Наукова школа дослідження «ПРОБЛЕМИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
ТА ГРОМАДЯНИНА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ»

„de-

facto” почала свою діяльність у 2006 р. і на даний час є активно діючою.
Співзасновниками наукової школи є проф. Вдовичин І.Я. і доц. Жаровська І.М.,
активними учасниками – доц. Медвідь А.Б., доц. Фігель Ю.О., доц. Скрекля Л.І.,
доц. Санагурська Г.М., ст. викл. Голинська М.І.
Мета діяльності: на підставі акумульованих знань та проведених наукових
досліджень у сфері прав, свобод, інтересів та обов’язків людини і громадянина,
сприяти формуванню державної політики у відповідній галузі та становленню
інституту прав людини як найвищої соціальної цінності.
Методика: у роботі наукової школи широко використовуються методи
порівняльного державознавства, історичний, формально-логічний, нормативнологічний, системного аналізу, моделювання.
У 2013 році за результатами роботи наукової школи видано кафедральну
колективну працю: Інтеграційний вимір інституту прав людини : монографія /

І.

Я. Вдовичин, І. М. Жаровська, Ю. О. Фігель. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 186 c.

Співзасновник наукової школи:
Вдовичин Ігор Ярославович
доктор політичних наук, професор, завідувач кафедрою
теорії держави і права
Коло

наукових

інтелектуальний

інтересів:
вимір

та

свобода
механізм

людини:
реалізації;

забезпечення прав та свобод людини і громадянина
(історико-теоретичні та практичні аспекти).
Основні праці:
Дисертація: Вдовичин І. Я. Свобода особи в українській політичній думці
правого спрямування (20–30-х рр. ХХ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня д-ра
політ. наук: 23.00.01 / Ігор Ярославович Вдовичин . – Львів, 2011. – 467 с.

Монографії:
1. Вдовичин І.Я. Свобода особи в правій українській політичній думці (20-30
рр. ХХ ст.) / Монографія. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с.
2. Вдовичин І.Я. Права та свободи людини. Людина в сучасному світі. – В
трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у
науковому дискурсі : колективна монографія / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, О.
Ю. Дащаківська та ін. ] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 770 с.
3. Вдовичин І.Я. 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. – Ч.1. – 904 с. ; Ч.2. – 732 с. ; Ч.3. – 828 с. ;
Ч.4. – 760 с. ; Ч.5. – 772 с.
Навчальні посібники:
1. Вдовичин І.Я. Історія держави і права України: Навчальний посібник. –
Друк: ФОП Кундельський Г.Л. – 2012. – 243 с.
2. Вдовичин І.Я. Історія політичної думки. Навчальний енциклопедичний
словник - довідник / заг. ред. д.п.н. Хоми Н.М. [В.М.Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В.
Шипунов та ін.] – Львів: Новий Львів-2000, 2014 р. – 765 с.
3. Вдовичин І.Я. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та
інші новотвори): Навч. енциклопед. словник-довідник / заг. ред. Хоми Н. М./ –
Львів: Новий Львів-2000, 2015 р. - 466 с.
4.

Вдовичин І.Я. Сучасна політична лексика: Енциклопед. словник-

довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред.
Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 396 с.
5. Вдовичин І.Я. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб
/ І.Я. Вдовичин. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. –
248 с.

6. Вдовичин І.Я. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний
посібник: Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 592 с.
7. Вдовичин І.Я. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник:
Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. – 492 с.
Журнальні статті:
1. Вдовичин

І.Я.

Формування

ідей

особистісної

свободи

в

епоху

Середньовіччя / І.Я. Вдовичин // Українська національна ідея: реалії та
перспективи національного розвитку. Зб. Наук. Пр. Вип. 18. – Львів: НУ
“Львівська політехніка”, 2006. – С. 32 – 39.
2. Вдовичин І.Я. Сучасні загрози свободі людини / І.Я. Вдовичин //
Соціогуманітарні проблеми людини, 2006. – №2. – С. 145–154.
3. Вдовичин І.Я. Інтелектуальні загрози свободі людини / І.Я. Вдовичин //
Наукові праці МАУП / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов. ред.) та ін. – К.: МАУП,
2006. – С. 78 – 83.
4. Вдовичин І.Я. Демократія. Теоретико-методологічні підходи / І.Я.
Вдовичин // Наукове пізнання: методологія та технологія. Науковий журнал №1
(17), 2006, Серія : філософія, соціологія, політологія. – Одеса, 2006. – С. 44 – 48.
5. Вдовичин І.Я. Еліти і свобода (Дискусійні проблеми української еліти) /
І.Я. Вдовичин // Вестник СевГТУ (Севастопольский национальный технический
университет). Политология. Вып. 84. – Севастополь, 2007. – С. 34 – 37.
6. Вдовичин

І.Я.

