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РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
 
1.1.Тематика науково-дослідних робіт 
 

Кафедра теорії держави і права виконує бюджетну тему:  
„Проблеми правового регулювання прав людини в Україні‖. В дану 
тему включено вивчення законодавства про регулювання прав 
людини в Україні, країнах СНД, а також окремих країн 
Європейського союзу. Стан виконання – 50%.   

Кафедра цивільного права та процесу виконує наукову тему 
„Проблеми удосконалення цивільно-правового регулювання 
договірних відносин‖. Стан виконання – 10% 

Кафедра філософії і культури, Історії та політології працює над 
науковою темою „Історія філософії і культури України‖. Стан 
виконання – 85%. В рамках виконання кафедральної теми 
опубліковано наступні праці: Козій І.В. кандидатська дисертація. 
„Соціально-філософські погляди Д. Донцова‖. 

Кафедра Історії та політології працює над науковою темою 

―Споживча кооперація України: історія, сучасність, перспективи‖. 
Стан виконання – 95%. Кафедрою та працівниками Укоопспілки 
готується до видання грандіозна монографія на дану кооперативну 
тематику. 

Кафедра господарського права та процесу виконує наукову тему: 
«Проблеми вдосконалення правового регулювання господарської 
діяльності». Стан виконання – 80%. В аспекті виконання теми 
опубліковано наступні праці: Голуб Г. М. «Гармонізація банківського 
законодавства України та країн-членів ЄС». Збірник матеріалів 
науково-практичної конференції. Львів: МАУП, Ч,2, 2008.- С.219-225.; 
Войтович М. Г. «Господарське право». Навчальний посібник для 
студентів напряму підготовки 6.030401 „Право‖. (гриф МОН) „Новий 
Світ – 2000‖, Львів-2008. -  226 с.  

Кафедра кримінального права та процесу виконує наукову тему: 
«Кримінально-правові засоби захисту прав особи» яка була 
затверджена засіданням кафедри кримінального права та процесу в III 
кварталі 2007 р. Стан виконання – 80%.  

Окреслені планом етапи роботи з науково-дослідної теми 
виконувались вчасно і в повному обсязі. Викладачі кафедри активно 
беруть участь у розробці наукової теми,  елементи даної розробки 
застосовуються викладачами кафедри у викладанні таких навчальних 
дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінальна відповідальність за 



злочини проти особи», «Захист прав особи у кримінальному 
судочинстві» тощо. 

Тематика наукових кафедральних тем затверджена на засіданнях 
відповідних кафедр у 2007-2008 роках. Виконання робіт планується 
завершити у 2012 році. 
 

1.2. Розвиток наукових шкіл  
 

На юридичному факультеті функціонує дві наукових школи. 
(кафедри Історії та політології і кафедри Теорії держави та права). 

На кафедрі теорії держави та права функціонує школа 
«Кооперативного права». Голова наукової школи – доц. Передрієнко 
В.О., заступник голови – ас. Фігель Ю.О. Наукова школа перебуває на 
етапі становлення. Основним досягненням є підручник: Бабенко 
С.Г., Семчик В.І., Волик М.П., Гелей С.Д., Зіновчук В.В., Каракаш І.І., 
Мацько М.А., Передрієнко В.О., Погрібний О.О., Сонюк В.А., Хміль 
Ф.І., Шемшученко Ю.С., Янчук В.В., Янчук В.З. Кооперативне право. 
Підручник для кооперат., сільськогосп., економ., юрид. вищих 
навчальних закладів і факультетів. — К: Юридичне видавництво "Ін 
Юре", 1998. — 336 c. 

Також в ЛКА було створено центр кооперативної науки, до складу 
якого увійшли викладачі факультету Передрієнко В.О., Фігель Ю.О., 
Гелей С.Д., Рутар С.М. та ін. 

На кафедрі Історії та політології функціонує наукова школа 
„Кооперативне будівництво‖. Голова школи – проф. Гелей С.Д., 
заступник голови – доц. Рутар С.М. Школа перебуває у стані активно 
діючої з перспективами розвитку. Дотичні публікації: Гелей С.Д. 
Споживча кооперація України: історичні етапи розвитку // Вісник 

Львівської комерційної академії.  Серія економічна.  Вип. 21. Зб. 
наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 
конференції ―Споживча кооперація України: історія, сучасність, 
перспективи‖. — Львів: В-во ЛКА, 2006. — С. 40-56.; Гелей С.Д. 
Провідники економічного та духовного поступу. Українські 
кооператори. (Історичні нариси). Книга 3. //Львів: В-во ЛКА, 2007. С. 

 5-14.; Лукасевич М.І. Споживча кооперація Західних областей 
України в 1943-1947 роках (на матеріалах Волинської, Івано-
Франківської і Львівської областей) // Вісник Львівської комерційної 

академії.  Серія - гуманітарні науки. - Вип. 8. – Львів: В-во ЛКА, 2009. - 
С. 156-165.; Михальський Ю.В.  Становище та перспективи розвитку 
української кооперації в умовах глобалізації та світової економічної 



кризи//Вісник ЛКА.  Серія - гуманітарні науки.  Львів: Вид-во ЛКА, 
2009. - С. 170-177. 

Мета дослідження: розкрити вплив політичних, соціально-
економічних та культурно-освітніх факторів на становлення та 
розвиток української кооперації, її правове становище в умовах 
дискримінаційної політики урядів Росії, Польщі, Німеччини та 
Радянського Союзу; проаналізувати кооперативне законодавство, 
з‘ясувати місце української кооперації у контексті господарської 
системи країн Центральної та Східної Європи; визначити головні 
етапи розвитку, кількісні та якісні параметри, організаційні форми і 
структуру управління, функції кооперативів та їх фахових центрів. 

