
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

25 квітня 2017 року       м. Львів 

 

Присутні: 25 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

Порядок денний: 

1. Про стан навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри 

кримінального права та кримінології. 

2. Про затвердження тем дипломних та магістерських робіт. 

3. Різне 

 

1.  СЛУХАЛИ:  

Голову комісії проф. Гураля П.Ф., який доповів про стан навчально-

методичної, наукової та виховної роботи кафедри кримінального права та 

кримінології. Звіт додається. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Пилипенко П.Д., проф. Тищик Б. 

Й., проф. Рабінович П.М., доц. Бурак В.Я. Висловили низку застережень 

щодо процедури затвердження звіту комісії та загальних засад організації 

навчального процесу. У зв’язку з цим Бурак В.Я. запропонував 

заслуховування звіту комісії перенести.  

Результати голосування: «за» - 3; «проти» - 22; «утримались» - немає. 

Рішення про перенесення заслуховування звіту комісії не прийнято. 

Участь в обговоренні продовжено, доц. Косовичем В.М. 

запропоновано звіт комісії затвердити. 

Результати голосування: «за» - 22; «проти» - 3; «утримались» - немає. 

Ухвалили: затвердити звіт про навчально-методичну, наукову та 

виховну роботу кафедри кримінального права та кримінології. 

 

2. СЛУХАЛИ: 



Завідувач кафедри історії держави і права проф. Тищик Б.Й. –  теми 

дипломних та магістерських робіт затверджено на кафедрі. Витяг із 

протоколу засідання кафедри та перелік тем додається. 

Завідувач кафедри теорії та філософії права проф. Косович В.М.  –  

теми дипломних та магістерських робіт затверджено на кафедрі. Витяг із 

протоколу засідання кафедри та перелік тем додається. 

Завідувач кафедри конституційного права проф. Гураль П.Ф. –  теми 

дипломних та магістерських робіт затверджено на кафедрі. Витяг із 

протоколу засідання кафедри та перелік тем додається. 

Завідувач кафедри цивільного права та процесу Коссак В.М. –  теми 

дипломних та магістерських робіт затверджено на кафедрі. Витяг із 

протоколу засідання кафедри та перелік тем додається. 

Завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права 

Пилипенко П.Д. –  теми дипломних та магістерських робіт затверджено на 

кафедрі. Витяг із протоколу засідання кафедри та перелік тем додається. 

Завідувач кафедри адміністративного та фінансового права проф. 

Кобилецький М.М. –  теми дипломних та магістерських робіт затверджено на 

кафедрі. Витяг із протоколу засідання кафедри та перелік тем додається. 

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

Маркін В.І. –  теми дипломних та магістерських робіт затверджено на 

кафедрі. Витяг із протоколу засідання кафедри та перелік тем додається. 

Завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики проф. 

Нор В.Т. –  теми дипломних та магістерських робіт затверджено на кафедрі. 

Витяг із протоколу засідання кафедри та перелік тем додається. 

Завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права Яворську Л.С. –  теми дипломних та магістерських 

робіт затверджено на кафедрі. Витяг із протоколу засідання кафедри та 

перелік тем додається. 

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



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

немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити теми дипломних та магістерських робіт. 

 

3.1. СЛУХАЛИ: доц. Панчак О.Г., яка звернулася до Вченої Ради з 

клопотанням про затвердження Положення про кваліфікаційні (магістерські) 

роботи. 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про кваліфікаційні (магістерські) 

роботи. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: доц. Панчак О.Г., яка повідомила про готовність до 

друку Вісника Львівського університету. Серія право. Випуск 64. Звернулася 

до Вченої ради з клопотанням рекомендувати Вісник до друку. 

Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку Вісник Львівського 

університету. Серія право. Випуск 64. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри цивільного права та процесу 

Коссака В.М., який звернувся до Вченої ради з клопотанням про 

затвердження теми дисертаційного дослідження «Цивільно-правові форми 

створення та використання біобанків в Україні» на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право доцента 

кафедри цивільного права та процесу, кандидата юридичних наук, доцента 

Квіт Наталії Михайлівни (обгрунтування теми дисертації та витяг з 

протоколу засідання кафедри додано).  



Виступили: проф. Рабінович П.М., проф. Пилипенко П.Д. Після 

обговорення з темою погодилися. 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження «Цивільно-

правові форми створення та використання біобанків в Україні» на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право доцента кафедри цивільного права та процесу, кандидата юридичних 

наук, доцента Квіт Наталії Михайлівни. 

 

3.4. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права Яворську Л.С., яка звернулася до 

Вченої ради з клопотанням про затвердження теми дисертаційного 

дослідження «Теоретико-прикладні проблеми охорони прав інтелектуальної 

власності на результати селекційних досягнень в Україні» на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право доцента кафедри цивільного права та процесу, кандидата юридичних 

наук, доцента Мартина Володимира Михайловича (обгрунтування теми 

дисертації та витяг протоколу засідання кафедри додано).  

Виступили: проф. Коссак В.М., висловив застереження щодо обраної 

теми наукового дослідження. Проф. Рабінович П.М. запропонував уточнити 

тему роботи, сформулювавши її таким чином: «Охорона прав 

інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень в Україні». 

Результати голосування: «за» - 22, «проти» - 1, «утрималися» - 2. 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження «Охорона 

прав на результати селекційних досягнень в Україні: цивільно-правові 

аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право доцента кафедри цивільного права та процесу, 



кандидата юридичних наук, доцента Мартина Володимира Михайловича 

(науковий консультант: Яворська Олександра Степанівна). 

 

3.5. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри цивільного права та процесу 

Коссака В.М., який звернувся до Вченої ради з клопотанням про 

затвердження теми дисертаційного дослідження «Цивільно-правові форми 

створення та використання біобанків в Україні» на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право доцента 

кафедри цивільного права та процесу, кандидата юридичних наук, доцента 

Квіт Наталії Михайлівни (обгрунтування теми дисертації та витяг з 

протоколу засідання кафедри додано).  

Виступили: проф. Рабінович П.М., проф. Пилипенко П.Д. Після 

обговорення з темою погодилися. 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження «Цивільно-

правові форми створення та використання біобанків в Україні» на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право доцента кафедри цивільного права та процесу, кандидата юридичних 

наук, доцента Квіт Наталії Михайлівни. 

 

3.6. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри теорії та філософії права Косовича 

В. М.  про уточнення назви теми кандидатської дисертації аспірантки 

кафедри теорії та філософії права Перетятко Галини Володимирівни і зміну 

наукової спеціальності (обгрунтування теми дисертації та витяг з протоколу 

засідання кафедри додано).  

Виступили: проф. Гураль П.Ф., доц. Мартин В.М., клопотання 

підтримали. 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 



УХВАЛИЛИ: уточнити назву теми кандидатського дослідження 

аспірантки Перетятко Г.В. у такому формулюванні: «Вплив моралі на 

правове регулювання в Україні: загальнотеоретичні аспекти»; у зв’язку з 

уточненням теми дисертаційного дослідження перевести аспірантку 

Перетятко Г.В., котра навчається в аспірантурі за спеціальністю 12.00.12, на 

навчання за спеціальністю 12.00.01 кафедри теорії та філософії права. 

 

 

Заступник голови Вченої ради                  Косович В. М. 

 

Секретар Вченої ради               Різник С. В. 

 

 


