
Василь Петрович НЕПИЙВОДА,  
доцент кафедри міжнародного та європейського права, 

кандидата юридичних наук, доцент. 

 

Здобув науковий ступінь в Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 

(Київ), ступінь маґістра (науки та політика в галузі довкілля) у спільній програмі 

Манчестерського університету (Велика Британія) та Центрально-Європейського 

університету (Будапешт, Угорщина), кваліфікацію спеціаліста у Львівському державному 

університеті ім. І. Франка (правознавство) та Львівському лісотехнічному інституті 

(лісове господарство).  Провадив наукову роботу в Університеті ім. Джорджа Вашинґтона 

(Вашинґтон, США), Американському університеті (Вашинґтон, США), Університеті 

Айдаго (Москов, штат Айдаго, США), Університеті штату Вашинґтон (Пулмен, штат 

Вашинґтон, США), штаб-квартирі Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій 

та Федерального дослідного центру лісового господарства (Відень, Австрія).  Автор 

монографії та низки статей з питань довкільного права й лісового господарства, а також 

мовної і освітньої політики в Україні.  Його біографічну довідку містить Marquis Who's 

Who in Science and Engineering (видання 2006 – 2007 рр.).  
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