впродовж 

багатьох років роботи в програмах ЄС Phare/TACIS Democracy programme, 
Українсько-Польської Фундації Співпраці ПАУСІ зосереджувався на пи-
таннях громадської дипломатії, пропагування ідеї інтеграції України до 
ЄС та НАТО, а також розвитку спроможності державної служби викону-
вати ці завдання. Ініціював десятки проєктів розвитку держслужби, був 
співавтором програми підготовки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації кадрів на 2008–2011 рр., яка реалізовувалася НАДУ, Головдерж-
службою та ЦОВВ з формуванням ряду навчальних курсів у співпраці з 
KSAP Польщі та National School of Government Великої Британії. У 2009–
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2011 рр. активно працював з українським національним форумом Схід-
ного Партнерства, очолював його протягом року та ініціював ряд нефор-
мальних переговорів з Президентом Єврокомісії та Комісаром з питань 
розширення ЄК, переконуючи ці інституції не припиняти переговори 
з Урядом України з питань Угоди про Асоціацію після приходу до влади 
Януковича, що дало свій результат.

З 2012 р. зрозумів, що питання інтеграції до ЄС це питання не дипло-
матії, а внутрішніх реформ і спроможності виконувати Aqui Communitaire. 
З огляду на максимальні ризики у сфері енергетики, зосередився на вклю-
ченні українських міст до участі в європейській ініціативі Covenant of 
Mayors і керував проєктом ЄС в 11 країнах Східного Партнерства та Цен-
тральної Азії. У 2016–2018 рр., понад рік виконував обов’язки радника 
прем’єр-міністра з питань політики енергоефективності та енергетичної 
реформи, та працював консультантом ЄІБ із розгортання UMIP – Програми 
розвитку муніципальної інфраструктури вартістю 400 млн. євро. З 2018 р. 
очолюю Асоціацію Енергоефективні Міста України, яка налічує майже 
100 громад  та зосереджується на розвитку спроможності міст розуміти 
та аналізувати своє енергоспоживання, планувати розвиток та зміцнюва-
ти спроможність реалізовувати програми у сфері енергетичного переходу, 
адаптації до змін клімату, енергоефективності та участі в Європейській Зе-
леній Угоді. Приймав участь у розробці Законів та підзаконних актів для 
імплементації Директив ЄС у сфері енергоефективності.

СВАВОЛЯ Ірина
Випускниця 2009 р., спеціальність «Країнознавство». У 2010-2011 рр. 

стажувалась у Парламентській асамблеї Ради Європи (м. Страсбург, Фран-
ція) та Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (м. Київ, 
Україна). У 2011–2018 рр. працювала в Офісі Ради Європи в Україні, ко-
ординуючи проєкти та програми «Посилення пенітенціарної реформи 
в Україні», «Запобігання та протидія насильству щодо жінок та дівчат в 
Україні. Ратифікація Стамбульської конвенції», «Захист прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні» «Захист прав дітей в Україні. 
Сприяння імплементації Лансаротської конвенції». З 2018 р. – Керівни-
ця програм міжнародної технічної допомоги із запобігання конфліктів, 
сприяння стабільності та безпеці у Посольстві Великої Британії в Україні.

Кандидатка політичних наук, магістр політології (Лундський уні-
верситет, Швеція)
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ТРЕТЯК Юрій
Випускник 1998 р., спеціальність «Міжнародні економічні відноси-

ни». Експерт з регіонального (місцевого) розвитку та державної регіо-
нальної політики. Керівник групи радників з підтримки впровадження 
державної регіональної політики Програми «U-LEAD з Європою». Вико-
навчий директор, всеукраїнської спілки громадських організацій «Асо-
ціація агенцій регіонального розвитку України». Має значний досвід 
роботи у консультаційних проєктах та проєктах технічної допомоги з 
питань регіонального розвитку в Україні та країнах Центрально-Схід-
ної Європи. Співавтор низки законодавчих ініціатив з питань регіо-
нальної політики в Україні.



Довідкове видання

Thesaurus:  
Факультет міжнародних відносин  

від А до Я

За редакцією
проф. Маркіяна Мальського

проф. Юрія Мороза
доц. Ігоря Іжніна
доц. Ігоря Земана

За підтримки
Департаменту міжнародної технічної допомоги  

та міжнародного співробітництва  
Львівської обласної військової адміністрації

АТ «КРЕДОБАНК»
Депутатки Львівської районної ради, професора кафедри  

міжнародних відносин і дипломатичної служби Ірини Кіянки

Редактор М. Михалюк
Комп’ютерна верстка А. Гіренко

Обкладинка Р. Романюк

Підписано до друку 28.11.2022. Формат 70х100/16.
Гарнітура Cambria. Умовн. друк. арк. 26,65

Наклад 300 прим. 

Видавець і виготовлювач «Простір-М»
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру  

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ________ від _______


	Страница 1

