
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

14 травня 2020 року       м. Львів 

 

Присутні: 29 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про готовність кафедр до заліково-екзаменаційної сесії та проведення 

підсумкової атестації під час роботи ЕК. 

2. Про створення Комісії з етики та академічної доброчесності 

юридичного факультету.  

3. Про звернення з клопотанням про нагородження завідувача кафедри  

кримінального процесу та криміналістики, проф. Нора В.Т. орденом 

“За заслуги” I ступеня. 

4. Про рекомендацію до друку монографії доцента кафедри 

кримінального права і кримінології Палюх Л.М. 

5. Про рекомендацію до друку монографії к.ю.н. Трепака В.М. 

6. Про рекомендацію до друку монографії доцента кафедри цивільного 

права та процесу Квіт Н.М. 

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, 

проф. Нора В.Т., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК 

готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається.. 

Доцента кафедри теорії та філософії права к.ю.н. Стецика Н.В., який 

повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається..  

Завідувача кафедри кримінального права і кримінології 

доц. Маркіна В. І., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК 

готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається.  

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

повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 



проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК 

готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську О.С., яка повідомила, що кафедра до 

літньої заліково-екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під 

час роботи ЕК готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Яворська О.С., 

студент Грабський І.Р.  

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедр взяти до відома, визнати 

кафедри юридичного факультету готовими до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК. 

 

2.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка запропонувала делегувати до складу Комісії з 

етики та академічної доброчесності юридичного факультету двох науково-

педагогічних працівників, а саме:  доцента кафедри історії держави, права та 

політико-правових вчень Кольбенка А.В., доцента кафедри кримінального 

процесу і криміналістики Ковну У.С. 

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

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: делегувати до складу Комісії з етики та академічної 

доброчесності юридичного факультету доцента кафедри історії держави, 

права та політико-правових вчень Кольбенка А.В. та доцента кафедри 

кримінального процесу і криміналістики Ковну У.С. 

 

3.  СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., 

який вніс до Вченої ради юридичного факультету клопотання кафедри 

кримінального процесу і криміналістики рекомендувати Вченій раді 

Львівського національного університету імені Івана Франка клопотати перед 

Львівською обласною державною адміністрацією про нагородження 

професора кафедри кримінального процесу і криміналістики Нора Василя 

Тимофійовича орденом "За заслуги" I ступеня. 



Участь в обговоренні взяли: доц. Павлишин А.А., 

проф. Дякович М.М., проф. Гураль П.Ф., проф. Яворська О.С. Зокрема, доц. 

Павлишин А. А., який зазначив, що проф. Нору В.Т. у грудні 2020р. 

виповниться 80 років, він є кавалером ордена "За заслуги" IIІ і ІІ ступеня, 

тому, враховуючи його вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів-юристів, у розвиток науки, багаторічну сумлінну працю, 

належну наукову, методичну і виховну роботу варто рекомендувати Вченій 

раді юридичного факультету клопотати перед Вченою радою Львівського 

національного університету імені Івана Франка про нагородження професора 

кафедри кримінального процесу і криміналістики Нора В.Т. орденом "За 

заслуги" I ступеня. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка клопотати перед Львівською обласною 

державною адміністрацією про нагородження професора кафедри 

кримінального процесу і криміналістики Нора Василя Тимофійовича 

орденом "За заслуги" I ступеня. 

 

4.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права і 

кримінології доц. Маркіна В. І., 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 кримінального права і кримінології 

Палюх Л.М. “Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя”. 

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

доц. Палюх Л.М. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

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

доцента кафедри кримінального права і кримінології Палюх Л.М. 

“Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя”. 

 

5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права і 

кримінології доц. Маркіна В. І., 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 к.ю.н. Трепака В.М. “Протидія корупції в Україні:  теоретико-

прикладні проблеми”. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  



 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

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

к.ю.н. Трепака В.М. “Протидія корупції в Україні:  теоретико-прикладні 

проблеми”. 

 

6.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри цивільного права та процесу, проф. 

Коссака В.М., 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 

цивільного права та процесу Квіт Н.М. “Біобанки в Україні:  цивільно-

правовий аспект”. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

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

доцента кафедри цивільного права та процесу Квіт Н.М. “Біобанки в Україні:  

цивільно-правовий аспект”. 

 

7.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила Вчену раду про надходження заяви 

студента 4-го курсу Бабія М.А. з проханням зарахувати отримані ним 

результати навчання в Пресвітеріанському коледжі, Клінтон, Південна 

Кароліна, США, в рамках академічної мобільності студентів з таких 

предметів:  “Англійська юридична мова”, “Правове регулювання окремих 

галузей господарської діяльності”, “Право на справедливий суд у практиці 

ЄСПЛ”.  

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

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: зарахувати студенту 4-го курсу Бабію М.А. отримані 

ним результати навчання в Пресвітеріанському коледжі, Клінтон, Південна 

Кароліна, США, в рамках академічної мобільності студентів з таких 

предметів:  “Англійська юридична мова”, “Правове регулювання окремих 

галузей господарської діяльності”, “Право на справедливий суд у практиці 

ЄСПЛ”. 

 

 

Голова Вченої ради           проф. Бурдін В. М. 

 

 

Секретар Вченої ради           доц. Денькович О.І. 
 


