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ÍÀ ÏÎØÀÍÓ ÂÈÄÀÒÍÈÕ Â×ÅÍÈÕ Ã. ÐßÁÎØÀÏÊÎ, 
Â. ÊÀËÈÍÎÂÈ×À, Ï. ÍÅÄÁÀÉËÀ

тет сприяли поступовому та якісному 
вдосконаленню правничої освіти та на-
уки, підготовці висококваліфікованих 
юристів, чимало з яких стали відомими 
в Україні та за кордоном.
Зокрема, доцент Г. Рябошапко, 

всебічно досліджуючи проблематику 
суверенітету в 1960-х роках, зробила 
вагомий особистий внесок для подаль-
шого вивчення цієї теми, що стало іс-
тотним поштовхом та джерелом роз-
витку юридичної науки і практики в 
період відродження української дер-
жавності 1980-х років.
Акцентуємо увагу і на тому, що ба-

гатогранний науковий доробок зазна-
чених осіб відображено не тільки у тео-
ретичній площині. Прикладом цього 
є діяльність професора П. Недбайла 
як делегата сесій ООН, нагородження 
премією ООН «За видатні досягнен-
ня в галузі прав людини» та Золотою 
відзнакою ООН, присвоєння звання 
почесного доктора права університету    
м. Лодзь.
Виходячи з наведеного вище, з ме-

тою відзначення життя та діяльнос-
ті доцента Г. Рябошапко, професора 
П. Недбайла, доцента В. Калиновича, 
на підтримку громадської ініціативи 
до Дня юриста України встановлена 
відповідна інформаційна таблиця на 
вул. Русових, б. 8 у місті Львові.

14 липня 2022 року минуло
100 років від дня народження вчено-
го секретаря університету ЛНУ імені 
Івана Франка, кандидата юридичних 
наук, доцента кафедри державного 
(конституційного) права, доцента ка-
федри теорії та історії держави і пра-
ва юридичного факультету Галини 
Рябошапко. Внаслідок історичних 
обставин після Другої світової війни 
Г. Рябошапко тривалий період часу 
проживала в одному будинку в міс-
ті Львові з визначними науковцями 
– деканами юридичного факультету, 
завідувачами кафедри теорії та історії 
держави і права, доктором юридичних 
наук, професором П. Недбайлом і кан-
дидатом юридичних наук, доцентом 
В. Калиновичем, а також працювала з 
ними в цьому виші.
Характерним для їх науково-педа-

гогічної діяльності було стратегічне ба-
чення наукових проблем, уміння фор-
мувати наукові школи в галузях теорії 
та історії держави і права, конституцій-
ного права. Наукові праці професора 
П. Недбайла про застосування право-
вих норм, доцента В. Калиновича про 
українську політико-правову думку та 
українсько-польські відносини, доцен-
та Г. Рябошапко про діяльність і напря-
ми вдосконалення роботи Львівської 
міської ради та український суверені-
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Володимир Калинович (12.ХII.1907-
19.VII.1994) — проректор університету, декан 
юридичного факультету, завідувач кафедри теорії 
та історії держави і права, кандидат юридичних 

наук, доцент.

Петро Недбайло (29.VII.1907-31.Х.1974) 
— декан юридичного факультету, завідувач ка-
федри теорії та історії держави і права, доктор 
юридичних наук, професор, член- кор. АН УРСР, 
делегат УРСР на сесіях ООН, нагороджений пре-
мією ООН «За видатні досягнення в галузі прав 
людини» та Золотою відзнакою ООН, почесний 

доктор права університету м.Лодзь.

Галина Рябошапко (14.VII.1922-2.V.2017) 
— вчений секретар університету, кандидат юри-
дичних наук, доцент кафедри конституційного 
права, доцент кафедри теорії та історії держави і 

права.

 
Будинок (колишня вулиця Вишневецьких) 

введено в експлуатацію у 1929 році. Будівництво 
здійснювала фірма «T.Iwanowicz i J. Mikes »

У цьому будинку проживали визна-
чні вчені юридичного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка, які зробили ваго-
мий особистий внесок у вдосконален-
ня правничої освіти та науки, підго-
товку висококваліфікованих юристів, 
чимало з них стали відомими в Україні 
та закордоном.


