ПРОТОКОЛ № 11
м. Львів

17.02.16
засідання Вченої ради юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка
Присутні: 21 особа з членів Вченої ради (реєстраційний листок
додається), доц. Бориславська О. М., Дейнека В. С., начальник Територіального
управління Державної судової адміністрації України в Львівській області.
Відсутні: 6 осіб
Головуючий

на

засіданні:

декан

юридичного

факультету,

проф. Бурдін В. М.
Секретар: заступник декана юридичного факультету, доц. Панчак О. Г.
Порядок денний:
1.

Інформація про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії.

2.

Інформація голови Екзаменаційної комісії.

3.

Про розгляд та затвердження навчальних планів (для освітніх рівнів

«бакалавр», «магістр», «спеціаліст»).
4.

Про затвердження нової спеціалізації.

5.

Про затвердження тем кваліфікаційних (дипломних) робіт.

6.

Про затвердження положень про кафедри.

7.

Про вжиття заходів на виконання ухвали Вченої ради ЛНУ ім. Івана

Франка про результати ректорських контрольних замірів знань у першому
семестрі 2015-2016 навчального року.
8.

Про внесення змін до складу Редакційної колегії “Вісника

Львівського університету. Серія юридична”.
9.

Про

обговорення

кандидатури

представника

юридичного

факультету до підкомісії Науково-методичної ради при МОН України.
10.

Різне:

10.1

зміна наукових керівників кандидатських дисертацій;

10.2 про заснування журналу “Український часопис конституційного
права”
10.3 Розгляд кандидатури претендента на здобуття стипендій КМУ для
молодих учених
10.4

Затвердження

обґрунтування

тем

дисертаційних

досліджень

аспірантів факультету
10.5 Затвердження додаткових програм кандидатського іспиту зі
спеціальності
10.6 Про рекомендацію щодо надання аспіранту академічної відпустки
10.7 Про рекомендацію до друку монографії
10.8 Про рекомендацію до державної нагороди
10.9 Про рекомендацію на стажування викладачів факультету
10.10 Про затвердження Положення про організацію поточного та
підсумкового контролю освітнього процесу на юридичному факультеті
10.11 Про

внесення

змін

до

навчального

плану

спеціалізації

“Інтелектуальна власність”.
10.12 Про затвердження програм фахових вступних випробувань для
здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр”.

1.

СЛУХАЛИ:

Заступник декана доц. Марін О. К. інформував про результати зимової
заліково-екзаменаційної

сесії

на

юридичному

факультеті

у

2015-2016

навчальному році на денній формі навчання, зокрема, навів статистичну
інформацію про успішність студентів та кількісні показники відрахованих за
неуспішність студентів по кожному із курсів (Інформація додається до
Протоколу).
ВИСТУПИЛИ: проф. Нор В. Т. наголосив на необхідності більш
лояльного підходу до студентів 1-го курсу юридичного факультету, з
урахуванням їхнього неадаптованості до умов вищої школи.

Проф. Бурдін В. М. звернув увагу завідувачів кафедр на необхідність
активізувати роботу порадників академічних груп студентів першого курсу,
зокрема, цікавитись успішністю студентів групи і зв’язуватися із батьками
студентів, що відстають у навчанні.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
СЛУХАЛИ: заступник декана доц. Павлишин А. А. інформував про
результати зимової заліково-екзаменаційної сесії на юридичному факультеті у
2015-2016 навчальному році на заочній формі навчання, зокрема, навів
статистичну інформацію про успішність студентів та кількісні показники
відрахованих за неуспішність студентів по кожному із курсів (Інформація
додається до Протоколу).
ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М. звернув увагу завідувачів кафедр на
необхідність проведення профілактичних бесід з викладачами кафедр з метою
недопущення випадків зловживань під час екзаменаційної сесії. А також
наголосив на тому, що існує комплексна проблема зменшенням кількості
студентів заочної форми навчання, що зумовлена низкою факторів.
Проф. Гураль П. Ф. та доц. Богдан Й. Г. висловили своє бачення щодо
шляхів вирішення вказаної проблеми, зокрема, що її потрібно вирішувати в
комплексі, задіюючи організаційну та рекламну складові.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

2.

СЛУХАЛИ: начальник Територіального управління Державної

судової адміністрації України в Львівській області, голова Екзаменаційної
комісії Дейнека В. С. проінформував Вчену раду про результати роботи
Екзаменаційної комісії № 1 юридичної факультету. Зокрема, навів статистичні
дані про результати складання студентами іспитів та захисту дипломних робіт
(Інформація додається до Протоколу (Додаток 4)).
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

3.

