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Ортинський Володимир Львович — д-р юрид. 
наук, проф., заслужений юрист України, 
у 1978 р. закінчив Дрогобицький педагогічний 

інститут імені Івана Франка. У 2000 р. став випускни-
ком Державного університету «Львівська політехніка». 
На посаду директора був призначений у лютому 2011 р. 
згідно з Наказом ректора НУ «ЛП».

Проф. В. Л. Ортинський має значний досвід пе-
дагогічної роботи і вагомі здобутки у науково-педа-
гогічній діяльності. Є автором понад 30 навчальних 
посібників, дев’ять з яких під грифом МОН України, 

20 навчально-методичних праць, а також 150 науко-
вих публікацій.

За заслуги перед українським народом неодноразово 
заохочувався відомчими нагородами та відзнаками Вер-
ховної Ради і Кабінету Міністрів України. Згідно з Ука-
зом Президента України від 17.12.2002 № 1183 йому при-
своєно почесне звання « Заслужений юрист України».

Інститут права та психології (ІНПП) створено 
в лютому 2011 р. в результаті структурної реоргані-
зації юридичного факультету Інституту новітніх тех-
нологій та підприємництва імені В. Чорновола та 

ка фед ри педагогіки, психології та пра-
ва Інституту гуманітарних та соціаль-
них наук Національного університету 
«Львівська політехніка» (Наказ ректо-
ра університету від 07.02.2011 № 20–10 
«Про створення навчально-наукового 
інституту права та психології»).

Кадровий потенціал інституту ста-
новить 166 осіб про фе сорсько-викла-
дацького складу, з-поміж них 27 докто-
рів наук, професорів, 90 кандидатів наук, 
доцентів.

У складі інституту функціонують 
дев’ять ка фед р:

1.  Ка фед ра адміністративного та ін-
формаційного права (завіду вач — 
д-р юрид. наук, проф. Н. П. Бортник).
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2.  Ка фед ра історії держави і права (завідувач — 
д-р юрид. наук, проф. В. С. Макарчук).

3.  Ка фед ра кримінального права і процесу (завіду-
вач — д-р юрид. наук, проф. О. М. Гумін).

4.  Ка фед ра теорії та філософії права (завідувач — д-р юрид. 
наук, проф., заслужений юрист України С. С. Сливка).

5.  Ка фед ра цивільного права та процесу (завіду-
вач — канд. юрид. наук, доц. І. М. Паньонко).

6.  Ка фед ра журналістики та засобів масової комунікації 
(завідувач — д-р філол. наук, проф. О. Д. Кузнецова).

7.  Ка фед ра конституційного та міжнародного пра-
ва — створена у 2014 р. (завідувач — д-р юрид. 
наук, проф. В. Б. Ковальчук).

8.  Ка фед ра теоретичної та практичної психології — 
створена у 2014 р. (завідувач — д-р психол. наук, 
проф. М. Й. Варій).

9.  Ка фед ра педагогіки і соціального управління — 
створена у 2015 р. (завідувач — д-р пед. наук, доц. 
Ю. М. Козловський).

У Інституті права та психології Національно-
го університету «Львівська політехніка» працюють 
дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій-
них досліджень на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук за такими спеціальностями: 
12.00.01 «Теорія та історія держави і права; істо-
рія політичних і правових учень», 12.00.12 «Філосо-
фія права», 12.00.07 «Адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.08 
«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес 
та криміналіс тика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність».

«Вісник Національного університету «Львівська 
політехніка» (серія Юридичні науки») включений 
до Переліку наукових видань України, в яких мо-
жуть публікуватися результати дисертаційних ро-
біт на  здобуття наукових ступенів доктора і канди-
дата наук.

Нагородження кращих студентів Інституту права та 
психології

Урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів магістрів 
студентам Інституту права та психології

Спеціальності Код Спеціалізації бакалаврату та магістратури

Галузь знань 08 «Право»

Право 081 Правознавство

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Психологія 053 Психологія

Галузь знань 06 «Журналістика»

Журналістика 061 Журналістика

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Менеджмент 073 Управління навчальним закладом

спеціальності та спеціалізації,  
за якими здійснюється підготовка студентів у ІНПП