Наукова школа передбачає не лише вивчення історичного 
минулого, а й сприяє формуванню кооперативного світогляду 
населення і є засобом активізації кооперативного руху в сучасній 
Україні. 

Методологічне спрямування школи визначається системою 
принципів та засобів, теоретичних узагальнень, історичних знань та 
емпіричних досліджень на рівні соціально-економічного аналізу. 
Документи державних архівів, законодавчі акти названих країн, 
статути кооперативних товариств та спілок, наукові публікації 
вітчизняних та зарубіжних авторів, кооперативна преса забезпечать 
конкретно-історичний підхід до вивчення суспільно-політичних 
процесів, подій та фактів упродовж другої половини XIX — початку 
XXI ст. 

Названі проблеми розглядаються в науковій школі у двох 
площинах — політико-правовій та соціально-економічній. Автори 
обґрунтовують точку зору, згідно з якої успішний розвиток 
кооперативного руху в значній мірі залежав від лібералізації 
економіки, демократизації політичного життя, формування основ 
громадянського суспільства. 

В названій школі учасники прослідковують негативний вплив па 
розвиток кооперації суперечливого законодавства Росії, Польщі, 
Радянського Союзу, яке гальмувало, а нерідко й зовсім  руйнувало 
кооперативні структури. 

Сьогодні шляхом формування правового поля відроджуються (а 
точніше — створюються заново) справжні кооперативні організації. 
Прийняття законів, що регулюють споживчу, сільськогосподарську, 
кредитну та інші види кооперації, а також консолідованого 
законодавчого акта — Закону України "Про кооперацію" забезпечать 
державні гарантії кооперативного руху. рівноправність всіх видів 
кооперації, їх самостійність у вирішенні внутрішньо-кооперативних 



питань. Вони також активізують господарську ініціативу членів 
кооперативів, створять українському народу реальні умови для 
покращення свого життя власними силами. 

У цих умовах потрібно чітко визначити державну кооперативну 
політику, розробити та затвердити програму пропаганди 
кооперативної ідеї, переваг кооперативного способу господарювання, 
підприємництва. Цьому значною мірою сприятимуть рекомендації 
узагальнюючого, синтетичного дослідження щодо правового 
становища української кооперації. Відповідні рекомендації з цієї 
проблеми будуть направлені в гуманітарні вузи, а примірники 
монографії — у бібліотеку Верховної ради та бібліотеки наукових 
центрів України. 

Матеріали дослідження будуть використані під час написання 

нового видання ―Споживча кооперація України: історія, сучасність, 

перспективи‖. 

 

РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ 
2.1. Аспіранти і докторанти факультету 

 

Над кандидатськими роботами  з викладачів факультету 
працюють 12 осіб, над докторськими роботами – 5 осіб. 

На даний час: 
- Щур Б.В. працює над науковим дослідженням на здобуття 

наукового ступеня доктора наук на тему „Теоретичні основи 
формування і застосування криміналістичних методик‖, стан 
готовності – 90%. 

- Канцір В.С. працює над науковим дослідженням на здобуття 
наукового ступеня доктора наук на тему: „Філософія 
міжнародного тероризму: правовий вимір‖; стан готовності – 
95%.  

- Доценти Тімченко О.П. - 50%., Козій І.В. - 30%. 
Загалом відомості по факультету: 

Кендус О.З. Проблема національного ідеалу в українській 
філософській думці першої половини ХХ століття 09.00.05 історія 
філософії ЛНУ імені Івана Франка  14 січня 2004 р. ДК № 021814 
(захист) 

Клок В.І. Суспільно-політичне становище польського населення 
Галичини (1818-1823) 07.00.02 — всесвітня історія ЛНУ імені Івана 
Франка 28 квітня 2009 р. ДК № 050286 (захист) 



Занік Я.М. „Генеза національної еліти України в історичному 
вимірі (другої половини ХІХ ст. – 1914 р.)‖ 07.00.01 – історія України м. 
Луганськ, Східноукраїнський університет, 3 червня 2009 р. 14 жовтня 
2009 р. ДК № 055341 (захист) 

Сова А.О. ―Символіка українських молодіжних організацій 
―Сокіл‖, ―Січ‖, ―Пласт‖ та ―Луг‖ у Галичині (кінець ХІХ століття – 1939 
р.)‖ 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни м. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 10 березня 2009 р. 14 
жовтня 2009 р. ДК № 055349 (захист) 

Проф. Гелей С.Д. є керівником докторської дисертаційної роботи 
Вісина Валентина Васильовича, к.і.н., доц. кафедри давньої та нової 
історії України Волинського національного університету ім. 
Л.Українки. Дисертаційне дослідження з теми „Кооперація на Волині 
у ХХ столітті‖ на здобуття доктора історичних наук за спеціальністю 
07.00.01 – історія України. 

Коморний О.І. ―Правове регулювання розподілу продукції: 
цивільно-правові аспекти‖, 12.00.03. Львівський державниу 
університет ім. Ів. Франка. (ДК № 039601 від 15.02.07 р.) (захист) 

Рабінович А.В. Право людини на гідний рівень споживання та 
юридичний механізм його забезпечення в Україні (загально-
теоретичне дослідження)‖12.00.01. Одеська національна юридична 
академія ДК № 044805 від 13.02.08 р. (захист) 

Волинець Т.В. Цивільно-правові  засоби здійснення  права на 
медичну допомогу‖,12.00.03. Львівський державниу університет ім. Ів. 
Франка ДК № 050001 від 3.12.2008 р. (захист) 

На кафедрі господарського права та процесу навчаються в 
аспірантурі 2 особи: ас. Музика Ярослав Іванович – Львівський 
національний університет ім. Ів. Франка ( 2р. навч.), ас. Ковальська 
Мар‘яна Євгенівна – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького (4р. 
навч.) 