СЛУХАЛИ: заступник декана доц. Марін О. К. проінформував

Вчену раду щодо змісту навчальних планів на освітніх рівнях «бакалавр»,

«магістр» та «спеціаліст» денної форми навчання. Зокрема, щодо освітніх рівнів
«магістр» та «спеціаліст» доповів про зміст навчальних планів за таким
переліком спеціалізацій для денної форми навчання: - для магістрів:
1) Публічно-правова;

2) Приватно-правова;

3) Нормопроектування;

4) Організаційно-правове забезпечення органів публічної влади; 5) Юридична
служба у сфері публічного адміністрування; 6) Досудове слідство; 7) Юридична
служба у сфері господарської діяльності; 8) Відновне правосуддя; 9) Юридична
служба у сфері соціального захисту та охорони довкілля; 10) Правосуддя і
судове адміністрування; 11) Прокуратура; 12) Адвокатура; 13) Нотаріат;
14) Інтелектуальна
забезпечення

власність;

євроінтеграції

забезпечення організації

15)

Корпоративне

України;

-

для

право;

спеціалістів:

16) Юридичне
1)

Правове

та діяльності органів місцевого самоврядування;

2) Правове забезпечення соціально-економічних прав в Україні.
Заступник декана доц. Павлишин А. А. проінформував Вчену раду щодо
змісту навчальних планів на освітніх рівнях «бакалавр», «магістр» та
«спеціаліст» заочної форми навчання. Зокрема, щодо освітніх рівнів «магістр»
та «спеціаліст» доповів про зміст навчальних планів за таким переліком
спеціалізацій для заочної форми навчання: - для магістрів: 1) Організаційноправове забезпечення органів публічної влади; 2) Юридична служба у сфері
публічного адміністрування; 3) Юридична служба у сфері господарської
діяльності; 4) Юридична служба у сфері соціального захисту та охорони
довкілля; 5) Досудове слідство; 6) Прокуратура; 7) Адвокатура; 8) Правосуддя.
– для спеціалістів: 1) Правове регулювання корпоративних відносин; 2) Правові
засади

боротьби

з

корупцією;

3) Правове

забезпечення

господарської

діяльності; 4) Фінансово-правова.
ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М. повідомив про необхідність
стабілізувати спеціалізації та робочі навчальні плани по кафедрах з метою
стабілізації навчального процесу. А також наголосив на тому, що навчальні
плани для студентів заочної та денної форми навчання повинні бути
однаковими.

УХВАЛИЛИ:

затвердити

навчальні

плани

(для

освітніх

рівнів

«бакалавр», «магістр», «спеціаліст») для денної та заочної форм навчання.
ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М. виступив з пропозицією залишити
лише дві спеціалізації за освітнім рівнем «спеціаліст» для денної форми
навчання та чотири – для заочної форми навчання.
УХВАЛИЛИ: погодитися із пропозицією.
СЛУХАЛИ: доц. Добрянський С. П. клопотав про повернення на заочній
формі навчання спеціалізації “Нормопроектування”.
ВИСТУПИЛИ: члени Вченої ради зауважили, що існує низка проблем із
запровадженням цієї спеціалізації, зокрема, може постати проблема із добором
студентів на дану спеціалізацію, а відтак, проблема із недовиконанням
педагогічного навантаження; також дана спеціалізація за своєю суттю є
освітньо-науковою, а не освітньо-професійною. Варто апробувати, як ця
спеціалізація буде сприйнята студентами денної форми навчання і тоді
пропонувати її для студентів заочної форми навчання.
УХВАЛИЛИ: обговорити ще раз це питання на кафедрі теорії та
філософії права з урахуванням рекомендацій членів Вченої ради юридичного
факультету.

4.

СЛУХАЛИ:

Завідувач

кафедри

інтелектуальної

власності,

інформаційного та корпоративного права проф. Яворська О. С. представила
робочий навчальний план нової спеціалізації «Корпоративне право» для
студентів
вибіркових

магістратури;
навчальних

здійснюватиметься

проінформувала
дисциплін

про

перелік

спеціалізації,

професорсько-викладацьким

обов’язкових
викладання

складом

кафедри.

