
07 вересня 2019 року викладач кафедри Теорії держави і права ЛТЕУ 

к.ю.н., доц. Андрій Медвідь відвідав зустріч правничої спільноти Львова із 

Головою Державної податкової служби України Сергієм Верлановим, 

організовану відділенням Асоціації правників України у Львівській області та 

Українським католицьким університетом. 

Під час зустрічі обговорили сучасні виклики, які постають у процесі 

створення нової податкової служби України, можливі зміни податкового 

законодавства України та інші актуальні питання фіскальної сфери.  

Спілкування відбувалося у надзвичайно цікавій та приязній атмосфері.  

 

 

 

Класика, автобіографія, психологічні романи, кримінальні детективи, фентезі, 

історичні романи...і це далеко не весь перелік жанрів, якими захоплюються наші студенти 

та викладачі. Круглий стіл на тему "Цінність книги в інформаційному суспільстві" пройшов 

в надзвичайно дружній атмосфері. Викладачі кафедри проф. Вдовичин І. Я. та доц. 

Санагурська Г. М. вже традиційно організовують у вересні такий захист, метою якого є 

заохотити студентів читати книжки. 

Чудово проведений час в цікавому товаристві! 

 



 

 

 



А у вас теж лекційні заняття проходять в Львівській міській раді?😎 

07.10.2019 р. наші студенти 1-го курсу юридичного факультету у супроводі викладача 

Галини Санагурської слухали лекцію на тему: "Органи місцевого самоврядуванням в 

Україні" з курсу Теорія держави та права. Лекцію провів начальник управління 

"Секретаріат ради" п. Юрій Лукашевський. Студенти мали можливість детальніше 

ознайомитися з роботою Львівської міської ради, дізналися про проект "Громадський 

бюджет" та ще багато іншого, а також активно задавали запитання лектору. Зустріч була 

змістовною та в цікавій атмосфері. 

Дякуємо Львівській міській раді за добру нагоду та співпрацю зі студентською 

молоддю. 

 

 

 



 

 

Маємо приємну нагоду привітати наших викладачів кафедри Галину 

Санагурську та Лесю Скреклю з нагородженням грамотами за значний 

особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і 

правопорядку та з нагоди Дня юриста України. Грамоти вручали: Львівська 

обласна рада та Львівська обласна організація Союзу юристів України. 

Нових Вам звершень, колеги! Пишаємося😀. 

 

 



 

 

 

У межах продовження та розширення співпраці між Прокуратурою Львівської області 

та Львівським торговельно-економічним університетом, 19 грудня 2019 року студенти 2 

курсу юридичного факультету відвідали з ознайомчою екскурсією адмінбудівлю 

Прокуратури Львівської області за адресою: пр-т Шевченка, 17/19, м. Львів. 

Відповідальними представниками, які забезпечували супровід групи відвідувачів 

були  

-від прокуратури Львівської області - Спічак Василь Мирославович;  

-від Львівського торговельно-економічного університету –Медвідь Андрій 

Богданович. 

 



 

 

 


