
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

27 вересня 2016 року       м. Львів 

 

Присутні: 25 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

Голова Вченої ради: декан юридичного факультету, проф. Бурдін В. М. 

Секретар Вченої ради: доц. Різник С.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження тем дисертаційних досліджень  

2. Про план роботи Вченої ради на 2016-2017 н.р. 

3. Про організацію роботи Вченої ради 

4. Різне 

 

1.1. СЛУХАЛИ: першого заступника декана юридичного факультету 

доц. Марін О. К., який представив на обговорення обґрунтування тем 

дисертацій аспірантів кафедр юридичного факультету 2016 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”. 

СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив, що кафедрою затверджено 

теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

права, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі права, витяг із протоколу засідання 

кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедрою затверджено теми дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі права, витяг із протоколу 

засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедрою затверджено теми дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі права, витяг із протоколу 

засідання кафедри додається.  

Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., який 

повідомив, що кафедрою затверджено теми дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі права, витяг із протоколу засідання 

кафедри додається. 



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

повідомив, що кафедрою затверджено теми дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі права, витяг із протоколу засідання 

кафедри додається. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедрою затверджено теми 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права, 

витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

В.о. завідувача кафедри кримінального права і кримінології, доц. 

Василаша В.М., який повідомив, що кафедрою затверджено теми дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі права, витяг із протоколу засідання 

кафедри додається. 

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 із представлених на обговорення тем дисертацій. 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити такі теми дисертацій аспірантів кафедр 

юридичного факультету за спеціальністю 081 Право: 

 

Денна форма навчання  
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Тема дисертації Науковий 

керівник 

081-право 

1 Гутів Богдан Ігорович Становлення та розвиток міста-держави 

Ватикан: історико-правове дослідження 

Проф. Тищик Б. Й. 

2 Петрів-Буряк Анна 

Михайлівна 

Розвиток юридичної освіти і науки в 

Українському Вільному Університеті у 

Празі (1921-1945 рр.): історико-правове 

дослідження 

Проф. Бойко І. Й. 

3 Пиртко Михайло 

Сергійович 

Державно-правові реформи в Австрії у 40-

90 роках XVІІІ ст. 

Доц. Кольбенко А. 

В. 

4 Галабурда Тарас 

Ігорович 

Кримінальне судочинство у Галичині за 

австрійським Кримінально-процесуальним 

кодексом 1873 року 

Проф. Бойко І. Й. 

5 Цюбченко Анастасія 

Олегівна 

Фінансування виборчого процесу в 

Україні: проблеми правового регулювання 

Доц. Мостовий 

А. С.  

6 Лічко Анастасія 

Ігорівна 

Юридичні гарантії соціального захисту 

потерпілих від нещасного випадку на 

виробництві 

Проф. Синчук 

С. М. 

7 Щестюк Оксана 

Миколаївна 

Юридичні гарантії земельних прав 

громадян у сфері землеустрою 

Доц. Ващишин М. 

Я. 



8 Федчишин Юрій 

Юрійович 

 

Кримінальна відповідальність за 

перевищення влади або службових 

повноважень працівником 

правоохоронного органу (ст. 365 КК 

України) 

Доц. Палюх Л. М.  

9 Дубас Вікторія 

Василівна 

Вплив практики Європейської комісії «За 

демократію через право» на розвиток 

конституціоналізму в Україні 

Проф. Гураль П. Ф. 

 

Вечірня форма навчання  
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Тема дисертації Науковий 

керівник 

081-право 

1 Кузьма  Марія 

Василівна 

Виконання покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк щодо неповнолітніх 

Проф. Бурдін В. М. 

2 Холявка Софія 

Володимирівна 

Цільова 

Цивільно-правові договори у сфері 

інноваційної діяльності 

 

Доц. Якубівський І. 

Є. 

 

На умовах контракту 

Денна форма навчання  
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Тема дисертації Науковий 

керівник 

081-право 

1 Сосула Олександр 

Олександрович 

Цивільно-правові способи розпоряджання 

корпоративними правами 

Проф. Коссак В. М. 

 

На умовах контракту 

Заочна форма навчання  
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Тема дисертації Науковий 

керівник 

081-право 

1 Бойко Лілія 

Михайлівна 

Становлення та розвиток органів 

сільського самоврядування на 

західноукраїнських землях в складі Австрії 

та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) 

Проф. 

Кобилецький М. М. 

2 Гнатишин Марта 

Богданівна 

Правовий статус Холмської губернії у 

складі Російської імперії (1912-1915 рр.) 

Проф. 

Кобилецький М. М. 

3 Лабачук Христина 

Василівна 

Система покарань за австрійським 

кримінальним кодексом 1803 р. та 

практика їх застосування у Східній 

Галичині 

Проф. Тищик Б. Й. 

