
Калейдоскоп основних наукових, освітніх та навчально-методичних 
заходів юридичного факультету  за 2014-2015 н.р.  

 

Жовтень 2014 р.  

2-4 жовтня проходив міжнародний семінар для викладачів курсу «Медичне право 
України» медичних і юридичних вищих навчальних закладів України, що став доброю 
традицією обміну досвідом друзів та колег.  

Захід проводиться кафедрою медичного права Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького спільно з Львівським обласним благодійним 
фондом «Медицина і право» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Фонду 
відкритого суспільства та експертного сприяння Всеукраїнської громадської організації 
«Фундація медичного права та біоетики України». 

Активну участь у заході взяли представники юридичного факультету Львівської 
комерційної академії – декан юридичного факультету доц. Котуха О.С., доцент кафедри 
кримінального права та процесу, Заслужений юрист України – Гладун З.С. 

 

 

З метою підвищення правової свідомості та правової культури майбутніх правників, 
ознайомлення з практичною діяльністю, а також всебічним і глибоким вивченням судової 
системи і особливостями здійснення судочинства в Україні 6 та 7 жовтня 2014 
року студенти юридичного факультету Львівської комерційної академії під керівництвом 
декана юридичного факультету Котухи О.С., асистента кафедри господарського права та 
процесу Граб С.О. та сприянням випускника факультету Лаби С.В. завітали на екскурсію до 
Франківського районного суду м. Львова. 



 

Знайомство із судом розпочалося з відвідування архіву суду та кімнати де міститься вся 
інформація для громадян, які бажають звернутися до суду. 

 

Студентам надали можливість оглянути всі приміщення суду, працівники яких залюбки 
розказали про особливості роботи цих підрозділів та ознайомили із повноваженнями, 
завданнями і організацією діяльності суду загалом. 

Частину екскурсії студенти провели в залі судових засідань, де найбільше вражень 
майбутні юристи отримали під час слухання кримінальної справи та спілкування із суддею 
та помічником судді. 



 

 

9 жовтня 2014 року під керівництвом декана юридичного факультету Котухи О.С., 
старшого викладача кафедри господарського права та процесу Музики Я.І., асистента 
кафедри господарського права та процесу Граб С.О. та старшого викладача кафедри 
кримінального права та процесу Стецик Б.В. студенти юридичного факультету 
відвідали Львівську виправну колонію №48. 

 

Студенти мали змогу побачити житлові дільниці та ознайомитись з умовами, у яких 
проживають засуджені, відвідати навчальний центр, що функціонує при колонії, у якому 
засуджені мають змогу навчатися та здобути виробничу спеціальність з декількох 
професійно-технічних напрямків, а також оглянути виробничу дільницю та приміщення 



їдальні. Про свою долю екскурсантам розповів один із засуджених: як потрапив до колонії 
та те, що шкодує про скоєне, наголосивши при цьому, що які б добрі побутові умови в 
установі не були та вдома набагато краще. Найтяжче у колонії переноситься розлука з 
рідними та близькими. Наостанок працівники виправної установи розповіли про основні 
напрямки своєї повсякденної роботи та умови служби, а також про умови утримання 
засуджених, розпорядок дня та побут. 

 

Листопад 2014 р. 

7 листопада 2014 року наша Альма-Матер гучно відсвяткувала 197-му річницю з дня 
заснування, інавгурацію ректора проф. Куцика П.О. та провела Благодійний Ярмарок. 
Активну участь у святкуванні прийняли викладачі та студенти юридичного факультету. 
Зокрема, почесною грамотою нагороджено доцента кафедри кримінального права та 
процесу Федорова М.П., а також грамоти отримали: доцент кафедри теорії держави і 
права Фігель Ю.О.,  старший викладач кафедри кримінального права та процесу Стецик 
Б.В. та асистент кафедри господарського права та процесу Граб С.О. Подяки від академії за 
плідну працю отримали старости всіх груп юридичного факультету. Студентки 4-го курсу 
Руцак Тетяна та Яцків Наталя від імені колективу академії поклали квіти до могил загиблих 
воїнів АТО на Личаківському кладовищі. 

 

На високому рівні показали себе студенти юридичного факультету на Благодійному 
Ярмарку, присвяченому річниці Альма Матер, зібравши близько трьох тисяч гривень на 
лікування бійцю Василю Пелишу, якому сепаратисти відрізали руку за татуювання «Слава 



Україні» (загалом, академія зібрала більше 18 тис. грн., які були передані воїну). 
Смаколики Феміди дивували гостей та співробітників своєю різноманітністю: правдиві 
вареники, грибна юшка «Презумція невинуватості», огірочки з гарбуза «Докази», 
налисники «Апріорі смачні», законослухняні яблука, шоколадно-горіховий акт, патріотичні 
кекси та інші неймовірно смачні страви та солодощі, створені руками студентів.  