На кафедрі кримінального права та процесу закінчила навчання в 
аспірантурі ас. Олашин М.М. – Інститут держави і права ім. В.М. 
Корецького (4р. навч.), що готується до захисту дисертаційного 
дослідження у 2011 році. 

У 2010 році ст. викл. Скибіцький Б.А. був прикріплений 
здобувачем у Львівському державному університеті внутрішніх справ.  

На кафедрі цивільного права та процесу закінчила навчання в 
аспірантурі ас. Чабан О.М. – Львівський національний університет ім. 
Ів. Франка, що готується до захисту дисертаційного дослідження у 
2011 році; закінчив навчання в аспірантурі ст. викл. Котуха О.С. – 
Львівський державний університет внутрішніх справ, що готується до 



захисту дисертаційного дослідження у 2011 році. Тематика роботи 
«Непрямі матеріальні презумпції у галузевому правовому 
регулюванні». Метою наукового дослідження є комплексний аналіз 
проблематики непрямих презумпцій, розробка концептуальних 
підходів щодо підвищення ефективності застосування непрямих 
матеріальних презумпцій у галузевому правовому регулюванні з 
урахуванням особливостей конкретних галузей права. Об‘єктом 
дослідження є суспільні відносини, що регулюються або можуть бути 
врегульовані за допомогою непрямих матеріальних презумпцій. 
Предметом дослідження є непряма матеріальна презумпція у різних 
аспектах: і як теоретичне поняття, і як прийом юридичної техніки 
тощо, історичний розвиток теорії непрямих презумпцій, вплив 
конкретних непрямих презумпцій на суспільні відносини, сучасні 
проблеми закріплення та застосування непрямих матеріальних 
презумпцій у галузевому правовому регулюванні. 

На кафедрі теорії держави та права аспірантка 3 року навчання 
Фігель Ю.О. – Львівський державний університет внутрішніх справ, - 
готується до захисту дисертаційного дослідження у 2011 році. 
Тематика роботи «Юридичні клініки як інноваційна форма навчання 
студентів-правників». 
 

                   Динаміка захищених кандидатських робіт, 2004-2010 рр.  
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РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 Загальна характеристика  

У 2004─2010 рр. спостерігається позитивна тенденція до 
збільшення кількості монографій, а також статей у провідних 
українських журналах. Простежується посилення зв‘язку наукових 
досліджень з навчальним процесом. У відповідності з планом НДР 
колектив факультету виконував науково-дослідну роботу в таких 
напрямах: - написання монографій, навчальних посібників; - участь у 
наукових конференціях, семінарах; - проведення науково-практичних 



конференцій; - керівництво науково-дослідною роботою студентів та 
науковим студентським гуртком. 

Науково-педагогічний колектив факультету провів значну роботу 
щодо оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін, 
формування НМКД. Викладачі постійно працюють над підвищенням 
свого фахового рівня. Виконання колективом факультету наукової і 
науково-методичної роботи скеровано на належне фахове 
забезпечення навчального процесу, підвищення рівня підготовки 
фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з дисциплін кафедри. 
 

Монографії:  
Сергеєв М.В. Філософсько-історичний аналіз російської 

національної ідеї Львів, УАД, 2010. – 320 с. У монографії здійснено 
спробу по-новому усвідомити зміст російської національної ідеї в 
процесі філософського аналізу історії формування і занепаду СРСР. 
На широкому історичному  матеріалі автор наочно довів, що ця ідея 
була способом утвердження нового руського етносу свого права на 
існування, основним засобом утвердження якого була війна. 

Занік Я. 2010 „Ґенеза національної еліти України в 
історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. – 1914 р.)‖// Монографія. 
– ТОВ „Ельтон-2‖, Луганськ, 2010. – 164 с. 

Гелей С.Д. Львівська комерційна академія. Нарис історії. – Львів: 
Вид-во ЛКА, 2008. – 624 с.; 797 іл. Висвітлюється 190-річний шлях 
становлення і розвитку Львівської комерційної академії – 
найдавнішого торговельно-економічного вузу України. Аналізується 
діяльність професорсько-викладацького складу, співробітників 
академії на ниві освіти, науки і виховання студентів. Розкривається 
роль ректорату, факультетів і кафедр у забезпеченні умов входження 
вузу до європейського та світового освітнього простору.  

Гелей С.Д. Ілля Витанович: науково-педагогічна та громадська 
діяльність. – Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 584 с. Висвітлено життєвий 
шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність визначного 
українського вченого та громадського діяча Іллі Витановича (1899-
1973). Уперше в українській історіографії на основі значної кількості 
джерел та літератури проаналізовано його праці з історії України, 
соціології, історії економічної думки, теорії та історії української 
кооперації. 

Рабінович А.В. Право людини на гідний рівень споживання та 
юридичний механізм його забезпечення в Україні (загально-
теоретичне дослідження). Праці Львівської лабораторії прав людини і 
громадянина АпрН України. Львів: „Край‖, 2008 –164 с. У  своїй 



монографії „Право людини на гідний рівень споживання та 
юридичний механізм його забезпечення в Україні (загально-
теоретичне дослідження)‖ автор Рабінович А.В. розглядає питання 
виникнення законодавства про захист прав споживачів у світі; основні 
права споживачів товарів, робіт, послуг; право на належну якість, 
права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості, 
право споживача на безпеку, на інформацію про продукцію; правове 
регулювання якості товарів, робіт, послуг; поняття якості, 
стандартизації, сертифікації та договору як засобу забезпечення 
безпеки та якості; судовий та позасудовий захист прав споживачів. 

