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Заснування кафедри 

1  
У 1985р. наказом ректора інституту №234\06 у 

складі економічного факультету була створена 

кафедра права, яку очолив В.Передрієнко. З цієї 

кафедри в майбутньому утворився юридичний 

факультет. У січні 1996р. кафедра права була 

реорганізована в юридичний факультет. 



Перелік дисциплін 

 
1  • Юридична конфліктологія 

• Інформаційне право 

• Теорія держави і права 

• Адміністративне процесуальне право 

• Міжнародне право 

• Конституційне право 

• Адміністративне право 

• Історія політичних і правових вчень 

• Історія держави України 

• Історія держави і права зарубіжних країн 

• Юридична деонтологія 

• Конституційне право зарубіжних країн 

• Виборче право 

• Конституційна юстиція 

• Кооперативне право 

 

ОПП «Право» зі спеціальності 081 «Право» 

перший (бакалаврський) рівень 
 



1  

ОПП «Право» зі спеціальності 081 «Право» 

другий (магістерський) рівень 

 
16. .Методологія наукових досліджень 

17. Філософія права 

18. .Компаративістика у сфері господарських правовідносин 

 

 

ОПП «Журналістика» зі спеціальності 061 «Реклама у бізнесі» 

перший (бакалаврський) рівень 

 

 

ОПП «Обліково-правове забезпечення управління бізнесом» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

19.. Правове забезпечення реклами і зв’язків з 

громадськістю 

 

20.  Теорія держави і права 

 



ОЛАШИН  
МАРИНА  

МИКОЛАЇВНА  

Професорсько-викладацький 
склад 

 

• Завідувач кафедри теорії держави і права. 

• Кандидат юридичних наук. 

• Доцент кафедри теорії держави і права. 

• Адвокат. 

•  У 2004 році з відзнакою завершила навчання за 

спеціальністю «Правознавство» на юридичному 

факультеті Львівської комерційної академії . 

•  Успішно завершила аспірантуру в Інституті держави і 

права ім. В.М. Корецького при Національній академії 

наук України 



• У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Кримінально-правова протидія неналежному виконанню 

обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей» за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право, кримінально-

виконавче право, кримінологія».  

•  У лютому 2016 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно 
вчене звання доцента кафедри кримінального права та процесу.  

•  У лютому 2021 року отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та активно 
поєднує наукову роботу з практичною діяльністю. 

• Стаж педагогічної діяльності у сфері освіти – 17 років. 
• За весь період опубліковано понад 60 друкованих праць (наукові та навчально-методичні), у тому числі, 
посібники та розділи у колективних монографіях. Є співавтором 2-ох навчальних посібників 
Кримінальний процес (Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 356 с.) та Доказування у 
кримінальному провадженні (Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 236 с.) 



МЕДВІДЬ  
АНДРІЙ  
 БОГДАНОВИЧ  

• доктор юридичних наук. 

•  професор кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-

економічного університету. 

• директор Науково-практичного центру дослідження та захисту конституційних 

прав особи ЛТЕУ,  

• третейський суддя Постійно діючих третейських судів при Львівській торгово-

промисловій палаті та Торгово-промисловій палаті України 

 

 

 



• в суспільно-громадській діяльності неодноразово відзначений почесною грамотою ЛТЕУ, подяками 

Європейської асоціації студентів права «ELSA» та Прокурора 

• Львівської області нагороджений почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації 

• автор більш ніж 80 наукових праць та публікацій 

•  розробник трьох авторських законопроектів, у тому числі щодо внесення змін до Конституції України 

• адвокат та правозахисник з понад 15-річним стажем 

 

 

 

 



ПОДОРОЖНА  
ТЕТЯНА  

СТАНІСЛАВІВНА  

• Доктор юридичних наук. 

•  Професор кафедри теорії держави і права 

• Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 

• У 2001 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю 

«Правознавство». 

• У 2009 році на засіданні Спеціалізованої вченої ради Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Законодавчі дефініції: поняття, 

структура, функції» за спеціальністю 12.00.01. У 2012 році присвоєно вчене 

звання доцента  

. 