та

яких
До

обов’язкових навчальних дисциплін належать: Акціонерне право; Правове
регулювання спільного інвестування; Кооперативне право; Правові режими
майна господарських товариств; Правове регулювання господарської діяльності
корпорацій; Судовий захист корпоративних прав; Правове регулювання обігу

цінних паперів; Здійснення та захист корпоративних прав держави; Право
власності

юридичних

осіб;

Припинення

господарських

товариств;

Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання; Договори у сфері
корпоративного управління; до вибіркових навчальних дисциплін належать:
Банкрутство господарських товариств; Європейські моделі корпоративного
управління; Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів
щодо корпоративних відносин; Застосування конкурентного законодавства у
сфері корпоративного управління (Інформація додається до Протоколу).
ВИСТУПИЛИ: проф. Кобилецький М. М., доц. Богдан Й. Г., доц.
Василаш В. М. підтримали створення нової спеціалізації і наголосили на її
важливості.
УХВАЛИЛИ: затвердити створення нової спеціалізації «Корпоративне
право» для студентів магістратури.
ВИСТУПИЛИ: проф. Кобилецький М. М. запропонував ідею створення
на перспективу нової спеціалізації «Публічна адміністрація».
Проф. Бурдін В. М. погодився із слушністю висунутої ідеї, проте звернув
увагу, що це окрема галузь знань, що потребуватиме ліцензування та
акредитації.

5.

СЛУХАЛИ: завідувачі кафедрами проф. Гураль П. Ф., проф.

Кобилецький М. М., проф. Пилипенко П. Д., проф. Нор В. Т., проф.
Яворська О. С., в.о. завідувачів кафедрами доц. Добрянський С. П. і доц.
Василаш В. М., а також доц. Богдан Й. Г. запропонували на обговорення та
затвердження теми кваліфікаційних (дипломних) робіт для студентів денної
форми навчання, що навчаються в освітньо-професійній магістратурі на
2016/17 н.р.
ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Пилипенко П. Д., проф.
Нор В. Т. із зауваженнями: щодо теми № 6 із переліку тем кафедри
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права - уточнити;
щодо теми № 8 із переліку тем кафедри конституційного права -

переформулювати; щодо теми № 7 із переліку тем кафедри адміністративного
та фінансового права – виключити із переліку.
Проф. Бурдін В. М. звернув увагу на необхідність прив’язки тематики
дипломних робіт до спецкурсів, що читаються на кафедрах факультету.
УХВАЛИЛИ: затвердити теми дипломних (кваліфікаційних) робіт із
урахуванням висловлених зауважень.

6.

СЛУХАЛИ: завідувачі кафедр та в.о. завідувачів кафедр подали на

затвердження положення про кафедри факультету, розроблені на основі
Типового положення про кафедру: Положення про кафедру історії держави,
права та політико-правових учень; Положення про кафедру конституційного
права; Положення про кафедру адміністративного та фінансового права;
Положення про кафедру цивільного права та процесу; Положення про кафедру
трудового, аграрного та екологічного права; Положення про кафедру основ
права

України;

Положення

про

кафедру

кримінального

процесу

та

криміналістики; Положення про кафедру теорії та філософії права; Положення
про кафедру кримінального права та кримінології; Положення про кафедру
інтелектуального власності, інформаційного та корпоративного права.
ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М. наголосив на тому, що усі Положення
повинні бути уніфіковані.
УХВАЛИЛИ: затвердити усі подані Положення про кафедри факультету.
Доручити заступнику декана О. К. Маріну уніфікувати їх; винести на Вчену
раду Університету на затвердження.

7.

СЛУХАЛИ: проф. Бурдін В. М. доповів про виконання Ухвали

Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 27
січня 2016 р. “Про результати ректорських контрольних замірів знань у
першому семестрі 2015-2016 навчального року”.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

СЛУХАЛИ: заступник декана канд. юрид. наук Панчак О. Г.

8.

повідомила про необхідність внесення змін до складу Редакційної колегії
“Вісника Львівського університету. Серія юридична” у зв’язку із змінами
адміністрації факультету та викладацького складу факультету. Зокрема,
запропонувала замінити головного редактора на В. М. Бурдіна, д-р юрид. наук,
проф.,

декана

юридичного

факультету.

Ввести

до

членів

редколегії:

1) І. Й. Бойка, д-р юрид. наук, проф.; 2) О. В. Грищук, д-р юрид. наук, проф.;
3) С. П. Рабіновича, д-р юрид. наук, проф.; 4) З. В. Ромовську, д-р юрид. наук,
проф.; 5) А. Козічак, д-р габ., проф. надзв. (Інститут права, адміністрації та
управління

Університету

Казимира

Великого,

м.

Бидгощ,

Польща);

6) З. Буковські, д-р габ., проф. надзв. (Інститут права, адміністрації та
управління

Університету

Казимира

Великого,

м.

