
Калейдоскоп основних наукових, освітніх та навчально-методичних заходів кафедри теорії 

держави та права за 2017-2018 н.р. дивіться у форматі PDF.  

  

В червні 2017 р. вийшов друком підручник "Історія політичної думки України", який є найбільш 

комплексним навчальним виданням з історії політичних і правових ідей в Україні. Одним із авторів 

є завідувач кафедри теорії держави і права, професор І. Я. Вдовичин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 жовтня відбувся круглий стіл на тему : "Я і книга", що був присвячений 

щорічному книжковому форуму книг у Львові. Викладачі кафедри теорії 

держави і права спільно зі студентами 2-4 курсів обговорювали проблематику 

заохочення студентів до читання книг,  обмінювалися враженнями від 

прочитаних книг. Захід пройшов в теплій атмосфері та цікавому товаристві. 
 



 

 

 

20 жовтня 2017 р. викладач кафедри теорії держави і права Галина 

Санагурська відвідала презентацію українського перекладу книжки 

«Цивільний кодекс Галичини 1797», однієї із перших новітніх цивільних 

кодифікацій у Європі. Українською книжку переклали за підтримки Moris 

Group. Серед учасників презентації був партнер юридичної компанії Moris 

Group Мар'ян Мартинюк. Презентація проводилась в Українському 

католицькому Університеті. Цивільний кодекс Галичини 1797 р. належить до 

одного із найкращих тогочасних зразків приватно-правової кодифікації. 



Багато в чому кодекс випереджав свій час, адже його поява передувала 

Цивільному кодексу Наполена, ухваленого лише у 1804 р. 

 

 

 

3 листопада 2017 р. у 191-ій групі юридичного факультету відбулося 

незвичне практичне заняття з "Теорії держави і права" . Чому незвичне? Тому 

що, пройшло у стилі брейн-рингу:) Тема дискусії: "Правова держава. 

Демократія". Студентські відповіді оцінювала комісія у складі декана 

факультету Котухи Олександра Степановича, доцента кафедри теорії держави 

і права Скреклі Лесі Іванівни, старшого викладача кафедри цивільного права 

та процесу Фіцик Софії Олександрівни та доцента кафедри господарського 

права та процесу Музики Ярослава Івановича. Модератором заходу була 

доцент кафедри теорії держави і права Санагурська Галина Мирославівна.  



Кожна команда продемонструвала ґрунтовні знання, наполегливість та 

креативність у підготовці завдань. А по закінченні заняття всі смакували 

чудовий торт (подяка деканату).  

Ми пишаємося Вами, дорогі наші студенти! Ви даєте нам впевненість у 

тому, що наша держава в недалекому майбутньому все ж таки стане правовою! 

 

В 2017 р. вийшла друком монографія "Правоутворення в умовах глобалізації: 

теоретико - історична традиція та новації". Дана монографія складається з трьох частин: 

Інтелектуальна традиція та історичний досвід в час змін; Українська правова традиція і 



сучасні тенденції реформування судочинства (еволюція судової системи); Українська 

традиція конституційної регламентації прав людини та основоположних свобод, 

гарантованих Європейською Конвенцією 1950 р. Авторами є викладачі кафедри теорії 

держави і права завідувач кафедри, професор І. Я. Вдовичин, доц. Медвідь А. Б. та ст. викл. 

Голинська М. І.. 

  

 

  



 

 

15 листопада 2017 року викладачі кафедри Теорії держави і права проф. 

Вдовичин І.Я. та доц. Медвідь А.Б., а також, декан юридичного факультету 

доц. Котуха О. С. та ст. викладач Граб С. О. взяли активну участь у 

Регіональному Форумі «Правовладдя і суспільство», організованому 

Проектом USAID «Нове правосуддя» спільно з Львівською обласною радою 

та Територіальним управлінням державної судової адміністрації України в 

Львівській області, який відбувся в приміщенні Львівської обласної ради. 

