
ПРОТОКОЛ № 17 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

24 жовтня 2017 року       м. Львів 

 

Присутні: 25 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження тем дисертаційних досліджень; 

2. Звіти аспірантів (докторантів); 

3. Звіти кафедр про наукову роботу; 

4. Рекомендація до друку Вроцлавсько-Львівського юридичного збірника. 

Випуск 8; 

5. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: заступник декана юридичного факультету доц. Марін О. К. 

представив на обговорення обґрунтування тем дисертацій аспірантів кафедр 

юридичного факультету 2017 року набору за спеціальністю 081 Право, 

спеціалізаціями:  “Теорія та історія держави і права; філософія права”; 

“Конституційне право, адміністративне і фінансове право”; “Цивільне право і 

цивільний процес”; “Соціальне право”; “Кримінальне право та кримінальний 

процес”. 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Рабінович П. М., проф. Нор 

В. Т., проф. Коссак В. М., доц. Марін О. К. обґрунтували необхідність 

уточнення окремих тем дисертацій. 

УХВАЛИЛИ: затвердити такі теми дисертацій аспірантів кафедр 

юридичного факультету за спеціальністю 081 Право: 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Тема дисертації Науковий 

керівник 

081-право 

 Держипільська Анна 

Михайлівна 

Загальнотеоретична концепція прав 

людини Герша Лаутерпахта і її вплив на 

практику правозахисту 

Проф. Рабінович П. 

М. 

 Мисишин Анна 

Володимирівна 

Визнання і виконання рішень іноземних 

юрисдикційних органів в умовах 

євроінтеграційних процесів в Україні 

Доц. Михайлів М. 

О. 

 Репета Юрій 

Володимирович 

Договірні форми здійснення державно - 

приватного партнерства 

Доц. Квіт Н. М. 

 Галушко Ольга 

Андріївна 

Забезпечення гідного рівня життя особи 

як фундаментальний принцип права 

соціального забезпечення України 

Проф. Синчук С. 

М.  



 Починок Вероніка 

Михайлівна 

Тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв'язку з 

притягненням його до кримінальної 

відповідальності 

Проф. Нор В. Т. 

 Никорак Ольга Юріївна Організаційно – правова діяльність 

об’єднання територіальних громад щодо 

забезпечення збалансованого 

економічного та соціального розвитку 

своїх територій 

Проф. Гураль П. Ф. 

 Петрів Маркіян 

Васильович 

Правова охорона комерційних позначень 

в мережі Інтернет 

Доц. Тарасенко 

Л. Л.  

 Лутчин Володимир 

Ігорович 

Класифікація кримінальних 

правопорушень за кримінальним правом 

України та Республіки Польща: 

порівняльна характеристика 

Доц. Сенько М. М. 

 Шкодяк Альона 

Ігорівна 

Кримінальна відповідальність медичних 

працівників  в Україні та Федеративній 

Республіці Німеччини:порівняльно-

правова характеристика 

Доц. Марін О. К. 

 Ігнатова Марія 

Олексіївна 

Кримінологічні  комплаєнс-заходи 

запобігання та протидії корупції в 

діяльності юридичних осіб 

Доц. Денькович О. 

І. 

 Курілець Петро 

Андрійович 

Особливості наглядової пробації  щодо 

неповнолітніх в Україні 

Доц. Палюх Л. М. 

 Сеник Тарас 

Богданович 

Відкладення судового розгляду у 

кримінальному провадженні 

Доц. Бобечко Н. Р. 

 Костик Соломія 

Олегівна 

Земельні правовідносини у сфері 

містобудівної діяльності 

Доц. Ващишин М. 

Я. 

 Шолок Ольга Олегівна Використання залежності як спосіб 

вчинення  злочину у  кримінальному 

праві України 

Доц. Маркін В. І. 

 Лаба Роман 

Ярославович 

Правова кібернетика: питання теорії та 

практики 

Проф. Луць Л. А. 

 Швидченко Ірина 

Богданівна 

Порядок здійснення нормативно-

правових приписів: загальнотеоретична 

характеристика 

Проф. Луць Л. А. 

 Олійник Юрій 

Вадимович 

Правові основи організації та діяльності  

Львівського апеляційного суду в період 

Другої Речі Посполитої: історико-

правове дослідження 

Проф. Бойко І. Й. 

 Гуц Наталія Богданівна Договір колективного управління 

майновими правами суб'єктів 

авторського права і суміжних прав 

Проф. Яворська О. 

С. 

 Попович Юлія 

Ярославівна 

Договір умовного депонування рахунку 

(ескроу) за законодавством України та 

правом ЄС 

Проф. Яворська О. 

С. 

 Тарасенко Христина 

Юріївна 

Охорона прав інтелектуальної власності у 

сфері будівництва 

Проф. Яворська О. 

С. 

 Ключковська Наталія 

Ігорівна 

Неповнолітні особи як суб’єкти 

договірних зобов’язань 

Доц. Лепех С. М. 

 Крупник Роман 

Володимирович 

Охорона та захист майнових прав 

власника (володільця) у разі примусового 

вилучення земельної ділянки: цивільно-

правовий аспект 

Доц. Юркевич Ю. 

М. 