Бидгощ,

Польща);

7) Р. Краєвські, д-р габ., проф. надзв. (Інститут права, адміністрації та
управління Університету Казимира Великого, м. Бидгощ, Польща).
УХВАЛИЛИ: затвердити запропоновані зміни до складу Редакційної
колегії “Вісника Львівського університету. Серія юридична”.

9.

СЛУХАЛИ: проф. Бурдін В. М. виступив із повідомленням про

необхідність висунення представника юридичного факультету до підкомісії
Науково-методичної ради при МОН України і висунув кандидатуру заступника
декана Маріна О. К.
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру Маріна О. К. на представника
юридичного факультету до підкомісії Науково-методичної ради при МОН
України.

10.

Різне:

10.1. СЛУХАЛИ: проф. Нор В. Т. у зв’язку з уточненням тем
дисертаційних

досліджень

клопотав

про

зміну

наукових

керівників

кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання: 1) Яремчук С. к.ю.н., доц. Павлишина А. А. замінити к.ю.н., доц. Калужною О. М.; 2) Федак З.
- к.ю.н., доц. Маланюка А. Г. замінити к.ю.н., доц. Береським Я. О.;

3) Демчишак Р. - к.ю.н., доц. Калужну О.М. замінити д.ю.н., проф.
Когутичем І. І.
УХВАЛИЛИ: підтримати
10.2. СЛУХАЛИ: доц. Бориславська О. М. клопотала про схвалення
ініціативи

кафедри

“Український

конституційного

часопис

права

конституційного

щодо

права

/

заснування
Ukrainian

журналу

Journal

of

Constitutional Law” . Завданням журналу є публікація статей провідних
українських та зарубіжних вчених конституціоналістів з доктринальних та
практичних проблем сучасного конституційного права.
ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В. Т., проф. Гураль П. Ф.
підтримали цю ініціативу.
УХВАЛИЛИ: підтримати ініціативу членів кафедри конституційного
права щодо заснування журналу «Український часопис конституційного права /
Ukrainian Journal of Constitutional Law»; звернутися до Вченої ради Львівського
національного університету імені Івана Франка з клопотанням прийняти
рішення щодо заснування журналу «Український часопис конституційного
права / Ukrainian Journal of Constitutional Law».
10.3. СЛУХАЛИ: заступник декана канд. юрид. наук Панчак О. Г. за
результатами аналізу індивідуальних звітів про наукову роботу за 2015 рік
молодих учених – викладачів факультету запропонувала для розгляду 7
кандидатур, які можуть претендувати на здобуття стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих учених.
ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., доц. Марін О. К., проф. Пилипенко
П. Д., доц. Василаш В.М. запропонували підтримати пропозицію щодо
кандидатури доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики
Луцика В. В.
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру доцента кафедри кримінального
процесу та криміналістики Луцика В. В. як претендента на здобуття стипендії
Кабінету Міністрів України для молодих учених.

10.4 СЛУХАЛИ: проф. Нор В. Т. представив на затвердження Вченої
ради обґрунтування теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри
кримінального процесу і криміналістики першого року навчання Іваницького
Ярослава

Олеговича.

Спеціальність:

12.00.09.

Тема

дослідження:

“Закономірності адвокатської діяльності як складова предмета криміналістики”.
Науковий керівник д.ю.н., проф. Когутич І. І.
Проф.

Тищик

Б. Й.

представив

на

затвердження

Вченої

ради

обґрунтування теми дисертаційного дослідження аспірантки кафедри історії
держави, права та політико-правових учень першого року навчання Юркевич
Марти Михайлівни. Спеціальність: 12.00.01. Тема дослідження: “Становлення
та конституційний розвиток Турецької республіки (ХХ – ХХІ ст.)”. Науковий
керівник к.ю.н., проф. Тищик Б. Й.
УХВАЛИЛИ: затвердити обґрунтування тем дисертаційних досліджень
аспірантів факультету Іваницького Ярослава Олеговича та Юркевич Марти
Михайлівни.
10.5 СЛУХАЛИ: проф. Яворська О. С. клопотала про затвердження
Додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.03 –
цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
аспірантки