В межах заходу Сергій Головатий, член Європейської Комісії "До демократії 

через право" від України презентував українське видання документу 

Венеційської Комісії "Rule of Law" - Мірило Правовладдя. Також 

обговорювали конституційні аспекти судової реформи, а експерт Проекту 

"Нове Правосуддя" Tomas Verteletskyy презентував результати проведених на 

замовлення Проекту опитувань щодо судової реформи, 

незалежності/підзвітності судової влади, сприйняття корупції. 

Учасниками Форуму були представники правничої спільноти Львівщини: 

судів, органів правопорядку, адвокатури, юридичних факультетів вищих 

навчальних закладів, мас медіа, місцевої влади. 

 



 

22 листопада 2017 року, к.ю.н., доцент кафедри Теорії держави і права юридичного 

факультету Львівського торговельно-економічного університету Андрій Медвідь  взяв 

участь у організованій прес центром «syla.news» Прес-конференція на тему: "Концепція 

реформи юридичної освіти або чого варто очікувати правникам у разі прийняття 

законопроекту "Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої освіти". 

Спікери: - заступник начальника Головного територіального управління юстиції у 

Львівській області Оксана Куманська-Нор,  

- приватний нотаріус Юрій Пилипенко,  

- к.ю.н., доцент кафедри Теорії держави і права юридичного факультету ЛТЕУ, 

адвокат, третейський суддя Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій 

палаті України Андрій Медвідь.  

Перегляд за посиланням syla.news - PRESS Center 

 



 

 

23 листопада 2017 року доцент кафедри Теорії держави і права юридичного факультету 

ЛТЕУ Медвідь А.Б. взяв участь у засіданні комісії створеної з метою оцінки робіт, під 

головуванням заступника прокурора Львівської області Галини Борейко, у межах 

проведення чергового етапу конкурсу творчих студентських робіт на теми «7 кроків до 

покращення роботи прокурора» та «7 кроків прокурора назустріч суспільству». 

Вказаний конкурс проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 25.10.2017 р. та на виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України та 

Генеральної прокуратури України «Про співпрацю та комунікації між відомствами» від 

13.10.2017р. №289/1375. 

Засідання комісії відбулося у приміщенні прокуратури Львівської області. На ньому були 

також присутні представники інших вищих навчальних закладів, зокрема, Франкового 

Університету, «Львівської політехніки», Львівського державного університету внутрішніх 

справ, Львівського університету бізнесу і права, а також студенти які взяли участь у 

конкурсі. 

Так, зокрема, свою роботу представив комісії студент 5 курсу юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету Ян Томашук (керівник доц Олашин 

М.М.). Також, серед іншого, комісія розглянула роботу студента 6 курсу юридичного 

факультету ЛТЕУ Назара Дем’яна.  

Загалом конкурсна комісія оцінювала роботи 27 студентів із вказаних навчальних 

закладів. 

У творчих доробках учасники мали змогу продемонструвати власне бачення 

прокурорсько-слідчої діяльності, способи та шляхи вирішення проблемних питань та 

інше. 

Кращі роботи обрано, а відтак, конкурсна комісія скерує їх до Генеральної прокуратури 

України для визначення переможця. 



 

 

27 грудня 2017 року, року доцент кафедри Теорії держави і права юридичного факультету 

ЛТЕУ Андрій Медвідь разом із представниками інших Вишів міста Львова взяв участь у 

нагородженні прокурором Львівської області Юрієм Квятківським переможців першого 

конкурсу творчих робіт на теми прокурорсько-слідчої діяльності серед студентів. 

Нагадаємо, що Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та Генеральний прокурор 

України Юрій Луценко у жовтні 2017 року підписали спільний наказ «Про співпрацю та 

комунікацію між відомствами», який передбачає залучення прокурорів до проведення 

правоосвітніх навчань школярів та студентів, а також оголошення щорічних конкурсів 

творчих та наукових робіт. 