 
 

Щороку, у четверту п’ятницю листопада, викладачі та студенти юридичного факультету 
вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Так, 21 листопада 2014 року студенти за 
участі завідувача кафедри теорії держави і права проф. Вдовичина І.Я. та заступника 
декана з виховної роботи доц. Олашин М.М. вшанували пам’ять невинно убієнних 
хвилиною мовчання. Проф. Вдовичин І.Я. коротко нагадав студентам страшні числа 
кількості невинно закатованих голодом українців та окремі факти з історії тогочасної 
України. Також на факультеті була встановлена експозиція, присвячена Дню пам’яті за 
невинно убієнними в 1932-1933 роках. 



 

18 листопада 2014 р. студенти юридичного факультету Львівської комерційної академії під 
керівництвом старшого викладача кафедри цивільного права та процесу Ратушної Б. 
П.  відвідали Апеляційний суд Львівської області. 

 

Після невеликої екскурсії  у приміщенні суду студенти мали змогу бути присутніми на 
декількох засіданнях Апеляційного суду  з розгляду цивільних справ. На цих засіданнях 
студенти вперше спостерігали «живий» цивільний процес, співставляли побачене з 
набутими теоретичними навичками. 



 

 

 

28 листопада 2014р. деканом юридичного факультету Котухою О.С., асистентом кафедри 
кримінального права та процесу Слупко В.М. та асистентом кафедри господарського права 
та процесу Граб С.О. була проведена інформаційна лекція зі студентами Львівського 
Кооперативного Коледжу Економіки і Права з метою ознайомлення майбутніх 
абітурієнтів з умовами вступу до Львівської комерційної академії. 

 

 

Грудень 2014 р. 



2 грудня 2014 р. старшим викладачем кафедри цивільного права та процесу, к. ю. 
н.  Ратушною Б. П. був організований та проведений круглий стіл на тему: «Проблеми та 
перспективи участі прокурора у цивільному процесі України у світлі нового Закону 
України «Про прокуратуру».  

У заході взяли участь декан юридичного факультету доцент Котуха О. С., завідувач 
кафедри цивільного права та процесу доцент Федик Є. І.  та студенти третього та 
четвертого курсів юридичного факультету.  

Зі вступним словом до учасників круглого столу звернувся доцент кафедри цивільного 
права та процесу заслужений юрист України М. А. Мацько.  

 

Завідувач кафедри цивільного права та процесу доцент  Є. І. Федик окреслив коло 
проблемних моментів, які, на його думку, існують у новому Законі України «Про 
прокуратуру». 

Студент четвертого курсу О. Баран висловив своє бачення тих позитивних моментів 
стосовно участі прокурора у цивільному процесі, які, з його погляду,  існують у новому 
Законі України «Про прокуратуру». Студент четвертого курсу юридичного факультету Р. 
Чичерський проаналізував деякі норми нового Закону України «Про прокуратуру» та 
співставив їх з діючим законодавством. 

5-7 грудня вперше у Львові проводилась молодіжна школа управління, в яку могли 
потрапити тільки 120 лідерів із всієї Західної України. Серед учасників були присутні і 
представники Львівської комерційної академії, зокрема студенти  юридичного 
факультету.  



 

Вони мали можливість побувати на цікавих тренінгах, на яких навчились працювати як в 
команді, так і самостійно, і ,звичайно, набути управлінських навиків. Розвинули досвід 
командної роботи в комфортних та екстремальних ситуаціях як основу для сучасного 
гнучкого та своєчасного реагування на динамічні виклики сьогодення. Реалізували 
особистий потенціал, який був націлений на формування креативності, готовності та 
здатності брати на себе відповідальність, прогнозувати можливі наслідки власних дій. 

 

 

 

Березень 2015 р. 

 



4 березня 2015 року на юридичному факультеті був проведений І-ий етап студентської 
олімпіади з «Правознавства» з метою перевірки студентами власних практичних і 
теоретичних напрацювань у сфері права. Олімпіада проводилась у формі тестування та 
розв’язку практичних завдань з таких фахових дисциплін як цивільне право, цивільне 
процесуальне право, кримінальне, кримінально-процесуальне право та господарське 
право. 

 

 

 

З вітальним словом до учасників звернувся декан юридичного факультету, к.ю.н., доц. 
Котуха О.С., який зазначив, що переможці олімпіади приймуть участь у ІI-ому етапі 
студентської олімпіади з «Правознавства», яка відбудеться в Державному вищому 
навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
в м. Івано-Франківськ 20-23 квітня 2015 року. 



 

Учасниками заходу стали понад 30 студентів, які у відведений комісією час вирішували 
ряд тестів та задач, які були розроблені викладачами провідних кафедр юридичного 
факультету. 