 Юрків Роман Олегович Примусові ліцензії на об'єкти 

промислової власності за законодавством 

України та правом ЄС 

Проф. Яворська О. 

С.  

 Олійник Роман 

Володимирович 

Цивільно-правове регулювання 

донорства в Україні 

Доц. Герц А. А. 

 Досін Божена 

Вікторівна 

Соціальний діалог в системі трудового 

права 

Доц. Бурак В. Я. 

 Сарвас Марта 

Михайлівна 

Гарантії прав працівників на безпечні та 

здорові умови праці 

Доц. Стасів О. В. 

 Козлов Олексій 

Віталійович 

Юридичні гарантії оплати праці в Україні Проф. Пилипенко 

П. Д. 

 Костишин Дмитро 

Богданович 

Особливості доказування під час 

застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні  

Доц. Павлишин А. 

А. 

 Шевченко Сніжана 

Василівна 

Принцип пропорційності у криміналізації 

діянь 

Доц. Денькович О. 

І. 

 Слотило Олена 

Романівна 

Кримінальна відповідальність за 

протиправне  заволодіння майном 

підприємства, установи, організації 

(ст. 206-2 КК України) 

Доц. Палюх Л. М. 

 Бондаренко Богдан 

Олегович 

Конституційно-правове забезпечення 

незалежності конституційного суду 

(європейський та український досвід) 

Доц. Бориславська 

О. М. 

 Сподарик Марта 

Богданівна 

Окрема думка судді органу 

конституційної юрисдикції 

Доц. Різник С. В. 

 Гірняк Володимир 

Олегович 

Комунальна власність територіальної 

громади міста: конституційно-правові 

аспекти розвитку та функціонування в 

Україні 

Проф. Гураль П. Ф. 

 Бовш Олександр 

Михайлович 

Конституційно – правова характеристика 

добровільного об’єднання 

територіальних громад в Україні 

Проф. Гураль П. Ф. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, 

що додаються.  

Завідувача кафедри історії держави і права, проф. Бойка І. Й., який 

повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, що додаються.  

Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М., 

який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, що 

додаються.  

Завідувача кафедри цивільного права та процесу, проф. Коссака В.М., 

який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, що 

додаються.  



Завідувача кафедри соціального права, проф. Пилипенка П.Д., який 

повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, що додаються.  

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила про атестацію 

кафедрою аспірантів згідно звітів, що додаються.  

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів 

згідно звітів, що додаються.  

Маріна О. К., який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів 

згідно звітів, що додаються.  

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О. К., проф. Коссак В.М., проф. 

Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти аспірантів затвердити. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти 

викладачів кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри історії держави і права, проф. Тищика Б.Й., який 

повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. 

Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М., 

який повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів 

кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри цивільного права та процесу, проф. Коссака В.М., 

який повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів 

кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

http://law.lnu.edu.ua/department/intelektualnoji-vlasnosti-ta-korporatyvnoho-prava
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Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., який 

повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. 

Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри соціального права, проф. Пилипенка П.Д., який 

повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. 

Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Проф. Кобилецького М.М., який повідомив, що кафедрою заслухано та 

затверджено звіти викладачів кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри 

додається. 

Доц. Маріна О.К., який повідомив, що кафедрою заслухано та 

затверджено звіти викладачів кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри 

додається. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила, що кафедрою 

заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. Витяг із протоколу 

засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри конституційного права, проф. Гураля П.Ф., який 

повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. 

Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Доц. Панчак О.Г., яка поінформувала Вчену раду про узагальнені 

результати наукової роботи на факультеті. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Рабінович П.М. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти кафедр та факультету про наукову роботу 

затвердити. 

 

4. СЛУХАЛИ: доц. Панчак О.Г., яка звернулася з клопотанням про 

рекомендацію до друку Вроцлавсько-Львівського юридичного збірника. 

Випуск 8. 

Участь в обговоренні взяв проф. Бурдін В. М. 

http://law.lnu.edu.ua/department/intelektualnoji-vlasnosti-ta-korporatyvnoho-prava
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УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку Вроцлавсько-Львівський 

юридичний збірник. Випуск 8. 

 

5.1. СЛУХАЛИ: доц. Різника С.В., який звернувся з клопотанням про 

відрядження студента 6-го курсу Піха Юрія Тарасовича до Федеративної 

Республіки Німеччина на закордонне стажування в Мюнхенському 

університеті Людвіга Максиміліана з 01 листопада 2017 року по 30 листопада 

2017 року. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В.Т. 

УХВАЛИЛИ: відрядити студента 6-го курсу Піха Юрія Тарасовича до 

Федеративної Республіки Німеччина на закордонне стажування в 

Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана з 01 листопада 2017 року 

по 30 листопада 2017 року. 

 

5.2. СЛУХАЛИ: доц. Різника С.В., який поінформував Вчену раду про 

надходження заяви від студентки третього курсу Букси Наталії Ігорівни про 

переведення її на індивідуальний графік навчання, у зв’язку з напруженим 

графіком спортивних змагань. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Гураль П. Ф. 

УХВАЛИЛИ: перевести студентку третього курсу Буксу Наталію 

Ігорівну на індивідуальний графік навчання до 31 січня 2018 року. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 

 
 