Серед інших нагороди отримали студенти юридичного факультету Львівського 

торговельно-економічного університету Ян Томашук та Назарій Дем’ян. 

 

 



 

21 березня 2018 р. Науковим товариством молодих вчених Львівського торговельно-

економічного університету було проведено засідання круглого столу на тему: “Економіко-

правові проблеми розвитку внутрішнього ринку України в умовах інтеграційних 

процесів”. Доповідачем від юридичного факультету виступила ст. викл. Голинська М. І. з 

доповіддю на тему: "Внутрішній ринок ЄС як фундамент економічної інтеграції: історико 

- правовий аспект". 

 

 

На виконання п.1 спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Генеральної 

прокуратури України від 13.10.2017 за №289/1375 «Про співпрацю та комунікацію між 

відомствами», 20 та 22 березня 2018 року прокурорами прокуратури Львівської області 

забезпечено проведення курсу лекційних занять студентам юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету.  

Зокрема, було прочитано курс лекцій на теми: 

1) «Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 



провадженнях як одна із функцій прокуратури» - лектор Приведа А.В. (начальник відділу 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області); 

2) «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» - лектор к.ю.н. Кахнич В.С. 

(прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при 

провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення 

прокуратури області); 

3) «Особливості розслідування корупційних кримінальних правопорушень» - лектор к.ю.н. 

Незнайко С.В. (заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління 

прокуратури області); 

4) «Функції прокурора» - лектор Паламарчук М.М. (заступник начальника відділу роботи з 

кадрами прокуратури області)  

5) «Особливості організації роботи прокурора як спеціально уповноваженого суб’єкта у 

сфері протидії корупції поза межами кримінального провадження» - лектор Курач Ю.І. 

(прокурор відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції 

прокуратури області); 

6) «Особливості притягнення осіб до адміністративної відповідальності за 

правопорушення, пов’язані з корупцією» - лектор Черкес Б.З. (прокурор відділу організації 

діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури області). 

Вказаними заходами охоплено теоретичні, практичні та законодавчі аспекти здійснення 

повноважень органами прокуратури через призму додержання конституційних прав 

людини та громадянина. Також лектори звернули увагу слухачів на типові проблемні 

питання, які найчастіше виникають під час здійснення прокурорами функцій органів 

прокуратури. 

Спілкування зі студентами будувалося у формі конструктивної дискусії-діалогу з 

лекторами.  

Модераторами заходів були:  

- від прокуратури Львівської області - начальник відділу організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції, радник юстиції Дейнека О.Б.;  

- від Львівського торговельно-економічного університету – к.ю.н. доцент кафедри Теорії 

держави і права Медвідь А.Б. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доцент кафедри теорії держави і права Маллік Ю. О. видала навчальний посібник з навчальної 

дисципліни "Інформаційне право", для студентів спеціальності "Право", викладачів та широкого 

загалу. 

 

 



Викладач кафедри теорії держави і права ЛТЕУ в. о. доц. Голинська М. І. пройшла стажування 

по програмі Erasmus у Вроцлавському економічному університеті і провела лекції на наступні 

теми: Human rights; Sources of the EU Law; Investment activity in the EU; Implementation and 

interpretation of the Constitution of Ukraine. 

 

 



 

15-22 квітня 2018 року, у межах програми «VIII INSTITUTIONAL STUDY VISIT» (VIII 

Інституційного Навчального Візиту), Андрій Медвідь відвідав та ознайомився з актуальними 

питаннями організації та функціонування таких міжнародних та судових органів: 

1) Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Парламентська Асамблея Ради Європи - м. 