Коморний О.І. Правове регулювання розподілу продукції: 
цивільно-правові аспекти.  К.: ―КОЛО‖, 2006. – 168 с.  У своїй 
монографії „Правове регулювання розподілу продукції: цивільно-
правові аспекти‖ автор Коморний О.І., розглядаючи на основі  
використання  пакету законодавчих актів, що формують юридичну 
базу застосування різних форм власності, висвітлює проблему 
розробки пропозицій з раціоналізації керування торгівлею та 
вирішення питання подальшого підвищення ефективності організації 
торгівлі, технологічних процесів і обслуговування покупців. 

Щур Б.В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню 
злочинів, вчинених організованими злочинними групами 
Монографія. Національна юридична академія України ім. Я. 
Мудрого, 2005 

Гладун З.С. Адміністративно-правове регулювання охорони 
здоровя населення в Україні Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2007. 

Гладун З.С. Проблеми українського державотворення: 
конституційний і адміністративний аспекти. Розділ: Механізм 
адміністративно-правового регулювання  відносин у сфері охорони 
здоров‗я. Монографія. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ.- 2007. 

Грищук В.К. Кримінальна відповідальність за самовільне 
залишення військової частини або місця служби: Монографія. - Львів: 
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 308 с. 

Грищук В.К. Угорська національна меншина в Україні: правові 
засади політичної суб‘єктності:  Монографія. - Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 
408 с. 

Гладун З.С. Сучасне українське медичне право. Монографія/ 
під ред. С.Г. Стеценка.- К.: Атіка. 2010. – 152 с. 
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                   Робота над монографіями                             Журнальні статті 

Таб. 1.  
У 2009─2010 рр. збережено позитивну тенденцію до збільшення 

кількості публікацій монографій, а також статей у провідних 
українських та зарубіжних журналах. Простежується посилення 
зв‘язку наукових досліджень з навчальним процесом. Щороку 
публікується не більше 7 статей у провідних вітчизняних та 
зарубіжних журналах, що є посереднім показником із врахуванням 
значного збільшення кількості кандидатів наук. За винятком окремих 
кафедр (історії та політології), послаблено увагу до тематики 
кооперативного руху, що не дозволяє повністю реалізувати наявний 
науковий потенціал. 
 

Загальна кількість публікацій вчених факультету, 2004-2010 рр. - 873 
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Таб.2 
          За останні роки значно зросла кількість академічних публікацій 
вчених факультету. За підсумком 2010 р. працівниками Академії 
надруковано 873 наукових праці. Найбільш активно наукова робота 
проводилась у 2007 році і нараховувала 163 наукові роботи, що 
практично на 100 позицій перевершує 2004 рік. Проте, тенденційно 
робота по написанню наукових праць зменшується і у 2010 році вона 
менша у порівнянні з 2007 роком на 77 позицій. 
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Щодо кількості публікацій на одного працівника, то загалом у 
таблиці №2 видно по роках тенденцію до збільшення обсягу робіт у 
2007 році  - найбільший показник, що становить 2,9 на працюючого. 
Та наявна тенденція спадання ефективності роботи 2010 році у 
порівнянні з показником 2007 року.  
 
3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях  
 

Викладачі факультету за звітній період брали участь як у 
всеукраїнських, так і в міжнародних конференціях. Дані конференції 
проводилися в різних містах України, таких як Львів, Харків, 
Хмельницький, Ужгород, Київ, Луганськ, Одеса, Тернопіль, а також  у 
містах Російської Федерації,  Білорусії та ін. 
3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях  

Кафедра Історії та політології – монографія 1, журнальні статті - 
10, інші друковані видання - 5, статті в газеті ―Вісті‖ - 42, дані статті 
використовуються у викладанні дисципліни „Теорія та історія 
кооперації‖. 

Опубліковані дослідження кооперативної тематики  
Автор Рік Назва Бібліографічні дані 

Гелей С.Д. та ін. 2007 Українські кооператори 

(Історичні нариси). Книга 

3. 

Львів: Вид-во ЛКА, 2007. – 328 

с. 

 

3.5. Наукові конференції   
 

Проф. Гелей С.Д. щороку бере участь у загальноукраїнській 
конференції в м. Києві, яку організовує Укоопспілка. 

Також члени факультету беруть активну участь у щорічній 
науковій конференції науковців ЛКА, де виступають з доповідями.  

Факультет 

 
Рік 

Кількість виступів 
Додаткова інформація 

З У Інша 

- 2004 1 10 3  

- 2005 2 12 5  

- 2006 1 10 7  

- 2007 5 2 11  

- 2008 4 31 6  

- 2009 2 21 10  

- 2010 2 22 5  

 
 

 
 



3.6. Участь вчених Академії в експертизі наукового доробку  
 

Репецький Василь Миколайович, завідувач кафедри господарського 
права та процесу, є членом: 
- експертної комісії Міністерства освіти та науки України з питань 
акредитації та ліцензування; 
- редколегії журналу „Наше право‖, Вісник факультету міжнародних 
відносин ЛНУ імені Івана Франка, журналу „Альманах 
международного права‖ (Одеса). 
У 2010 р. був опонентом трьох кандидатських дисертацій: 
- Перпьолкін С.М. Міжнародно-правові аспекти митного 
співробітництва Європейських держав; 
- Нестеренко С.С. Міжнародно-правовий захист прав людини при 
здійсненні екстрадиції; 
- Кузьменко Л.Р. Міжнародно-правова регламентація відносин, 
пов'язаниїх із діяльністю на випадок стихійних лих. 
Репецький В.М. підготував відгук на автореферат дисертації: 
Сіваш О.М. Розвиток українськими і російськими юристами 
міжнародного вчення про державний суверенітет ( XYIII-поч.XXст.). 

