
Калейдоскоп основних наукових, освітніх та навчально-методичних заходів кафедри 

теорії держави та права за 2016-2017 н.р. дивіться у форматі PDF. 

30 березня 2017 року юридичним факультетом Львівського торговельно-економічного університету 
проведено XV науково-теоретичну студентську конференцію «Проблеми правового регулювання у 
сучасній Україні». Учасниками заходу стали понад 70 студентів спеціальності «Право» навчальних 
закладів м. Львова та Львівської області. Від кафедри теорії держави і права у науковій конференції 
приймали участь студенти юридичного факультету: Сарнавська Х., Лужецька І., Лозинська Т., Мирон 
Ю., Пастушенко В. Керівництво їх наукових праць здійснювали проф. Вдовичин І.Я., доц. Фігель Ю.О. 
та доц. Санагурська Г.М. 

 

 

 
 

 

 

 

15 березня 2017 р. відбувся круглий стіл на тему: “Економіко-правові аспекти подолання 

фінансово-економічної кризи в Україні”, організаторами якого є Проректор з наукової 

роботи та Товариство молодих вчених ЛТЕУ. 

Від юридичного факультету виступив доц. Медвідь А. Б. з доповіддю на тему: 

"Імплементація положень Європейської конвенції з прав людини у вітчизняну правову 

систему як один з правових аспектів подолання фінансово-економічної кризи в Україні"

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




 
 

 

13 березня 2017 року викладачі кафедри теорії держави і права: проф. Вдовичин І. Я., доц. 

Медвідь А. Б., доц Фігель Ю.О., в.о. доц. Голинська М. І. провели профорієнтаційну роботу у 



школах м. Миколаїв. 

 



 
 

 



Під час святкування 200-річчя ЛТЕУ викладачам кафедри теорії держави і права було 

вручено грамоти та подяки за сумлінну працю та наукову діяльність. 







 

13.12.2016 р. відбулась міжнародна науково-практична конференція присвячена 150-річчю 

утворення першого споживчого товариства в Україні і 200-річчю Львівського торговельно-

економічного університету.  

Участь у конференції взяли представники таких країн: Африки, Білорусії; Молдови, Болгарії, 

Ізраїлю, Казахстану та ін. 

Конференцію відвідали викладачі кафедри теорії держави і права. 



 

 



 

1 грудня 2016 р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка на якому студенти 
виступили з доповідями, які підготовили для участі у ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет 
конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя 
(правові підходи до геополітичних реалій)». 

 

 

 

РОЗШИРЮЄМО НОВІ ГОРИЗОНТИ! 

06 грудня 2016 р. спільними зусиллями викладачів кафедри теорії держави і 

права укладено угоду про співпрацю між Львівським торговельно-економічним 

університетом та юридичною компанією «Марчук, Бойко і 

Проць» http://www.mbplawyers.in.ua. Студенти IV та V-го курсу юридичного 

факультету отримали ще одну прекрасну нагоду підвищити свої знання шляхом 

проходження виробничої практики в одній з найкращих юридичних компаній 

Західної України. Висловлюємо вдячність команді фахових бізнес-

консультантів юридичної компанії «Марчук, Бойко і Проць», а особливо її 

директору – пані Соломії Марчук. Впевнені, що така співпраця не тільки 

підвищить якісну підготовку висококваліфікованих фахівців юридичного 

факультету Львівського торговельно-економічного університету, а й сприятиме 

допомозі нашим випускникам у працевлаштуванні. 

 

 

 

29 лисопада 2016 р. професор кафедри теорії держави і права ЛТЕУ Вдовичин І.Я. провів 

профорієнтаційний захід з учнями Давидівської СШ та анкетування щодо пріорітетів 

майбутього навчання. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOa2ZYZUZHQm1pd1hyT3JlQTZ1OHJudnBsVERQSl9hWElJdnNrQVd5TU5BWWxzbl9wRlQ5SGs5U3JDUjZCTUdDdXhGQ2lROVlpNnU4czdqVUJwSGY3aXc&b64e=2&sign=969cebf2d905e302ad9fafcc8034bb8e&keyno=1
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/006.jpg


 
 

 

29 листопада 2016 року доц. кафедри теорії держави і права Фігель Ю.О. разом із студентами 

3-го курсу юридичного факультету було проведено круглий стіл на тему: «Захист прав 

людини міжнародними організаціями». 

На науковому заході було обговорено діяльність низки міжнародних організацій, серед яких: 

Європейський Суд з прав людини, Комітет з прав людини ООН, Комітет ООН з прав дитини, 

Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню, «Amnesty International» - Міжнародна 

амністія, Міжнародний комітет Червоного Хреста, та їх роль у захисті прав людини. 



 

 



29 листопада 2016 року доц. кафедри теорії держави і права Фігель Ю.О. разом із студентами 3-го 
курсу юридичного факультету було проведено круглий стіл на тему: «Захист прав людини 
міжнародними організаціями». 

На науковому заході було обговорено діяльність низки міжнародних організацій, серед яких: 
Європейський Суд з прав людини, Комітет з прав людини ООН, Комітет ООН з прав дитини, 
Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню, «Amnesty International» - Міжнародна амністія, Міжнародний 
комітет Червоного Хреста, та їх роль у захисті прав людини. 

 

25 листопада на філософському факультеті ЛНУ ім. І. Франка зусиллями кафедри теорії та історії 
політичної науки відбувся круглий стіл присвячений 2400-літньому ювілею Арістотеля за участі 
викладачів, аспірантів та студентів. У межах круглого столу проводилося обговорення ключових 
аспектів етики, держави, їх еволюції та трансформації у сучасній політико-філософській традиції. 