 

Квітень 2015 р. 

1 квітня 2015 року доцентом кафедри цивільного права та процесу Чабан О.М. була 
організована зустріч з заступником начальника міського відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції Коржем 
Тарасом Ярославовичем, який провів відкриту лекцію для студентів 3 курсу юридичного 
факультету Львівської комерційної академії на тему: "Практика застосування сімейного 
законодавства органом державної реєстрації актів цивільного стану". 

 



Студенти дізналися цікаву практичну інформацію щодо підстав та процедури розірвання 
шлюбу органами державної реєстрації актів цивільного стану як за взаємною згодою 
подружжя, так і за волею лише одного з подружжя. 

 

Після прослуханої лекції, всі слухачі дійшли до висновку, що з прийняттям Закону 
України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» зроблено впевнений крок 
щодо вдосконалення діючого законодавства України з питань сімейних відносин та 
наближення його до європейських стандартів. Зміни, внесені до нормативного порядку 
розірвання шлюбу, безумовно відповідають інтересам громадян, оскільки істотно 
спрощують цей процес, а також вирішують питання реалізації всіма без виключення 
особами своїх особистих немайнових та майнових прав, пов’язаних зі шлюбом та сім’єю. 

16 квітня 2015 року деканом юридичного факультету Львівської комерційної академії доц. 
Котухою О.С., ст. викл. кафедри кримінального права та процесу Стецик Б.В. та ст. викл. 
кафедри господарського права та процесу Граб С.О. була проведена профорієнтаційна 
робота у Вишнянському коледжі Львівського національного аграрного університету. 

 



Абітурієнтам була подана загальна інформація про Львівську комерційну академію, про її 
місце на ринку освітянських послуг, наявність інститутів та факультетів у її складі, а також 
напрямів підготовки студентів. Абітурієнтів ознайомлено з правилами вступу на 
юридичний факультет Львівської комерційної академії, видами різних форм навчання 
(денна, заочна), оплатою за навчання, пільгами для різних верств населення, умовами 
вступу та навчання. 

Доведено до відома майбутніх абітурієнтів про можливості  проживати у достатньо 
обладнаних студентських гуртожитках із помірною оплатою та займатись у різних 
спортивних секціях, брати участь у художній самодіяльності. 

 

 

 

20 квітня 2015 року ст.викл. кафедри господарського права та процесу Попадюком С.С. та 
ст.викл. Граб С.О. за сприянням декана юридичного факультетеу  була організована 
зустріч студентів 4 курсу з суддею Господарського суду Львівської області Фартушком 
Тарасом Богдановичем. 



 

Суддя провів лекцію на тему «Порядок розгляду господарських спорів у суді першої 
інстанції», де звернув увагу студентів на процедуру відводу судді та процесуальні 
наслідки цього. Розповів про порядок ухвалення рішення суду, а також про умови його 
виконання. Студенти мали змогу обговорити дискусійні частини лекції та поставити 
питання, що стосуються практики. Учасники зустрічі дійшли висновку, що такі заходи 
сприятимуть формуванню високопрофесійних фахівців в галузі юриспруденції та 
допоможуть розвинути високий рівень правової свідомості та правової культури 
студентської молоді. 

 

 

 



29 квітня 2015р. ст. викл. Музикою Я.І. та ст. викл. Граб С.О. для студентів 3 та 4 курсів 
юридичного факультету була організована науково-пізнавальна екскурсія у Львівську 
національну наукову бібліотеку України імені В. Стефаника. 

 

Під час екскурсії студентам розповіли цікаві факти з історії бібліотеки, адже вона одна з 
найбільших за обсягом фондів книгозбірня України і є потужним науково-інформаційним 
центром. Вона була створена 2 січня 1940 р. у результаті об’єднання в єдину структуру 
націоналізованих радянською владою понад сотні громадських, приватних, державних 
колекцій та бібліотек, які функціонували до 1939 р. на теренах Львова та Західного регіону 
України. 

 

Декан юридичного факультету доцент О.С.Котуха і куратор групи доцент З.С. Гладун із 
студентами однієї з кращих груп факультету. 

 



Студенти-юристи під час екскурсії Львівською цитаделлю 

 
 

 

З 20 по 23 квітня на базі Юридичного інституту Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника відбувся II етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади із спеціальності «Правознавство», яка становить собою змагання з теоретичної 
підготовки студентів і є завершальною у 2014-2015 навчальному році. 