Історії та політології: 

 
Кафедра 

 
Рік 

Види діяльності 

Відгуки Рецензії Опонування дисертацій 

П ЛКА Інші 

історії і 
політології 

2004 3     

історії і 
політології 

2005 2     

історії і 
політології 

2006 2     

історії і 
політології 

2007 1     

історії і 
політології 

2008 -     

історії і 
політології 

2009 3 3    

історії і 
політології 

2010 7 6    

 

Господарського права та процесу: 

 
Кафедра 

 
Рік 

Види діяльності 

Відгуки Рецензії Опонування дисертацій 

П ЛКА Інші 



 
Господарського 
права та 
процесу 
 

2010       34      2 м. Одеса 
м. Харків 
м. Львів 

    -      - 

 

Кримінального права та процесу: 
 

Кафедра 
 

Рік 
Види діяльності 

Відгуки Рецензії Опонування дисертацій 

П ЛКА Інші 

Кримінального 
права та 
процесу 

2004-
2010 

      11      4 м. Київ 
м. Львів 

    -      - 

 
Канцр В.С. (2010 році) офіційний опонент на спеціалізованій 

Вченій Раді Д 35.725.02 у ЛДУВС за темою «Кримінологічна 
характеристика та попередження злочинів проти громадської 
безпеки» на здобуття наукового ступеня к.ю.н. 
 
3.7. Перспективні питання    
 
Інформація про поточні монографічні дослідження – готуються у 
друк: 
 

Автор Орієнтовний 
рік 
завершення 

Назва 

В. Канцір  2011 Тероризм у сучасному 
глобалізаційному просторі: 
філософсько-правовий вимір 

С.Гелей (відпов. 
ред.), С.Бабенко, 
О.Нестуля та ін. 

2011 “Споживча кооперація України: 
історія, сучасність, перспективи” 

 

 
4. Робота Студентського наукового товариства 
 
4.1. Найголовніші досягнення     
 

У 2004-2010  н. р. науково-дослідною роботою під керівництвом 
викладачів факультету займалися студенти 2-5 курсів юридичного 
факультету. 



Робота викладачів полягає у керівництві студентськими 
науковими конкурсними роботами, науковими рефератами, 
статтями, доповідями, на наукових конференціях, доповідями на 
науковому гуртку кафедри. Зокрема, студенти 3-го курсу Грицак К., 
Временова М. та інші, прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі 
для студентів та молодих науковців «Інтелект 3000». Наукова робота 
студентки Грицак К. на тему: „Як сформувати ефективну модель 
української влади та забезпечити над нею суспільний контроль‖ 
пройшла регіональний відбір та була відзначена як одна з найкращих 
робіт.   

Студенти під керівництвом викладачів факультету готують та 
публікують наукові статті у Віснику Студентського наукового 
товариства ЛКА. 

Оргкомітет ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни „Політологія‖, яка відбулася у Східноукраїнському 
національному університеті ім. Володимира Даля м. Луганськ 
висловив подяку Львівській комерційній академії за участь студентів 2 
курсу МЕВ (Рижикова А.О. та Турчин Н.С.), які посіли 9 та 16 місця з 
36 можливих. Науковий керівник студентів – доц. кафедри історії і 
політології Рутар С.М. 

Студенти юридичного факультету брали участь у науково-
практичних конференціях Міжнародного та Всеукраїнського рівнів: 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Держава і 
право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» 16-17 квітня 2010 
року м. Сімферополь ОНЮА. Учасники від факультету: Граб Софія, 
Ліпак Галина, Пінчук Діна, Стеців Галина.  

Львівська комерційна академія – це простір для самореалізації 
будь-якої молодої людина. Щороку проводяться конференції на 
різноманітні теми, студентів активно залучають до наукової роботи. 
Таким чином викладачі навчального закладу намагаються підготувати 
студентів до участі у різних проектах. Хто переможе неважливо, а от 
вміння гідно продемонструвати свої знання, вислухати опонента, 
приймати правильні, не заангажовані рішення – саме те, чого слід 
навчитись на таких заходах. 



           

Кращі студенти Комерційної академії мають можливість 
перевірити свої знання та позмагатися за першість не лише на 
місцевому рівні, а й на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах у 
різних містах України. Командний дух, прагнення вдосконалюватись 
та жага до перемоги – саме ці якості поступово зароджуються у 
студентів, які беруть участь у різноманітних змаганнях. Цінний 
життєвий досвід, цікаві знайомства, море позитивних вражень – так 
описують студенти свої поїздки на всеукраїнські олімпіади.  

Відповідно до Наказу ректора ЛКА від 17.02.2010 року №17/01 
Про проведення 1-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
правознавства, 25-26 лютого 2010 року проведено 1-й етап олімпіади з 
правознавства на юридичному факультеті ЛКА. Слід відзначити 
наступних активних учасників: Граб Софію (5 курс), Грицак Крістіну 
(3 курс), Временову Марину (3 курс) Ліпак Галину (5 курс), Ковальчук 
Лілію (5 курс), Стеців Галину (5 курс), Ференсс Надію (3 курс), 
Шалапську Ольгу (4 курс), Мочурад Юлію (4 курс), Гаврилюк Уляну (4 
курс), Тімошину Лілію (4 курс), Рясну Наталію (4 курс), Левик Юлію (4 
курс), Чорній Олену (4 курс), Бабілю Тетяну (3 курс). 