Участь у круглому столі взяв проф. Вдовичин І. Я. 

 

http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/002.jpg
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/1_57.jpg


 

 Візит до Дебреценського університету 

07 - 11 листопада 2016 року, у межах наукової програми «Erasmus +», доцент кафедри Теорії 
держави і права Львівського торговельно-економічного університету, к.ю.н. Андрій Медвідь відвідав 
Дебреценський Університет (Угорщина). Науковцем було прочитано низку лекцій студентам 
юридичного факультету Дебреценського Університету на тему генеза прийняття та розвиток 
положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також, ролі 
Європейського суду з прав людини у Стразбурському контрольному механізмі («The genesis and the 
progress of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms over time (1950-
2016)», «Strasbourg's legal machinery: role of the European Court  of human rights»). Розглянута наукова 
проблематика викликала суттєве зацікавлення слухачів та викладацького складу приймаючого 
університету. 

Окрім цього, на прохання декана юридичного факультету доц. Котухи О.С., Андрій Медвідь провів 
зустріч з заступником декана юридичного факультету Дебреценського Університету з стратегічного 
планування та зовнішніх відносин проф. Томасом Фезер (Tamas Fezer). 

У результаті цього, було досягнуто домовленості щодо розробки проекту договору співпраці між 
юридичними факультетами Дебреценського Університету та Львівського торговельно-економічного 
університету у межах навчальних та наукових процесів. 

Детальніше у фотогалереї. 

 

20 жовтня 2016 р. за участі завідувача кафедри професора Вдовичина Ігора Ярославовича, 
викладачів кафедри та студентів юридичного факультету відбулося організаційне засідання 

http://www.lute.lviv.ua/fotogalereja/?tx_yag_pi1%5Bcontext1301%5D%5BgalleryUid%5D=2&tx_yag_pi1%5Bcontext1301%5D%5BalbumUid%5D=662&tx_yag_pi1%5BalbumList1301%5D%5BpagerCollection%5D%5Bpage%5D=8&tx_yag_pi1%5Baction%5D=submitFilter&tx_yag_pi1%5Bcontroller%5D=ItemList&cHash=f3217325bdc307ddb23f3a6e43ba12d6
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/2_24.jpg
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/IMG_1364_02.JPG


студентського наукового гуртка. На засіданні обрано керівника наукового гуртка – доцента кафедри 
Санагурську Галину Мирославівну, а також обговорено та визначено мету, завдання і напрями 
діяльності наукового гуртка. 

 

З приємністю повідомляємо про створення студентського наукового гуртка 

«Захист прав та свобод людини та громадянина» при кафедрі теорії держави і права. 

 

6 жовтня між студентами ІІІ курсу та викладачами юридичного факультету ЛТЕУ відбувся турнір з 
волейболу. Одним із організаторів виступила доц. Фігель Ю. О. Детальніше у фотогалереї. 

http://www.lute.lviv.ua/fotogalereja/?tx_yag_pi1%5Bcontext1301%5D%5BgalleryUid%5D=7&tx_yag_pi1%5Bcontext1301%5D%5BalbumUid%5D=638&tx_yag_pi1%5Baction%5D=submitFilter&tx_yag_pi1%5Bcontroller%5D=ItemList&cHash=8d3b48cec205d74e0ff9fbb1bdd89cdc
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/004.jpg
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/001_01.jpg


 

27 вересня відбулась зустріч декана, завідувачів кафедр, кураторів зі студентами 1 курсу 
юридичного факультету ЛТЕУ. Розмова зі студентами була спрямована на їх залучення не тільки до 
сумлінного навчання а й до активного громадського життя, проведення змістовного дозвілля. 

 

 

Доцент кафедри Медвідь А. Б. відвідав навчальний семінар для третейських суддів Постійно діючого 
третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. 

27 вересня 2016 року вперше надана можливість третейським суддям Постійно діючого третейського 
суду при Торгово-промисловій палаті України підвищити свою компетентність на навчальному 
семінарі, організованому Постійно діючим третейським судом при Торгово-промисловій палаті 
України спільно з Національною школою суддів України. 

Президент Торгово-промислової палати України Чижиков Геннадій Дмитрович, відкриваючи семінар, 
слушно зауважив, що обличчям Постійно діючого третейського суду повинні бути високопрофесійні 
фахівці, що мають глибокі знання і досвід правозастосовчої практики, бо позитивний імідж діяльність 
третейського суду насамперед залежить від професіоналізму третейських суддів, законності розгляду 
ними спорів і прийняття по ним рішень. Детальніше у фотогалереї. 

http://www.lute.lviv.ua/fotogalereja/?L=0&tx_yag_pi1%5Bcontext1301%5D%5BgalleryUid%5D=7&tx_yag_pi1%5Bcontext1301%5D%5BalbumUid%5D=634&tx_yag_pi1%5Baction%5D=submitFilter&tx_yag_pi1%5Bcontroller%5D=ItemList&cHash=10f72ebea46de465530ce7d103f5318c
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/1_51.jpg
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/1_52.jpg
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/2_21.jpg


 

26 вересня проф. Вдовичин І.Я. за участю викладачів кафедри доц. Фігель Ю.О. та ст. викл. 
Голинської М. І. провів науково-практичний семінар присвячений підсумкам книжкового форуму і 
ролі читання у формуванні професійних та морально-психологічних рис правника. Присутні студенти 
ІІІ курсу поділились особистими враженнями про вплив книг на їх поведінку і погляди на життя. 

 

 

http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/14567362_1260436304007566_7257897746443525157_o.jpg
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/image3_04.JPG
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/image4_03.JPG


 

 