4 Ковальчук Іван 

Васильович 

Правові основи організації і діяльності 

крайових судів у Галичині в складі Австрії 

та Австро-Угорщини (1850-1918 рр.) 

Проф. Бойко І. Й. 

5 Луців Михайло 

Степанович 

Цивільно-правові способи захисту 

майнових прав інвесторів в сфері 

будівництва житла 

Проф. Коссак В. М. 



6 Панькевич Роман 

Васильович 

Захист майнових прав та інтересів держави 

і територіальних громад за цивільним 

законодавством України 

Проф. Дякович М. 

М. 

7 Зубачик Наталія 

Богданівна 

Набуття права власності на підставі 

набувальної давності 

Доц. Оприско М. В. 

8 Панченко Андрій 

Михайлович 

Правове регулювання трудових відносин 

осіб, зайнятих у важких та шкідливих 

умовах праці  

Проф. Пилипенко 

П. Д. 

9 Кульчицький Тарас 

Русланович 

Правове регулювання соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб в Україні 

Доц. Бурак В. Я. 

10 Хмиз Мар’яна 

Василівна 

Кримінальна відповідальність за 

вимагання неправомірної вигоди 

Доц. Марін О. К. 

11 Поліщак Ірина  

Расімівна 

Призначення покарання за злочин, 

вчинений у співучасті, за Кримінальним 

кодексом України 

Доц. 

Василаш В. М. 

12 Тимошук Василь 

Євгенович 

Судовий огляд: процесуальне і 

криміналістичне дослідження 

Проф. Когутич І. І. 

13 Юрків Роксолана 

Романівна 

Особливості виявлення та розслідування 

підкупу медичних працівників 

Доц. Фігурський В. 

М. 

14 Смотрич Дмитро 

Володимирович 

Процесуально-правові засади виконання 

судових рішень у адміністративних 

справах 

Доц. Решота В. В.  

15 Іванів Іванна 

Григорівна 

Правовий статус судді конституційного 

суду в державах ЄС та Україні 

Доц. Різник С. В. 

16 Ревер Сергій 

Васильович 

Конституційно-правове забезпечення 

реформи правосуддя в Україні 

Проф. Гураль П. Ф. 

17 Вольські Кшиштоф  Становлення і розвиток органів місцевого 

самоврядування в Польщі (1944-2015 рр.) 

Проф. 

Кобилецький М. М. 

 

1.2. СЛУХАЛИ: В.о. завідувача кафедри кримінального права і 

кримінології, доц. Василаша В.М., який повідомив, що кафедрою 

затверджено тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук в 

галузі права Антонюк Н. О. “Диференціація кримінальної відповідальності”, 

витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

проф. Бурдін В.М., доц. Марін О. К. Запропонували уточнити тему дисертації 

на “Диференціація кримінальної відповідальності у кримінальному праві 

України” 

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 1. 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук в галузі права Антонюк Н.О. “Диференціація 

кримінальної відповідальності у кримінальному праві України”. 

 

2. СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., 

який поставив питання про затвердження плану роботи Вченої ради на 2016-

2017 н.р. План додається. 



Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Пилипенко П.Д., 

які висловили деякі пропозиції щодо плану роботи Вченої ради. 

Запропоновано прийняти План роботи за основу. 

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 1. 

УХВАЛИЛИ: прийняти за основу план роботи Вченої ради на 2016-

2017 н.р. 

 

3. СЛУХАЛИ: доц. Різника С.В., який запропонував розглянути 

питання про організацію роботи Вченої ради. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Пилипенко 

П.Д., проф. Коссак В.М., доц. Богдан Й. Г.  

УХВАЛИЛИ: створити Робочу групу в складі проф. Косовича В.М., 

проф. Пилипенка П.Д., проф. Когутича І.І., доц. Василаша В.М., доц. Різника 

С.В. для підготовки тимчасового регламенту роботи Вченої ради; 

представити результати роботи Робочої групи на наступне засідання Вченої 

ради. 

 

4. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який висунув пропозицію 

звернутися до Вченої ради Львівського університету з клопотанням про 

фінансування ремонтних робіт даху бібліотеки юридичного факультету. 

Результати голосування: за – 25, проти – 0, утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського університету з 

клопотанням про фінансування ремонтних робіт даху бібліотеки юридичного 

факультету. 

 

5. СЛУХАЛИ: доц. Семківа В.О., який звернувся з клопотанням про 

відрядження його в м. Бидгощ (Республіка Польща) на закордонне 

стажування в Університеті Казимира Великого строком на 4 (чотири) місяці. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М. 

Результати голосування: за – 25, проти – 0, утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: відрядити доц. Семківа В.О. в м. Бидгощ (Республіка 

Польща) на закордонне стажування в Університеті Казимира Великого 

строком на 4 (чотири) місяці. 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 
 
 