На факультеті працювали наукові гуртки з трудового, 
цивільного, конституційного і кримінального права. 

Враховуючи відмінні оцінки за навчання, активну участь у 
громадському житті факультету та науково-практичних заходах 
академії, студенти юридичного факультету Лаба Святослав 
Володимирович гр. 591 М  та Пінчук Діна Миколаївна гр. 493 були 
нагороджені Обласними преміями обласної адміністрації та обласної 
ради. 

Студенти та викладачі  юридичного факультету ЛКА активно 
долучились і взяли участь у IV Всеукраїнському молодіжному 
конкурсі «НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ».  У грудні 2010 року у  
І-му  етапі конкурсу взяли участь наступні студенти факультету: 
(Роботи відіслані конкурсній комісії) 



1. Грицак Крістіна (гр. 492) – «Якою має бути система освіти в 
Україні». Науковий керівник – ст. викл. кафедри цивільного права та 
процесу Котуха О.С. 

2. Временова Марина (гр. 492) – «Мораль і політика: як 
забезпечити їх нерозривний зв‗язок в Україні». Науковий керівник - 
ст. викл. кафедри цивільного права та процесу Котуха О.С. 

3. Данило Оксана (гр. 492) – «Україно читай»: як знову 
зробити українців читаючою нацією ». Науковий керівник - ст. викл. 
кафедри цивільного права та процесу Котуха О.С.. 

4. Харченюк Ігор (гр. 492) – «Охорона природи в Україні: як 
від красивих гасел і обіцянок перейти до конкретних справ». 
Науковий керівник - ст.викл. кафедри цивільного права та процесу 
Гентош Р.Є. 

5. Добровольська Надія (гр. 492) – «Молодіжні організації в 
Україні – майбутні лідери нації чи політичні конюнктурники». 
Науковий керівник - ст.викл. кафедри цивільного права та процесу 
Котуха О.С.   

9 грудня 2010 р. в конференц-залі книгарні „Є‖ ( просп. Свободи, 
7), відбулася прес-конференція з нагоди відкриття VII Мандрівного 
фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. 
Одна з учасниць пресконференції Временова Марина (студентка 492 

групи юридичного факультету) на високому рівні представила 
юридичний факультет Львівської комерційної академії та Лігу 
студентів правників ЛКА. 

Традиційно, уже вчетверте, жителі та гості  Львівщини мають 
нагоду переглянути кращі фільми світової документалістики.  Цього 
року фестиваль стартував 9 грудня і тривав до 15 грудня. 

До програми цьогорічного Мандрівного фестивалю увійшли 
фільми переможці VII Міжнародного фестивалю документального 
кіно про права людини Docudays UA, а також фільми-призери 
найвідоміших міжнародних кінофестивалів документального кіно.  

«Цього року Ліга студентів-правників Львівської комерційної 
академії вперше бере участь у Міжнародному фестивалі 
документального кіно про права людини. Це новий для нас досвід, 
проте ми сподіваємось, що це стане доброю традицією, яка 
допоможе нам у справі підвищення правосвідомості українського 
суспільства», - зазначила Временова Марина. 

Мета цього фестивалю – засобами кіномистецтва привернути 
увагу українського суспільства до проблем «звичайної» людини, 
сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, 
утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності. 



Цього року Мандрівний фестиваль документального кіно про 
права людини Docudays UA завітав також до студентів Львівської 
комерційної академії. В рамках цього фестивалю, 10 грудня 2010 р за 
ініціативи Ліги студентів-правників юридичного факультету ЛКА, у 
приміщенні 201 аудиторії юридичного факультету ЛКА відбувся 
показ документального фільму «Стираючи Девіда». 

Сюжет фільму розповів студентам про Девіда Бонда – чоловіка, 
який живе в країні, де стежать за кожним кроком кожної людини. 
Девід вирішив з‘ясувати, як багато знають про нього приватні 
компанії та уряд, тож спровокував встановлення над собою нагляду, а 
потім намагався зникнути. Наслідки цього вчинку змусили його 
зрозуміти значення проблем  співвідношення держави та приватного 
життя особи. 

Цей фільм піднімає актуальні на сьогодні проблеми забезпечення 
права на недоторканість особистого життя особи, його реалізацію в 
умовах сучасного суспільства і держави. 

За наслідками перегляду фільму студентами було проведене 
активне та цікаве обговорення, що мало на меті з‘ясувати проблеми та 
досягнути висновків з питань інформаційної безпеки особистості в 
Українській державі та порівнянь з обставинами у фільмі, проблем 
персональні дані та доступ до них спецслужб. Було проведено також 
усне обговорення та аналіз Закону України "Про захист персональних 
даних". 

Співпраця з Мандрівним фестивалем документального кіно про 
права людини Docudays UA - це новий для Львівської комерційної 
академії досвід, проте  сподіваємось, що це стане доброю традицією, 
яка допоможе у справі підвищення правосвідомості українського 
суспільства. 

  
 



 
 

ОРГАНІЗАТОРИ VІІ МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ 
ДНІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ 

DOCUDAYS UA 

Українська Гельсінська спілка з прав людини 
Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я 
Херсонська міська Асоціація журналістів «Південь» 
Громадська організація «Центр сучасних інформаційних технологій та 
візуальних мистецтв» 

 

 



 

 

 
 

З метою подальшої активізації студентської молоді, створення 
належних умов для її творчого зростання, підвищення 
ефективності науково-дослідної роботи студентів Академії та 
виконання Наказу Міністерства освіти і науки України № 1084 від 
15 листопада 2010 року щодо реалізації Державної цільової 
програми роботи з обдарованою молоддю на 2007─2010 роки та 
наказу ректора ЛКА від 02.12.2010 року №783/03 на юридичному 
факультеті 16 грудня 2010 проведено І тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт для визначення переможців 
факультетської конференції. 

