
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

30 вересня 2019 року       м. Львів 

 

Присутні: 30 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про зміну секретаря Вченої ради; 

2. Про звіт аспірантів юридичного факультету; 

3. Про рекомендацію до друку монографії доцента кафедри 

конституційного права Різника С.В.; 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який звернувся до Вченої ради з 

поданням про увільнення доц. Мочульської М.Є. від виконання обов’язків 

секретаря Вченої ради юридичного факультету за її бажанням та про обрання 

нового секретаря Вченої ради, вніс кандидатуру доц. Денькович О.І., 

запропонував членам Вченої ради внести за наявності інші кандидатури. Інші 

кандидатури на позицію секретаря Вченої ради юридичного факультету 

внесені не були. Вчена рада вирішила змінювати секретаря Вченої ради 

юридичного факультету відкритим голосуванням. 

 

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

Результати голосування:  

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: увільнити доц. Мочульську М.Є. від виконання 

обов’язків секретаря Вченої ради юридичного факультету та обрати 

секретарем Вченої ради юридичного факультету доц. Денькович О.І. 



 

2.  СЛУХАЛИ:  

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики 

проф. Нора В.Т., який повідомив Вчену раду про хід виконання дисертацій 

аспірантами кафедри. 

 ПІБ аспіранта 

 

Спеціальність Стан виконання 

індивідуального 

плану 

1.  Кахновець С. 12.00.09  виконує 

2.  Вітрук О. 12.00.09  не виконує 

3.  Демчишак Р. 12.00.09  не виконує 

 

Завідувача кафедри історії держави, права та політико-правових учень 

проф. Бойка І. Й., який повідомив Вчену раду про хід виконання дисертацій 

аспірантами кафедри. 

 ПІБ аспіранта 

 

Спеціальність Стан виконання 

індивідуального 

плану 

1.  Юркевич М. М. 12.00.01  не виконує 

 

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

який повідомив Вчену раду про хід виконання дисертацій аспірантами 

кафедри. 

 ПІБ аспіранта 

 

Спеціальність Стан виконання 

індивідуального 

плану 

1.  Мочерад А. М. 12.00.01  виконує 

2.  Гунько Н. Ю. 12.00.01  виконує 

 

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

повідомив Вчену раду про хід виконання дисертацій аспірантами кафедри. 

 ПІБ аспіранта 

 

Спеціальність Стан виконання 

індивідуального 

плану 

1.  Бук М. О. 12.00.05. виконує 

2.  Волошин І. П. 12.00.05 виконує 

3.  Тимофіїв Р. М. 12.00.05 виконує 

 



Завідувача кафедри кримінального права та кримінології 

доц. Маркіна В. І., який повідомив Вчену раду про хід виконання дисертацій 

аспірантами кафедри. 

 ПІБ аспіранта 

 

Спеціальність Стан виконання 

індивідуального 

плану 

1.  Кондра М. Я. 12.00.08 виконує 

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Стецик Н. В., 

проф. Нор В. Т., проф. Бойко І. Й., проф. Косович В. М., проф. Пилипенко П. 

Д. та доц. Маркін В. І. 

 

Результати голосування: 

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  

атестувати аспірантів кафедр юридичного факультету: 

 ПІБ аспіранта 

 

Спеціальність Стан виконання 

індивідуального 

плану 

1.  Кахновець С. 12.00.09  виконує 

2.  Мочерад А. М. 12.00.01  виконує 

3.  Гунько Н. Ю. 12.00.01  виконує 

4.  Бук М. О. 12.00.05. виконує 

5.  Волошин І. П. 12.00.05 виконує 

6.  Тимофіїв Р. М. 12.00.05 виконує 

7.  Кондра М. Я. 12.00.08 виконує 

 

не атестувати аспірантів кафедр юридичного факультету: 

 ПІБ аспіранта Спеціальність Стан виконання 

індивідуального плану 

1.  Юркевич М. М. 12.00.01  не виконує 

2.  Вітрук О. 12.00.09  не виконує 

3.  Демчишак Р. 12.00.09  не виконує 

 



3.  СЛУХАЛИ:  проф. Гураля П.Ф., який вніс до Вченої ради 

юридичного факультету клопотання про звернення до Вченої ради 

Львівського національного університету ім. І. Франка з поданням 

рекомендувати до друку монографію доцента кафедри конституційного 

права Різника С.В. “Конституційність правових актів: сутність, методологія 

визначення та механізми забезпечення”. 

 

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

Результати голосування:  

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку монографію 

доцента кафедри конституційного права Різника С.В. “Конституційність 

правових актів: сутність, методологія визначення та механізми 

забезпечення”. 

 

4.1. СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права проф. Кобилецького М. М., який проінформував Вчену 

раду про надходження заяви аспірантки кафедри Куманської-Нор О. про 

надання їй академічної відпустки з 01.10.2019 р. по 30.09.2020 року у зв’язку 

із сімейними обставинами.  