 

Цьогоріч учасниками конкурсу стали 133 студенти-правники, які представили 52 вищі 
навчальні заклади України. Юридичний факультет Львівської комерційної академії 
представляли студенти 4 курсу, які стали переможцями I етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади -  Плис Олена, Саган Оксана та Карплюк Павло. Олімпіада проводилася у два 
тури: командний та індивідуальний. Змагання у кожному турі проводилися у формі 



тестування з окремих навчальних дисциплін, за якими здійснюється підготовка фахівців за 
напрямом «Право» у вищих навчальних закладах України. 

 

Метою проведення заходу було виявлення, відбір та підтримка обдарованої студентської 
молоді, розвиток і реалізація здібностей студентів, стимулювання й активізації їхньої 
навчально-пізнавальної та творчої праці. 

23 квітня 2015 року була проведена XIII науково-теоретична конференція студентів 
юридичного факультету “Проблеми правового регулювання в сучасній Україні”. З 
вітальним словом до учасників конференції звернувся декан юридичного факультету 
Котуха О.С. та проректор з наукової роботи Львівської комерційної академії Семак Б.Б., які 
в своїй промові зазначили про актуальність тематики конференції, важливість аналізу та 
обговорення існуючих проблем у законодавстві України та побажали всім учасникам 
конференції плідної роботи. 

 



Відкрила конференцію суддя Апеляційного суду Львівської області Гірник Тетяна 
Анатоліївна, яка зазначила, що проведення наукової дискусії та обговорення результатів 
досліджень дасть зробити  чіткий аналіз сучасних пріоритетів реформування, 
удосконалення і гармонізації національного законодавства, розвитку його системи під 
впливом міжнародного законодавства та європейської системи права. 

 

Учасниками конференції  стало понад 40 студентів та близько 12 викладачів, серед яких 
заслужений юрист України, к.ю.н., доц. кафедри цивільного права та процесу Мацько 
М.А., заслужений юрист України, к.ю.н., доц. кафедри кримінального права та процесу 
Гладун З.С., д.п.н., проф. кафедри теорії держави та права Вдовичин І.Я., к.ю.н., доц. 
кафедри цивільного права та процесу Федик Є.І. та інші. 

Було заслухано близько 10 наукових доповідей, як студентів юридичного факультету 
Львівської комерційної академії, так і студентів юридичного факультету Львівського 
державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету ім. 
Івана Франка та Львівського кооперативного коледжу економіка і права. Всі доповіді були 
зроблені на високому теоретичному рівні з використанням сучасних інтерактивних 
технологій. Зроблені виступи були різноплановими і ще раз засвідчили, що сучасні 
студенти можуть і бажають навчатись, прагнуть отримати якісну освіту та стати 
висококваліфікованими фахівцями. 



 

 

Травень 2015 р. 

21 травня 2015 р. студенти 491 групи юридичного факультету під керівництвом доцента 
кафедри цивільного права та процесу Б. П. Ратушної провели ділову гру «Судовий розгляд 
цивільної справи». 
  

 

Усі студенти були задіяні у грі в різних процесуальних ролях: судді, адвокатів, прокурора, 
позивача та відповідача, свідків та ін. 



 

На діловій грі був присутній декан юридичного факультету к.ю.н. доцент О. С. Котуха, який 
позитивно оцінив проведений захід. 

 

21 травня 2015 року на базі Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного 
університету відбулася IV регіональна міжвузівська науково-практична конференція 
«Юридична наука і практика: виклики часу». Під керівництвом декана юридичного 
факультету Котухи О.С., ст.викл. Музики Я.І. та ст.викл. Граб С.О. у конференції взяли 
участь студенти 3 курсу юридичного факультету Паньків Вікторія та Маркович Володимир 
– випускник цього коледжу. Студенти виступали з цікавими та практичними доповідями, 
за що були відзначені  сертифікатами та запрошені до участі на наступній щорічній 
конференції. Висловлюємо велику подяку Вишнянському коледжу за теплий прийом 
учасників та активну співучасть з юридичним факультетом Львівської комерційної 
академії. 



 

 

 

25 травня  2015 р. в Українському католицькому університеті відбулася лекція відомого 
професора Томаса Х. Райса на тему «Верховенство права: майбутнє в (не)безпеці?» (The 
Rule of Law: Is Its Future Secure?). 

 

Представниками юридичного факультету, які прослухали відповідну лекцію були декан 
юридичного факультету Котуха О.С., доц. Гладун З.С., доц. Медвідь А.Б., ст. викл. Музика 
Я.І. та ст. викл. Граб С.О. 



 

 
Лекція проходила в рамках проекту серії лекцій UCU Rule of Law Lecture Series від 
провідних американських правників, присвячених актуальним викликам та проблемам в 
сфері забезпечення верховенства права, правосуддя та справедливості. Проект 
організовувався Центром верховенства права УКУ спільно з Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми USAID "Справедливе правосуддя" за 
співпраці Асоціації правників України та Європейської Бізнес Асоціації.  

 


