
Калейдоскоп основних наукових, освітніх та навчально-методичних заходів кафедри 

теорії держави та права за 2015-2016 н.р. дивіться у форматі PDF. 

01.06.2016 року студенти 2 курсу під керівництвом викладача кафедри теорії держи і права 
Санагурської Г.М. побували на судових засіданнях у Львівському окружному адміністративному суді. 
Студенти мали нагоду закріпити теоретичні знання з навчальної дисципліни "Адміністративне 
процесуальне право", задати запитання судді, ознайомитися з обов'язками секретаря судового 
засідання. 

 

 
22-23 квітня 2016 року в Ужгородському національному університеті на базі юридичного факультету 
відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правове будівництво на 
зламі епох: пошуки оптимальних моделей». 

Активну участь у обговоренні актуальних питань конференції прийняв доцент кафедри теорії держави 
і права юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету, кандидат 
юридичних наук, Андрій Медвідь з доповіддю на тему: "Щодо правової регламентації прав людини та 
основоположних свобод у проекті конституції Табору Гайдамаків-повстанців в Холодному Яру на 
Чигиринщині". 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Cyvilnogo_Prava/Docs/Kaleidoskop_2014-2015.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Cyvilnogo_Prava/Docs/Kaleidoskop_2014-2015.pdf
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/image1_05.JPG
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/image2_02.JPG


 

 
29 березня 2016 року доц. кафедри теорії держави і права Фігель Ю.О. разом зі студентами 3-го 
курсу юридичного факультету було проведено науково-практичний семінар на тему: «Реформа 
місцевого самоврядування України», на якому обговорено сучасні проблеми правового регулювання 
діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, проаналізовано Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 
01.04.2014 року, досліджено позитивні та негатавні наслідки децентралізації влади та передачі 
органам місцевого самоврядування частини повноважень органів виконавчої влади.  
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16 березня 2016 р. студентка 3-го курсу юридичного факультету Семенюк Ліда прийняла участь у 
 роботі науково-практичної конференції ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право», що проводився згідно з «Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015-2016 році». Конференція 
проводилася в Університеті державної фіскальної служби України. На конкурс надійшло 63 роботи із 
36 вищих навчальних закладів. На підсумкову конференцію було запрошено 35 студентів із 22 вищих 
навчальних закладів України, в тому числі із Львівської комерційної академії. Семенюк Ліда під 
керівництвом викладача кафедри теорії держави і права Санагурської Г.М., підготувала доповідь на 
тему "Правове регулювання порядку оскарження актів перевірки суб'єктів владних повноважень". За 
результатами конкурсу, наша студентка була нагороджена дипломом фіналіста та пам'ятними 
призами.  
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У 2016 році вийшов друком посібник з історії політичних і правових вчень, автором якого є проф. 
Вдовичин І. Я. 

 

 
Викладачі кафедри теорії держави і права доц. Фігель Ю. О. та ас. Голинська М. І. разом із 
студентами 2-го та 4-го курсів відвідали театр ім. М. Заньковецької, в якому переглянули виставу 
"Бояриня" (драматична поема Лесу Українки, 1910 р.).  
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На кафедрі теорії держави і права ЛКА за участю студентів що навчаються на магістерській програмі 
проведено круглий стіл на тему "Роль англосаксонської системи права у формуванні сучасних 
доктрин прав і свобод людини".  
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Протягом 2015 р. викладачі кафедри теорії держави та права активно працювали над 

науковими працями, результатом такої діяльності стали наступні навчальні посібники: 

Теорія держави і права  

 

Історія держави і права зарубіжних країн 
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Теорія доказів 

 

22 грудня 2015 року к.ю.н. ст.викл. Г.М. Санагурська провела методичний семінар 

присвячений питанням покращення самостійної наукової роботи студентів 
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10 грудня 2015 року в Києві відбулась презентація книги "Національна безпека України: 

кримський вектор". Участь в якій взяв проф. Вдовичин І. Я. 
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25 листопада 2015 року доц. кафедри теорії держави і права Фігель Ю.О. разом із 

сиудентами 3-го курсу юридичного факультету було проведено круглий стіл на 

тему: «Правові аспекти дотримання принципу територіальної цілісності та 

непорушності кордонів у міжнародному праві». 