Свобода особи

як

цінність, політичний

зміст

//

“Перспективи”. Соціально-політичний журнал: наук. журнал. Сер.: Філософія,
політологія, соціологія. – 2011. – №2 (48). – С. 19–23.
7. Вдовичин І.Я. Відповідальність особи в контексті визначення меж свободи
(погляд на проблему української політичної думки правого напряму) // Держава
і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – 2011 – Вип. 52. – С. 610–616.
8. Вдовичин

І.Я. Держава

як інструмент реалізації

свободи

особи

(концептуальні рішення правої української політичної думки міжвоєнного
періоду) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2012. – Листопад- грудень. – Вип. 6.
– 582 с. – С. 476-497.
9. Вдовичин І.Я. Формування концепції свободи особи в епоху Відродження
// Наше право. Науково-практичний журнал. – 2013. – №3. – С. 12-17.
10.Вдовичин І.Я. Свобода особи в епоху європейського Середньовіччя //
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2013. - №3. – 220 с. –
212 с. – С. 5-14.
11.Вдовичин І.Я. Новоєвропейська доктрина природних прав людини і
забезпечення

свободи людини в міжнародно-правових актах // Наше право.

Науково-практичний журнал. – 2013. – №6. – 202 с. – С. 5-12.

Активний учасник наукової школи
Фігель Юлія Осипівна
Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
теорії держави і права.
Спектр наукових інтересів: реалізація права, права
людини, обмеження прав людини, захист прав і
свобод людини та громадянина.

Основні праці:
Дисертація:

Фігель Ю. О. Роль юридичних клінік у формуванні вмінь

реалізації права студентами юридичних спеціальностей : дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.01 / Фігель Юлія Осипівна. – Л., 2011. – 198 с.
Навчальні посібники:
1. Фігель Ю.О. Юридичний практикум: Навчальний посібник. / Федик Є.І.,
Котуха О.С., Луцький І.М., Гентош Р.Є., Федик С.Є., Фігель Ю.О. – К.:Центр
учбової літератури. – 2012. – 280 с.

2. Фігель Ю.О. Теорія доказів: навч. посіб. для студентів галузі знань 0304
"Право" спец. 7.03040101 "Правознавство" / Канцір В. С. [та ін.] ; Укоопспілка,
Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 295 с.
Журнальні статті:
1. Фігель Ю.О. Юридична клініка – інновація в системі вищої юридичної
освіти / Ю.О. Фігель // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С.
79 – 81.
2. Фігель Ю.О. Роль правової культури в процесі реалізації права / Ю.О.
Фігель // Митна справа. – 2010. – № 5, частина 2. – С. 39 – 43.
3. Фігель Ю.О. Роль практичної професійної діяльності в освітньому процесі
студентів юридичних спеціальностей / Ю.О. Фігель // Право і безпека. – 2010. –
№ 4 . – С. 62 – 65.
4. Фігель Ю.О. Формування вмінь реалізації права в юридичній клініці /
Ю.О. Фігель // Адвокат. – 2010. – № 11. – С. 48 – 52.
5. Фігель Ю.О. Поняття правової культури особи: її сутність та зміст //
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2013. №4– С.23–28.
6. Фігель Ю.О. Значення юридичної клінічної освіти при

підготовці

студентів юридичних спеціальностей // Митна справа: науково-аналітичний
журнал. – 2013. – № 2 (86). (ч. 2., кн. 2) – С. 215–220.
7. Фігель Ю.О. Проблеми обмеження права на доступ до інформації //
Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. наук.
праць. – Львів: Камула, 2015. – Вип. 1. – 344 с. – С.132-139.
8. Фігель Ю.О. Обмеження прав людини в умовах воєнного стану //
Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. Наук.
Праць. – Львів: Камула, 2015. – Вип. 2. – 460 с. – С. 222-230.
9. Фігель Ю.О. Теоретичні аспекти обмеження прав людини // Вісник
Національного університету "Львівська політехніка". Серія: юридичні науки. Зб.
наук. праць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 837. –532 с.
– С. 357-361

Активний учасник наукової школи
Медвідь Андрій Богданович
Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
теорії держави і права.
Спектр наукових інтересів: захист прав людини та
основоположних

свобод,

реалізація

в

Україні

Європейської Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод.

