
Калейдоскоп основних наукових, освітніх та навчально-методичних заходів кафедри 

теорії держави та права за 2014-2015 н.р. дивіться у форматі PDF. 

 

Доцент кафедри теорії держави і права к.ю.н. Медвідь А.Б.  прийняв участь у роботі V 

Західноукраїнського форуму Асоціації правників України, який відбувся 21-22 травня 

2015 року в м. Львові. Цей захід об’єднав традиційний регіональний форум та щорічну 

правничу конференцію АПУ. 

Протягом першого дня форуму правники обговорювали боротьбу з корупцією, люстраційні 

процеси та розмірковували як подолати відрив між теорією та практикою в юридичній освіті. 

Другий день форуму охопив питання реформування судових органів та органів юстиції, 

проблемні питання виконання судових рішень, актуальні питання юридичної практики та дві 

дискусії щодо ведення юридичного бізнесу, та, зокрема, кримінально-правових аспектів. 

На форумі виступили: Денис Бугай – Президент Асоціації правників України, Сергій 

Шкляр – заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби, Тетяна 

Козаченко – директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 

України, Руслан Сидорович – народний депутат України, Андрій Журжій – народний 

депутат України, Юліан Хорунжий – партнер ЮФ «Аріо Кепітал Груп», Тімур Бондарєв – 

керуючий партнер АО Arzinger та інші. 

 

Доцент кафедри теорії держави і права  к.ю.н. Медвідь А.Б. узяв участь у засіданні круглого 

столу на тему: “Теоретичні та практичні проблеми конституційного правосуддя в 

Україні”, яке відбулося 16 травня 2015 року в Львівському національному університеті 

імені Івана Франка. У роботі круглого столу бралиучасть: Голова Конституційного Суду 

Литви Дайнюс Жалімас, судді Конституційного Суду України: Петро Стецюк, Микола 

Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко, Станіслав Шевчук, Віктор Шишкін, постійний 

представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України, академік АПрНУ 

Анатолій Селіванов, а також провідні науковці у галузі юриспруденції та права. Тематика 

круглого столу зібрала фахове середовище правників-конституціоналістів найвищого рівня 

та молодих юристів. Коло проблемних питань, винесених на обговорення, було досить 

широким, починаючи від кількості суддів Конституційного Суду України (КСУ), окремих 
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повноважень КСУ, тлумачення Основного Закону України, а також запровадження 

конституційної скарги тощо. 

З доповіддю на тему: “Забезпечення дієвості Конституції: роль Конституційного Суду” 

виступив Голова Конституційного Суду Литовської Республіки Дайнюс Жалімас. За  його 

словами для України найголовніше –це закріпленість у Конституції геополітичного курсу 

держави, яка обрала шлях євроінтеграції і має намір дотримуватися європейських і 

трансатлантичних цінностей. 

У ході засідання круглого столу учасники обмінялися науково-практичною інформацією з 

актуальних питань конституційного правосуддя, зокрема ролі і повноважень 

Конституційного Суду в контексті пострадянського минулого та європейського майбутнього, 

поділилися міжнародним досвідом досягнення практичних результатів у сфері забезпечення 

верховенства Конституції, обговорили широке коло інших питань, які стосуються 

проведення реформ у правовій системіУкраїни, а також шляхів гармонізації законодавства 

відповідно до стандартів ЄС. 

 

01.04.2015 року студенти І-го курсу юридичного факультету у супроводі куратора, Ясінської 

М.І. відвідали Личаківський районний суд м. Львова. Студенти мали можливість 

ознайомитись з структурою суду та бути присутніми на розгляді кримінальної справи. 
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18−19 березня 2015 року у Національному університеті Державної податкової служби 

України проводилась науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право». 

У конференції прийняли участь студенти 2 курсу юридичного факультету Здрок Богдана 

Василівна із науковою роботою на тему: «Адміністративна відповідальність 

неповнолітніх» та Новосад Іларія Віталіївна із доповіддю: «Порівняння Вищого 

адміністративного суду Польщі  та Вищого адміністративного суду України як двох 

вищих адміністративних інстанцій». 