Науковий захід був присвячений проблемам, які виникли на території України на тлі 

останніх подій щодо анексії автономної республіки Крим. Зокрема, в дискусії було 

обговорено питання зміцнення національної безпеки нашої держави шляхом належного 

забезпечення виконання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів. 
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19 листопада 2015 р. у Львівській комерційній академії відбулася презентація наукового 

збірника присвяченого проблемам Криму та сукупності пов’язаних питань: "Національна 

безпека України: кримський вектор: збірник документів і матеріалів (1917-2014 рр.); у 

5-ч. / упоряд.: Л. Рябошапко, І. Вдовичин, В. Гринчак, А. Луцький, І. Томюк; за ред. Л. 

Рябошапки, А. Луцького. – Львів: Ліга-Прес, 2015". 

З вступним словом виступили перший проректор ЛКА доц. М. Барна та проректор з наукової 

роботи проф. Б. Семак. 

Про основні підходи до формування змісту збірника розповіли його упорядника. В 

обговоренні взяли участь проф. І. Вдовичин (Львівська комерційна академія), проф. В. 

Макарчув (Національний університет «Львівська політехніка»), проф. Л. Рябошапко (Івано-

Франківський університет права імені короля Данила Галицького), проф. О. Старіш (АРК), 

доц. В. Гринчак, доц. В. Джунь (Львівський національний університет імені Івана Франка), 

О. Котовська (Львівський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України), к.і.н. М. Посівнич (Інститут 

українознавства імені І.Крип'якевича НАН України), доц. А. Сова (Львівський державний 

університет фізичної культури), доц. І. Томюк (Академія сухопутних військ імені гетьмана 

Перта Сагайдачного), доц.), доц. М. Мацько, доц. П. Мисловський, доц. С. Рутар (Львівська 

комерційна академія). 

З підсумковив словом виступив проф. Б. Семак. 

Дискусія засвідчила зацікавленість матеріалами збірника і визначеною темою. Були 

висловлені побажання щодо вдосконалення у майбутній роботі, та зроблено наголос на 

ширшому залучені наукових напрацювань в практичні зусилля по відновленню суверенітету 

України над тимчасово окупованими територіями. 

Висловлюємо щиру вдячність усім учасникам наукового диспуту, усім присутнім, а 

насамперед студентам ЛКА, чия участь засвідчила зацікавленість молоді геополітичними 

питаннями, які впливають не тільки на долю України але й суттєво визначають сучасні 

безпекові дисбаланси у світі. 
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Недавно вийшов з друку підручник: "Теорія політики" - Львів: Ліга - Прес - 668 с. 

Одним із співавторів був професор кафедри теорії держави і права ЛКА Вдовичин І. Я. 

Ігор Ярославович є автором четвертого розділу підручника. 
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Асистентом кафедри теорії держави і права Голинською М.І. було організовано майстер-клас 

для студентів ІІ курсу по публічних виступах, який провів тренер Андрій Степура 

(http://masterlev.com.ua). 
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7 листопада 2015 року у стінах ЛКА відбулось святкування Дня академії та благодійна 

ярмарка. Студенти та викладачі усіх факультетів взяли активну участь у заході. Кошти 

зібрані на ярмарці було передано на благодійність. А кожен факультет нагородив кращих 

студентів грошовими преміями. (На фото студенти та викладачі юридичного факультету 

ЛКА) 
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Викладачі ЛКА підтримують в студентах не тільки прагнення до знань але й до занять 

спортом, тому активно залучають їх до різних змагань. Зокрема, викладачі юридичного 

факультету разом зі студентами старших курсів організували змагання по волейболу. Окрему 

подяку хочеться висловити доц. Фігель Ю.О. за ініціативність та іншим викладачам, які 

підтримали цю ідею. 
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