Переможцями стали конкурсні роботи студентів: Данило О., 
Грицак К., Временової М., Мелеша Ю., Рудницького Ю. 

 

   



 
 

5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 
 
5.1. Аналіз динаміки основних категорій працюючих  
 

За звітній період на кафедрі господарського права та процесу 
збільшилася кількість к.ю.н., а також було присвоєно 3 викладачам 
науковий ступінь доцента.  Вчені  кафедри постійно працюють над 
своїми науковими доробками, розробляють та оновлюють начально-
методичні комплекси з дисциплін кафедри, видають необхідну для 
навчального процесу літературу. 

Доцільність залучення нештатних працівників-сумісників полягає 
у взаємному обміні науковим та практичним досвідом, адже 
працюють не лише в одному навчальному закладі,  стараються 
запровадити кращий та ефективніший рівень викладання певних 
дисциплін. Застосування у викладанні практичних навиків 
допомагають покращити рівень знань у студента та посилити ступінь 
розуміння матеріалу.  

Кафедра історії і політології налічує 10 штатних науково-
педагогічних працівників, з них один доктор історичних наук, проф., 
шестеро кандидати історичних наук, 2 кандидати філософських наук. 
Кількість науково-педагогічних кадрів з вченими ступенями і 
званнями складає 95%. 

Протягом 2004-2010 н.р. на кафедрі КПП працювало 6 штатних 
науково-педагогічних працівників: кандидат юридичних наук, доцент 
Канцір В.С., кандидат юридичних наук, доц. Гладун З.С., кандидат 
юридичних наук, ст. викладач  Жолнович І.В.,  старший викладач 
Сосніна О.В., асистент Олашин М.М., ст. викл. Скибіцький Б.А..; 3 



позаштатних працівники: завідувач кафедри, кандидат юридичних 
наук, доцент Щур Б.В., доктор юридичних  наук,   професор Грищук 
В.К., кандидат медичних наук, доцент Найда А.І.  

Доцільність залучення нештатних працівників-сумісників полягає 
у взаємному обміні науковим та практичним досвідом, адже 
працюють не лише в одному навчальному закладі,  запроваджують 
кращий та ефективніший рівень викладання певних дисциплін. 
Застосування у викладанні практичних навиків допомагають 
покращити рівень знань у студентів та посилити ступінь розуміння 
матеріалу. 

 
5.2. Орієнтовні плани захисту докторських та дисертаційних робіт: 
 

Перспектива захисту дисертаційних робіт працівниками факультету, 20102012 рр.  

 

Автор Орієнтовний 
рік 
завершення 

Спеціальність Назва Місце 

Олашин 
М.М 

2011 12.00.08  Неналежне 
виконання 

обов‘язків щодо 
охорони життя та 

здоров‘я дітей: 
кримінально-

правові та 
кримінологічні 

аспекти 

Інститут 
держави і права 

ім. В.М. 
Корецького 

 

Сосніна О.В. 2012 12.00.01. Право на 
національний 
ефективний 

судовий захист 
прав людини в 

світлі 
євростандартів 

Національний 
університет ім. 

І. Франка. 

 

Канцір В.С. 2011 12.00.01 Філософія 
міжнародного 

тероризму: 
правовий вимір 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 

справ 



Щур Б.В. 2011 12.00.09 Теоретичні 
основи 

формування і 
застосування 

криміналістичних 
методик 

Харківська 
національна 
юридична 

академія ім. Я. 
Мудрого 

Чабан О.М 2011 12.00.06 Правове 
регулювання 
договорів про 

спільну діяльність  

Національний 
університет ім. 

І. Франка. 

 

Котуха О.С. 2011 12.00.01. Непрямі 
матеріальні 
презумпції в 
галузевому 
правовому 
регулюванні 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ 

Фігель Ю.О. 2011 12.00.01. Роль юридичних 
клінік у 
формуванні вмінь 
реалізації права 
студентами 
юридичних 
спеціальностей 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ 

     
 

 

 

5.3. Підвищення кваліфікації викладачів  
 

Викладачі факультету проходили стажування як в державних та 
приватних структурах, так і у вищих  навчальних закладах. До них 
можна віднести: ЛДУ внутрішніх справ, Львівська лабораторія прав 
людини і  громадянина НДУ державного будівництва та місцевого 
самоврядування АПМ України,  Обласне адвокатське об‘єднання, 
Львівський місцевий господарський суд, Господарський суд Львівської 
області, Львівський державний університет імені Івана Франка, ВАТ 
„Концерн Галнафтогаз», „Корпоративне управління України‖ 
(Ukrainan Corporate Governauel), прокуратура Шевченківського р-ну. 
Прокуратура Львівської обл., Прокуратура Галицького району м. 
Львова, Личаківський районний суд м. Львова.  

Кожне стажування було цікавим та результативним, адже 
супроводжувалося обміном досвіду і тісною співпрацею з 
працівниками  інших навчальних закладів, використанням матеріалів 



судової практики у навчальному процесі, створенням ситуаційних 
завдань та удосконаленням рівня викладання.  