 

Проф. Вдовичин І. Я. головує на засіданні спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата політичних наук  
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28 листопада 2014 р. студентами І-го курсу, у супроводі куратора, ас. кафедри 

теорії держави і права Ясінської М.І., було здійснено екскурсію до Львівського 

меморіально-літературного музею ім. І. Франка. Екскурсія була надзвичайно цікавою для 

студентів, оскільки містила в собі багато інформації, як про життя поета та його діяльність, 

так і про історію Украіни в цілому, за часів життя І. Франка. 
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14 листопада 2014 року викладачем кафедри теорії держави і права юридичного факультету 

Львівської комерційної академії Санагурською Галиною Мирославівною проведено 

інформаційну лекцію з учнями випускних класів спеціалізованої школи №75 імені Лесі 

Українки м. Львова. 

 

 
13 листопада 2014 року асистентом кафедри теорії держави і права Ясінською М. І. було 

проведено інформаційну лекцію з учнями Вищого професійного училища технологій та 

сервісу. Темою бесіди були питання подальшого вибору професії учнями училища. 

Акцентувалася увага на перспективах та перевагах вступу учнів у Львівську комерційну 

академію.  

Подано загальну інформацію про порядок функціонування Львівської комерційної академії, 

її місце на ринку освітянських послуг та рейтинг серед інших ВУЗів України. Детально 

роз’яснено структуру навчальних та інших підрозділів Академії, види і напрями підготовки 

студентів. 
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До святкування 197 річниці академії, 5 листопада 2014 року кафедрою теорії держави і 

права було проведено круглий стіл «Актуальні проблеми адміністративного права 

України». У роботі круглого столу прийняли участь викладачі кафедри проф.. Вдовичин 

І.Я., доц. Фігель Ю.О., ас. Ясінська М.І. 

Мета круглого столу – вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, 

гармонізація національного законодавства з міжнародним правом; обговорення практичних 

проблем адміністративного права. 

Під час роботи круглого столу розглядались питання щодо актуальних проблем 

адміністративної відповідальності, забезпечення законності в державі, сприйняття 

адміністративно-правового статусу суб’єктів владних повноважень, термінологічних змін в 

науці адміністративного права, а також тенденції та перспективи розвитку подальшого 

вдосконалення адміністративного законодавства України. 

Студенти продемонстрували зацікавленість у досліджених ними питаннях, виявили 

обізнаність та ерудованість у даній проблематиці. 
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30 червня 2014 року в Українському католицькому університеті відбувся гуманітарний 

семінар "Дмитро Донцов: ідеологічний портрет" присвячений обговоренню монографії 

професора Києво-Могилянської академії С. Квіта. 

В дискусії взяли участь львівські вчені:  

модератор: Ігор Скочиляс, декан Гуманітарного факультету Українського католицького 

університету. 

Вступне слово ректора Українського католицького університету о. д-ра Богдана Праха. 

Ідеологічний портрет Дмитра Донцова:Представлення доктора філологічних наук, 

професора Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія» Сергія Квіта. 

Виступи дискутантів: професор кафедри теорії держави та права, 

доктор політичних наук Ігор Вдовичин (Львівська комерційна академія); 

доцент кафедри української літератури та теорії літератури, кандидат філологічних 

наук Олег Баган (Дрогобицький педагогічний університет ім. Івана Франка); 

доцент кафедри нової і новітньої історії України,доктор історичних наук Олександр 

Зайцев (Український католицький університет) 
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Автограф на пам'ять 

07.05.2014 р. студенти 2 курсу юридичного факультету, у супроводі викладача кафедри 

теорії держави і права Ліпак Г.М., були присутніми у судових засіданнях, які проводилися 

у Львівському окружному адміністративному суді. Засідання проводив суддя Кравців О.Р. 

Слухання судових справ студентами, посприяло закріпленню засвоєного матеріалу, 

вивченого на семінарських заняттях.  