Стасбург, Франція) - ознайомча лекція;  

2) European Court of Human Rights (Європейський суд з прав людини - м. Стасбург, Франція) - 

ознайомча лекція та участь 18 квітня 2018 року у слуханнях Grand Chamber (Великої Палати 

суду) у справі «Z. A. and Others v. Russia» (щодо затримання чотирьох осіб протягом 

тривалого періоду у транзитній зоні московського аеропорту «Шерємєтьєво»);  

3) Landgericht (Місцевий та апеляційний суди м. Бонн (Федеративна Республіка Німеччина) -

ознайомча лекція;  

4) International Court of Justice (Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй - м. Гаага 

Нідерланди) - ознайомча лекція; 

5) International Criminal Court (Міжнарод́ний криміна́льний суд - м. Гаага Нідерланди) - 

ознайомча лекція. 



За результатами «VIII INSTITUTIONAL STUDY VISIT» доц. Андрію Медведю видано 

відповідний Сертифікат.  

 

 

 

На виконання п.1 спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Генеральної 

прокуратури України від 13.10.2017 за №289/1375 «Про співпрацю та комунікацію між 

відомствами», 15 травня 2018 року прокурорами прокуратури Львівської області забезпечено 

продовження курсу лекційних занять студентам юридичного факультету Львівського 



торговельно-економічного університету.  

Зокрема, було прочитано лекції на теми: 

1) «Представництво у суді як функція прокуратури» - лектор Нестеренко А.А. (начальник 

відділу представництва при виконанні судових рішень прокуратури Львівської області); 

2) «Особливості здійснення досудового розслідування щодо неповнолітніх» - лектор к.ю.н. 

Зубрицький В.В. (прокурор відділу ювенальної юстиції прокуратури Львівської області); 

Вказаним заходом охоплено теоретичні, практичні та законодавчі аспекти здійснення 

повноважень органами прокуратури через призму додержання конституційних прав людини та 

громадянина. Також лектори звернули увагу слухачів на типові проблемні питання, які 

найчастіше виникають під час здійснення прокурорами функцій органів прокуратури. 

Спілкування зі студентами будувалося у формі конструктивної дискусії-діалогу з лекторами.  

Модераторами заходів були:  

- від прокуратури Львівської області - начальник відділу організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції, радник юстиції Дейнека О.Б.;  

- від Львівського торговельно-економічного університету – к.ю.н. доцент кафедри Теорії 

держави і права Медвідь А.Б. 

 

 

 

18 травня 2018 р. студенти 1 курсу юридичного факультету Андрій 

Панасюк та Давид Тишков взяли участь у  підсумковому етапі Конкурсу 

творчих робіт есе «Дотримання прав людини в Україні в контексті вступу 

України до ЄС», організований Хмельницьким університетом управління та 

права спільно із юстицією Хмельниччини. 

Давид Тишков виступив з доповіддю на тему «Дотримання прав 

біженців і переселенців в Україні та ЄС» та виборов ІІІ місце!!! Не менш 

цікавим був виступ Андрія Панасюка на тему «Роль Європейського Суду з 

прав людини у забезпеченні належного та ефективного механізму захисту 



прав людини в Україні». У підсумку конкурсу усі учасники отримали 

відзнаки та подарунки , а головне – безцінні знання та хороший досвід! 

Вітаємо наших студентів та їхнього наукового керівника доцента 

кафедри теорії держави і права Санагурську Галину Мирославівну з 

високими науковими досягненнями та бажаємо нових звершень в правовій 

науці! 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

13 червня 2018 року студенти 2 курсу юридичного факультету вже традиційно 

відвідали Львівський окружний адміністративний суду у супроводі викладача 

кафедри теорії держави і права, кандидата юридичних наук, доцента 

Санагурської Галини Мирославівни. Студенти завершили вивчення 

навчальної дисципліни "Адміністративне процесуальне право" та відвідали 

суд для закріплення теоретичних знань, здобутих на семінарських заняттях. 

Студенти мали змогу бути присутніми у судових засіданнях під головуванням 

судді Львівського окружного адміністративного суду Коморного О.І. та 

ознайомитися із адміністративним процесом. 

 