• У 2017 році в Інституті держави і права імені В.М. Корецького захистила докторську дисертацію 

на тему: «Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації». за 

спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень, 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

• Є автором та співавтором більше 100 наукових праць, серед яких – 7 монографій (3 одноосібні 

• Неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських та докторських 

дисертацій з теорії права та конституційного права Львівського національного університету ім. 

Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», Львівського державного університету внутрішніх справ 

України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного 

університету «Одеська юридична академія», Харківського національного університету внутрішніх 

справ 
 

. 



ГОЛИНСЬКА  
МАР`ЯНА  
ІГОРІВНА  

• У 2012 р. закінчила юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка за 

спеціальністю "Правознавство". 

• У 2013 р. закріпилась здобувачем у ЛДУВС та розпочала свою 

науково-педагогічну діяльність. 

• У 2016 р. захистила дисертацію на тему:" Теорія української 

державності у поглядах С.Шолухіна" за спеціальністю 12.00.01- теорія 

та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. 

• 16-20.04.2018р.,у межах наукової програми "Erasmu+", відвідала 

Вроцлавський економічний університет(Польща) це прочитала низку 

лекцій. 
 

 



 

• 26-28.11.2019р. брала участь у міжнародній конференції з нагоди 100-річчя 

кооперативного коледжу в Манчестері. 

• У березні 2019р. отримала Сертифікат про пітвердження рівня В2 володіння 

англійською мовою.(Cambridge Assessment English) 

• Вчене звання доцента кафедри ТДІП присвоєно в травні 2020р. 

• У 2021р. отримала сертифікат "Базові навички медіатора" 

• Є автором чеслених наукових і навчально-методичних праць, співавтором монографії 

та посібника. 

 



САНАГУРСЬКА 
ГАЛИНА 

МИРОСЛАВІВНА  

• Закінчила Львівську комерційну академію у 2010 році за спеціальністю 

«Правознавство», диплом магістра з відзнакою.  

• 3 2010 по 2014 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі теорії та історії 

держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ 

за спеціальністю 12.00.01. Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень;  

• У 2015 році захистила дисертацію на тему «Становлення та розвиток 

шлюбно-сімейного законодавства на українських землях (кінець XVIII — 

початок XX ст.)»;  



• Стаж педагогічної діяльності у ЗВО I-IV pівнів акредитації 10 років;  

• У 2020 році пройшла стажування у Wydzial Prawa i Administracji, Lubelski Park Naukowo 

Technologiczny, Uniwersytetu Mari Curie- Sklodowskiej, Rzeczpospolita Polska. У науковому 

доробку Санагурської Г. М. — понад 40 науково- методичних публікацій, з них — 5 

навчально-методичних праць, монографія (у співавторстві), статті, які друкувались у 

провідних фахових виданнях та професійних журналах України, а також публікація у 

журналі, віднесеного до міжнародної бази цитувань Scopus.  

• У 2020 році успішно здала іспит на знання англійської мови рівня В2 та отримала відповідний 

сертифікат. 



"ЗМАГАННЯ  З  ПРАКТИКИ  

ЗАКОНОТВОРЕННЯ  ІМЕНІ  В 'ЯЧЕСЛАВА  

ЧОРНОВОЛА" .  

Кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри теорії 

держави і права Санагурською Г.М. було започатковано, 

організовано та проведено унікальний студентський 

конкурс . 

"ЦІННІСТЬ  КНИГИ  У  СУЧАСНОМУ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ  СУСПІЛЬСТВІ" .  

Завідувачкою кафедри теорії держави і права доц. Олашин 

М. М. та доцентом кафедри Санагурською Г.М. проведено 

щорічний Круглий стіл . 

Організовані заходи: 



«ОСОБЛИВОСТІ  РОБОТИ  ЄСПЛ  В  КОНТЕКСТІ  70-Ї  РІЧНИЦІ   ПІДПИСАННЯ  

КОНВЕНЦІЯ  ПРО  ЗАХИСТ  ПРАВ  ЛЮДИНИ  І  ОСНОВОПОЛОЖНИХ  СВОБОД» . .  