 

4 квітня 2014 р. викладачі кафедри теорії держави і права провели круглий стіл на тему: 

«Конституційний процес в Україні: теорія, історія та практика». У роботі круглого столу 

взяли участь викладачі кафедри теорії держави і права: проф. Канцір В.С., проф. Вдовичин 

І.Я., доц. Фігель Ю.О., ас. Ліпак Г.М. Для обговорення проблем та перспектив 

конституційного процесу в Україні були залучені студенти юридичного факультету. 
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Учасники круглого столу активно дискутували щодо питань потрібності та своєчасності 

конституційних змін. Особливу увагу було звернено на доцільність зменшення кількості 

народних депутатів, обмеження депутатського імунітету, можливість скасування обласних 

державних адміністрацій та конституційні зміни щодо розширення прав місцевої влади. На 

засіданні круглого столу обговорювалися також питання про правові аспекти та європейські 

експертні оцінки щодо конституційного процесу в Україні.  



 

Усі виступаючі наголошували на тому, що прийняття 18 років тому Основного Закону гідно 

увінчало державотворчий розвиток України у ХХ столітті, ознаменувало фундаментальне 

закріплення нашої незалежності. Конституція України стала визначальним чинником 

державного суверенітету, консолідації суспільства, створення належних умов для 

самореалізації особистості на основі гарантованих демократичних прав і свобод.  

Теми, що досліджувались викладачами, характеризувались високим ступенем самостійності і 

новизни у контексті політико - правових подій в державі.  

Професор Вдовичин І.Я. у своєму виступі стисло ознайомив присутніх з історичними 

аспектами формування конституційного процесу в Україні під час визвольних змагань 1918-

1920 рр. та звернув увагу на основні проекти Конституцій, а також на Конституцію від 29 

квітня 1918 р. і Тимчасовий основний закон ЗУНР від 13 листопада 1918 р.   

 

Ас. Ліпак Г.М. виступила з історико-правовою темою "Конституційні процесуальні права 

українців за часів Російської та Австро-Угорської імперії". 



 

 З актуальною доповіддю виступила доц. Фігель Ю.О. Проф. Канцір В. С. у своєму виступі 

зазначив, що Конституція України перетворюється на розмінну монету у великій політичній 

грі. Посилилася тенденція до силового розв‘язання конституційно-правових протиріч між 

центрами державної влади. Між тим доля Конституції не є справою виключно політиків, 

законодавців і високопосадовців, адже разом з нею вирішується й доля всього суспільства, 

держави в цілому. 

Після обговорення цих та інших доповідей, в.о. завідувача кафедри проф. Канцір В.С. підвів 

відповідні висновки та узагальнення, де зазначив, що конституційна реформа в Україні 

залишається предметом гострих політичних дискусії. З моменту набуття чинності Основного 

Закону запропоновано чимало ініціатив, які здебільшого мають взаємовиключний характер.  

 

В 2014 р. вийшло два навчальних посібники, один із співавторів яких є професор кафедри 

теорії держави та права доктор політичних наук Вдовичин І.Я. 

Короткий навчальний словник – довідник містить понад 1600 термінів і понять, які є 

найбільш уживаними в сучасній політичній науці, ЗМІ, під час вивчення курсу політології, у 

практичній політичній діяльності. 

Підготовлений провідними 

українськими науковими – 

політологами, соціологами, істориками, 

філософами, економістами. 

Для студентів, аспірантів, викладачів 

ВНЗ, політичних діячів, а також для 

усіх, хто цікавиться політикою та 

політичною наукою. 
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Навчальний енциклопедичний словник – довідник охопив аналіз поглядів близько 600 

представників вітчизняної та зарубіжної політичної, політико – правової думки. Звернено 

увагу на персоналії, підходи яких аналізуються при вивчені курсів «Політологія», «Історія 

політичної думки», «Історія політико – правових вчень», «Основи демократії» та ін. 

Підготовлений провідними українськими науковцями – політологами, істориками, 

соціологами, філософами. 
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