Основні праці:
Дисертація: Медвідь А.Б. Конституційно-правовий статус тимчасових комісій
Верховної Ради України : дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Андрій Богданович
Медвідь. – Київ, 2008. – 252 с.
Журнальні статті:
1. Медвідь

А.Б.

Тимчасові

слідчі

комісії

як

суб’єкт

проведення

парламентського розслідування // Держава і право: зб. наук. праць. - Юридичні і
політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2008. - № 40. - С. 186-189.
2. Медвідь

А.Б.

Особливості

допиту

окремих

категорій

суб’єктів

тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України // Підприємництво,
господарство і право. – Ін Юре. – 2010. – № 12. – С. 141-143.
3. Медвідь А.Б. До питання передумов підписання європейської конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року/ Медвідь А.Б. //
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)- економіко-правовий
науково-практичний журнал – 2015. – № 3-4. – С. 69-74.
4. Медвідь А.Б. Історичні передумови конституційного закріплення прав
людини у XІІI-XVIIІ століттях: Європейська та вітчизняна теорія і практика /

Медвідь А.Б. // Вісник національного університету «Львівська політехніка»,
серія: Юридичні науки - 2016 р. -№ 837 – С. 292-296.
5. Медвідь А.Б. Правова регламентація прав та основоположних свобод
людини у конституційних актах та їх проектах Української Народної Республіки
1917-1921 років / Медвідь А.Б. // "Науковий журнал «Економіка та право», серія
«Право» - 2016 р.- №1. – С. 100-107.
6. Медвідь А.Б. Щодо закріплення прав людини та основоположних свобод
у проектах конституції Західно-Української Народної Республіки

/

Медвідь А.Б. // "Науковий журнал «Наукові записки Інституту законодавства
Верховної Ради України» - 2016 р.- № 2. – С. 16-23.
7. Медвідь А.Б. Закріплення прав людини та основоположних свобод у
маловідомих проектах вітчизняних конституційних актів першої половини ХХ
століття / Медвідь А.Б. // "Науково-практичний юридичний журнал «Вісник
вищої кваліфікаційної комісії суддів України» - 2016 р.- № 1. – С. 4-9.
8. Медвідь А.Б. Надання людині статусу суб’єкта міжнародного права як
передумова підписання Європейської конвенції

про захист прав людини та

основоположних свобод 1950 року / Медвідь А.Б. // "Науковий журнал «Наукові
записки Інституту законодавства Верховної Ради України» - 2016 р.- № 23. – С.
31-35.
9. Медвідь А.Б. Загальна характеристика структури та змісту Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод у редакції відкритій для
підписання 1950 року / Медвідь А.Б. // "Науково-практичний юридичний
журнал «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України» - 2016 р.- № 2. –
С. 33-40.
10.Медвідь А.Б. Загальна характеристика змін внесених до Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод протягом перших тридцяти років
її функціонування / Медвідь А.Б. // "Науковий журнал «Наукові записки
Інституту законодавства Верховної Ради України» - 2016 р.- № 4. – С. 19-25.

Активний учасник наукової школи
Санагурська Галина Мирославівна
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії
держави і права.
Спектр наукових інтересів: захист сімейних прав і
свобод людини, реалізація прав і свобод людини та
громадянина (історико-правовий аспект).

Основні праці:
Дисертація: Санагурська Г.М. Становлення та розвиток шлюбно-сімейного
законодавства на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис ...
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Санагурська Галина Мирославівна. – Київ, 2015. –
190 с.
Навчальні посібники:
Санагурська Г.М. Теорія держави і права: навчальний посібник / Передрієнко
В.О., Санагурська Г.М. – Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. – 199 с.
Журнальні статті:
1. Санагурська

Г.М.

Становлення

та

розвиток

шлюбно-сімейного

законодавства на етнічних українських землях (ХІ-ХІХ ст.) // Наше право. –
2012. – №2 ч.2. – С. 20-23.
2. Санагурська Г.М. Вплив Литовських статутів на шлюбно-сімейне
законодавство Російської імперії // Європейські перспективи. – 2013. – № 10. –
С. 31-35.
3. Санагурська Г.М. Структура та особливості шлюбно-сімейних норм у
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