Найважливіші стажування:  
Доц. Лисак В.М., 2009 рік, кафедра загальної та соціальної 

педагогіки Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

Доц. Росінська З.П., 2009 рік, кафедра МЕГП секція ЗЕГП  
Інституту підприємств та перспективних технологій  

Доц. Сенів М.І., 2009 рік, Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

Доц. Сергєєв М.В., 2009 рік, Навчально-науковий інститут 
підприємництва та перспективних технологій при Національному 
університеті „Львівська політехніка‖ 

Ас. Шевчук А.В., 2009 рік, Навчально-науковий інститут 
підприємництва та перспективних технологій при Національному 
університеті „Львівська політехніка‖ 

Ас. Пігош М.А.2010 р., кафедра гуманітарної підготовки, 
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних 
технологій при Національному університеті „Львівська політехніка‖ 

Працівник 
Місце 
стажування 

Мета  Отриманий результат 

Котуха О.С. Адвокатське 
об‗єднання 
«ФАВОР» 

Підвищення 
рівня 
кваліфікації 

Підготовка навчального посібника з 
дисципліни «Адвокатура України» 

Прокіп А.В. Львівський 
національний 
університет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій 
ім. С.З. 
Ґжицького 

Підвищення 
рівня 
кваліфікації 

Підготовка навчального посібника з 
політології для спец. Готельно-
ресторанна справа 

Михальський 
Ю.В. 

кафедра 
археології та 
спеціальних 
залузей 
історичної 
науки 
історичного 
факультету 
ЛНУ ім. Івана 
Франка 

Ознайомлення  з 
науковою, навч.-
метод. та 
виховною 
роботою 
кафедри, 
налагодження 
довгострокових 
контактів з 
науковцями 
вузів міста 

Підготовка посібника з історії 
української культури та метод. 
рекомендацій з історії української 
культури 



Олашин М.М. Личаківський 
районний суд м. 
Львова 

Ознайомлення, 
вивчення та 
узагальнення 
практики 
розгляду 
кримінальних 
справ 

Обмін досвідом та тісна співпраця. 

Сосніна О.В. Львівська 
обласна 
прокуратура, 
Львівська 
міжрайонна 
прикордонна 
прокуратура 

Вивчення та 
ознайомлення з 
поточною 
документацією. 

Обмін досвідом та тісна співпраця. 

Скибіцький Б. А. Прокуратура 
Галицького 
району м. 
Львова. 

Вивчення та 
ознайомлення з 
поточною 
документацією 

Обмін досвідом та тісна співпраця. 

Жолнович І.В. Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ 

Удосконалення 
навиків 
викладання 
процесуального 
процесу 

Обмін досвідом та тісна співпраця із 
працівниками ЛДУ внутрішніх справ. 

Канцір В.С. Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ 

Удосконалення 
навиків 
викладання 
процесуального 
процесу 

Обмін досвідом та тісна співпраця із 
працівниками ЛДУ внутрішніх справ. 

 доц. Соловйов  
Андрій 
Володимирович 

ЛДУ 
внутрішніх 
справ.каф. 
правових засад 
підприємництва  
 

Удосконалення 
навиків 
викладання та 
розширення 
спектру 
співпраці між 
навчальними 
закладами 

Обмін досвідом та тісна співпраця із 
працівниками ЛДУ внутрішніх справ 

в.о. доц. 
Рабінович  
Алла  
Вікторівна 
 

Львівська 
лабораторія 
прав людини і  
громадянина 
НДУ держ. буд. 
та місц. 
самовряд. АПМ 
України  

Вивчення та 
аналіз  
документації  

Запровадження нових схем захисту прав 
людини і громадянина 

доц.Голуб 
Галина 
Миколаївна 

Обласне 
адвокатське 
обєднання.  
 м. Львів 

Удосконалення 
навиків 
викладання 
процесуального 
матеріалу  

Обмін досвідом та тісна співпраця 

ст.викл. 
Бялопольська 
Людмила 
Давидівна 

Львівський 
місцевий 
господарський 
суд 

Ознайомлення, 
вивчення та 
узагальнення 
практики 
розгляду судом 
різних категорій 
справ 

Обмін досвідом та тісна співпраця 



ст. викл. 
Войтович 
Михайло 
Григорович 

ЛДУ 
внутрішніх 
справ 

Удосконалити 
навики 
викладання та 
розширити 
спектр співпраці 
між 
навчальними 
закладами 

Обмін досвідом та тісна співпраця із 
працівниками ЛДУ внутрішніх справ 

ст. викл.Попадюк 
Святослав 
Степанович 

Господарський 
суд Львівської 
області 

Ознайомлення, 
вивчення та 
узагальнення 
практики 
розгляду судом 
різних категорій 
справ 

Використання матеріалів судової 
практики у навчальному процесі, 
створення ситуаційних завдань. 

Коморний 
Олександр 
Ігорович 
 

Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка 

Удосконалити 
навики 
викладання та 
розширити 
спектр співпраці 
між 
навчальними 
закладами 

Обмін досвідом та тісна співпраця 

Ковальська 
Мар‘яна 
Євгенівна 

ВАТ „Концерн 
Галнафтогаз‖  
„Корпоративне 
управління 
України‖ 
(Ukrainan 
Corporate 
Governauel) 

Проведення 
аналізу 
внутрішньої 
документації 

Втілення практичних аспектів 
діяльності концерну у навчальному 
процесі 

Кендус О.З. кафедра 
археології та 
спеціальних 
залузей 
історичної 
науки 
історичного 
факультету 
ЛНУ ім. Івана 
Франка 

Ознайомлення  з 
науковою, навч.-
метод. та 
виховною 
роботою 
кафедри, 
налагодження 
довгострокових 
контактів з 
науковцями 
вузів міста 

Підготовка метод. рекомендацій з 
історії української культури  

 

Декан юридичного факультету ________________ доц. Канцір В.С. 