 

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

Результати голосування:  

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 



 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

адміністративного та фінансового права юридичного факультету Куманській-

Нор О. з 01.10.2019 р. по 30.09.2020 у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

4.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики проф. Нора В. Т.,  який проінформував Вчену раду про 

надходження заяви аспірантки кафедри Пащенко К. про надання їй відпустки 

по догляду за дитиною з 25.09.2019 р. по 25.08.2022 року. 

 

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

Результати голосування:  

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати відпустку по догляду за дитиною аспірантці 

кафедри кримінального процесу та криміналістики юридичного факультету 

Пащенко К. з 25.09.2019 р. по 25.08.2022 року. 

 

4.3. СЛУХАЛИ: доц. кафедри інтелектуальної власності, 

корпоративного та інформаційного права Мартина В. М., який 

проінформував Вчену раду про надходження заяви аспірантки кафедри 

Тарасенко Х. Ю. про надання їй академічної відпустки з 01.10.2019 р. по 

30.09.2020 року у зв’язку із сімейними обставинами.  

 

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

Результати голосування:  

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  



«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

інтелектуальної власності, корпоративного та інформаційного права 

юридичного факультету Тарасенко Х. Ю.  з 01.10.2019 р. по 30.09.2020 у 

зв’язку з сімейними обставинами. 

 

4.4. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри кримінального права та 

кримінології доц. Маркіна В. І., який проінформував Вчену раду про 

надходження заяви аспірантки кафедри Поліщак І. Р. про надання їй 

академічної відпустки з 01.10.2019 р. по 30.09.2020 року у зв’язку із 

сімейними обставинами.  

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Маркін В.І. 

Результати голосування:  

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

кримінального права та кримінології юридичного факультету Поліщак І. Р.   з 

01.10.2019 р. по 30.09.2020 у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

4.5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та політико-

правових учень проф. Бойка І. Й., який повідомив Вчену раду про 

надходження заяви аспірантки кафедри Перепелиці Х. В. про надання їй 

академічної відпустки з 01.10.2019 р. по 30.09.2020 року у зв’язку із 

сімейними обставинами. 

 

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



Результати голосування:  

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету 

Перепелиці Х. В. з 01.10.2019 р. по 30.09.2020 у зв’язку з сімейними 

обставинами. 

 

4.6. СЛУХАЛИ: проф. Кобилецького М. М., який вніс до Вченої 

ради юридичного факультету подання про звернення до Міністра освіти і 

науки України з клопотанням визнати статтю доцента кафедри 

адміністративного та фінансового права Паславської Н.Т., опубліковану в 

іноземному виданні, як таку, що прирівнюється за статусом до публікацій у 

наукометричних базах даних Web of Science та Scopus. 

 

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

Результати голосування:  

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Міністра освіти і науки України з 

клопотанням визнати статтю доцента кафедри адміністративного та 

фінансового права Паславської Н.Т., опубліковану в іноземному виданні, як 

таку, що прирівнюється за статусом до публікацій у наукометричних базах 

даних Web of Science та Scopus. 

 



4.7.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри кримінального права та 

кримінології доц Маркіна В.І., який звернувся до Вченої ради з клопотанням 

про затвердження звіту про перебування в докторантурі доцента кафедри 

кримінального права та кримінології Палюх Лідії Михайлівни за 2018-2019 

навчальний рік.  Доц. Палюх Л.М. проінформувала, що за період 

докторантури нею підготовано та подано на кафедру для рекомендації 

монографію по темі докторської дисертації: “Кримінальна відповідальність 

за злочини проти правосуддя”.  Загалом за період перебування у 

докторантурі за темою дисертації опубліковано 24 наукові статті, в тому 

числі 5 в зарубіжних професійних виданнях. 

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Маркін В.І. 

Результати голосування:  

«За» – 30;  

«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  затвердити звіт про перебування в докторантурі 

доцента кафедри кримінального права та кримінології Палюх Лідії 

Михайлівни за 2018-2019 навчальний рік. 

 

4.8.  СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який повідомив про 

надходження заяви доцента кафедри конституційного права Мочульської 

Марти Євгенівни про надання згоди на проходження наукового стажування у 

Віденському університеті  (м. Відень, Австрія) в період 10.10.2019 р. – 

31.10.2019 р. в рамках програми OEAD. 

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Гураль П. Ф., доц. Мочульська М. Є. 

Результати голосування:  

«За» – 30;  



«Проти» – немає;  

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати згоду доценту кафедри конституційного права 

Мочульській Марті Євгенівні на проходження наукового стажування у 

Віденському університеті  (м. м. Відень, Австрія) в період 10.10.2019 р. – 

31.10.2019 р. в рамках програми OEAD. 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради           доц. Денькович О.І. 

 

 

 
 