 Під час проведення круглого столу відбувалась он-лайн зустріч з юристом із ЄСПЛ Максимом Бризіцьким. 

У  СТІНАХ   ЛТЕУ  ПРОВЕДЕНО  ЛЬВІВСЬКІ  

ЗМАГАННЯ  З  КОНСУЛЬТУВАННЯ  

КЛІЄНТІВ  

 Співорганізатором яких була викладачка  кафедри 

теорії держави і права Галина Санагурська. Захід 

проводився з ініціативи Міжнародної студентської 

організації The European Law Students` Association 

(ELSA Lviv) та ЛТЕУ 



Проведено зустріч студентів з провідним нотаріусом 

м. Львова, популярним блогером, неординарною 

особистістю та випускником юридичного факультету. 

Зустрічі: 

АННА  КОРНЕЙЧУК  

НОТАРІУС  МОРГУН  ОЛЕКСАНДР   

 Пізнавальна лекція експертки зі здорового харчування, дипломвана 

фітнес-тренерка, популяризаторка здорового харчування та 

консультанка з питань здоровго хачування.  

ПРОФЕСОР  

І .  Я .  ВДОВИЧИН  

 Студентами першого курсу 

підготовлено 

доповіді/презентації по книзі 

"Століття змін" Ієна Мортімера. 

 



 "КНИЖКА, ЯКУ Я ЧИТАЮ"  

За ініціативи доцента кафедри теорії держави і права Голинської М. І. 

було проведено конкурс. Студенти юридичного факультету під час 

навчання мали унікальну можливість поєднати освітній процес з 

особистісним розвитком та удосконаленням. 

"ГЕРБ ТА ГАСЛО ФАКУЛЬТЕТУ"  

Конкурси: 



Неформальне навчання зі студентами: 
На лекції студенти 

ознайомилися із 

діяльностю, 

Львівської міської 

ради, її структурою, 

інструментами 

громадської участі, 

що діють у Львові.  

 ЛЕКЦІЯ  У  ЛЬВІВСЬКІЙ  МІСЬКІЙ  РАДІ   

   ТУРНІР  З  ВОЛЕЙБОЛУ  

ДЕКЛАМУВАННЯ  ВІРШІВ  

 
Навчальна дисципліна 

"Судова 

риторика",пройшла у 

Стрийському парку. 

 Команда студентів достойно 

виступають у бородьбу з 

командою викладачів. 



професор Медвідь А.Б.,  поділився своїм досвідом у 

практичній діяльності, особливостями адвокатської 

професії та цікавими справами, у яких приймав участь. 

  

 Галина Санагурська провела майстер-клас 

на тему "Секрети підготовки та участі, які 

ніхто не бачить".  

 ЗУСТРІЧ  СТУДЕНТІВ  З  ВИКЛАДАЧАМИ -ПРАКТИКАМИ  

ЮРИДИЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ  ЛТЕУ .  

ЕКСПРЕС -КУРСІ  «THE ART OF MOOTING:  

КОЛИ  УЧАСТЬ  ЦЕ  ВЖЕ  ПЕРЕМОГА»  



Перемагаємо у Всеукраїнських 

конкурсах 



Практикуємося у Львівському окружному  

адміністративному суді та Львівській міській раді, а також 

в прокуратурі проходимо стажування  



Відвідуємо картинні галереї,музеї та вистави 



.  

ВИКЛАДАЧІ  

ПОСТІЙНО  

РОЗВИВАЮТЬСЯ ,  

ПРОХОДЯЧИ  КУРСИ   

ДЛЯ  ПІДВИЩЕННЯ  

РІВНЯ  ЗНАННЯ   

Досягнення: 



 УЧАСТЬ  В  КРУГЛИХ  СТОЛАХ  

ТА  ПАНЕЛЬНИХ  ДИСКУСІЯХ .  

 



Більш
е на сайт

і: 
КАФЕДРА  ТЕОРІЇ  

ДЕРЖАВИ  І  ПРАВА  

LAW_LTEY 