кафедри

інтелектуальної

власності,

інформаційного

та

корпоративного права Полянської Ірини Ярославівни.
Доц. Богдан Й. Г. клопотав про затвердження Додаткової програми
кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право аспірантки кафедри
цивільного права та процесу Яновицької Анни Віталіївни.
УХВАЛИЛИ: затвердити додаткові програми кандидатського іспиту.
10.6 СЛУХАЛИ: доц. Василаш В. М. клопотав про розгляд та підтримку
заяви аспірантки другого року заочної форми навчання Яворської Христини
про надання академічної відпустки терміном на один рік з 1 березня 2016 р. у

зв’язку із запланованим за основним місцем праці тривалим закордонним
відрядженням (понад 6 місяців).
ВИСТУПИЛИ: доц. Марін О. К. повідомив, що він є науковим
керівником аспірантки Яворської Х. і не заперечує проти надання їй
академічної відпустки.
УХВАЛИЛИ: підтримати.
10.7. СЛУХАЛИ: завідувач кафедри історії держави, права та політикоправових учень проф. Тищик Б.Й. виступив з пропозицією рекомендувати до
друку монографію Кахнича В.С. на тему: «Юридична освіта і наука у
Львівському університеті (1661-1939 рр.)» Монографія була прорецензована
проф. Святоцьким О.Д., проф. Никифораком В.М., проф. Бойком І.Й. та доц.
Качмаром В.М.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку монографію Кахнича В.С. на тему:
«Юридична освіта і наука у Львівському університеті (1661-1939 рр.)».
Просити Вчену раду Львівського національного університету імені Івана
Франка рекомендувати до друку монографію Кахнича В.С. на тему: «Юридична
освіта і наука у Львівському університеті (1661-1939 рр.)»
10.8. СЛУХАЛИ: проф. Бойко І. Й. виступив із пропозицією про
рекомендацією до державної нагороди проф. Тищика Б. Й. за значний внесок у
розвиток юридичної освіти та науки в Україні.
УХВАЛИЛИ: підтримати.
10.9. СЛУХАЛИ: завідувач кафедри адміністративного та фінансового
права проф. Кобилецький М. М. виступив із пропозицією рекомендувати
доц. Мостового А.С. на стажування в Оснабрюкському університеті з метою
обміну досвідом у навчально–меточній роботі та для наукової роботи на період
з 01.04.2016 року по 30.04.2016 року (без врахування днів від’їзду/приїзду)
(витрати на перебування та поїзд - власні кошти).

УХВАЛИЛИ: рекомендувати доц. Мостового А.С. на стажування в
Оснабрюкському університеті на період з 01.04.2016 року по 30.04.2016 року
(без врахування днів від’їзду/приїзду) (витрати на перебування та поїзд - власні
кошти).
10.10.СЛУХАЛИ:

доц.

Марін

О. К.

представив

Положення

про

організацію поточного та підсумкового контролю освітнього процесу на
юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана
Франка (Додається), яке уточнює Типове положення про організацію
освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка від 24.11.2015 року.
ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М. рекомендував кафедрам

не

передбачати більше як один модуль із однієї навчальної дисципліни на семестр.
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про організацію поточного та
підсумкового контролю освітнього процесу на юридичному факультеті
Львівського національного університету імені Івана Франка.
10.11 СЛУХАЛИ:

завідувач

кафедри

інтелектуальної

власності,

інформаційного та корпоративного права проф. Яворська О. С. доповіла про
необхідність внесення змін до навчального плану спеціалізації «Інтелектуальна
власність» для студентів магістратури, зокрема, змінити навчальну дисципліну,
з якої складатиметься іспит студентами цієї спеціалізації. Запропонувала
затвердити навчальну дисципліну «Договори на передання майнових прав
інтелектуальної власності» для державної атестації студентів магістратури
спеціалізації «Інтелектуальна власність» замість навчальної дисципліни «Право
інтелектуальної власності».
УХВАЛИЛИ: затвердити навчальну дисципліну «Договори на передання
майнових прав інтелектуальної власності» для державної атестації студентів
магістратури спеціалізації «Інтелектуальна власність».
10.12 СЛУХАЛИ: завідувачі кафедрами проф. Гураль П. Ф., проф.
Кобилецький М. М., проф. Пилипенко П. Д., проф. Нор В. Т., проф.

Яворська О. С., в.о. завідувачів кафедрами доц. Добрянський С. П. і доц.
Василаш В. М., а також доц. Богдан Й. Г. запропонували на обговорення та
затвердження програм фахових вступних випробувань для здобуття освітньокваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” за навчальними
курсами кафедр.
УХВАЛИЛИ: затвердити програми фахових вступних випробувань для
здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр”.
Головуючий на засіданні

проф. Бурдін В. М.

Секретар

доц. Панчак О. Г.

