
ПРОТОКОЛ № 29 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

29 жовтня 2018 року       м. Львів 

 

 

Присутні: 22 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Звіти аспірантів 3 і 4 року аспірантури. 

2. Звіти кафедр юридичного факультету про наукову роботу у 2018 році 

та звіт про наукову роботу юридичного факультету у 2018 році. 

3. Про рекомендацію до друку випуску 67 Вісника Львівського 

університету, серія юридична.  

4. Внесення змін до Положення про юридичний факультет Львівського 

національного університету ім. І. Франка. 

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри теорії та філософії права проф. 

Косовича В. М. про звіт аспіратки кафедри Наконечної А. М. та стан 

виконання нею плану навчання в аспірантурі. 

Завідувача кафедри історії держави, права і політико-правових учень 

Бойка І. Й. про звіт аспірантів кафедри Юркевич М. М., Козоріз О., Шутко 

Н.І. та стан виконання планів навчання в аспірантурі. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права проф. 

Кобилецького М. М.  про звіт аспіранта кафедри Салій С. Л.  та стан 

виконання плану навчання в аспірантурі. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права проф. Яворську О. С. про звіт аспірантку кафедри 

Дюкарєвої К. Ю. та стан виконання планів навчання в аспірантурі. 

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

про звіт аспірантів кафедри Паплик О. В.,  Майки М. Б., Клепатого Д. Й., 



Цюцюрської Ю. К., Гасяк Я. В. та стан виконання планів навчання в 

аспірантурі. 

Завідувача кафедри соціального права проф. Пилипенка П. Д. про звіт 

аспірантів кафедри Бутинської Р. Я., Раневича О. Ю., Олексіва І. І. та стан 

виконання планів навчання в аспірантурі. 

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

Маркіна В. І. про звіт аспірантів кафедри Сень І. З., Піддубної М. В. та стан 

виконання планів навчання в аспірантурі. 

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики про звіт 

аспірантів кафедри Дзиндри М. М.,  Николайчук Г. А. та стан виконання 

планів навчання в аспірантурі. 

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

Павлишин А. А., проф. Гураль П. Ф. 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома звіти та атестувати частково аспірантів 

НаконечнуА. М. , Юркевич М. М., Козоріз О., Шутко Н. І. Салій С. Л., 

Дюкарєву К. Ю., Паплик О. В.,  Майку М. Б., Клепатого Д. Й., Бутинську Р. 

Я., Раневича О. Ю., Олексіва І. І. Сень І. З., Піддубну М. В. Дзиндру М. М.,  

Николайчук Г. А. 

Взяти до відома звіти аспірантів кафедри цивільного права та процесу 

Цюцюрської Ю. К., Гасяк Я. В.  

 

        2.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. Бойка І. 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.  

           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.  

           Звідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

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

звіти викладачів кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри додається.  

           В. о. завідувача кафедри кримінального права та кримінології 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.  

           Заступника декана, доц. Стецика Н. В., який повідомив Вчену раду 

прор узагальнені результати наукової роботи юридичного факультету у 2018 

році. 

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



 УХВАЛИЛИ: звіти кафедр юридичного факультету про наукову роботу у 

2018 році та звіт юридичного факультету про наукову роботу у 2018 році 

затвердити. 

 

3. СЛУХАЛИ: заступника декана юридичного факультету доц. Стецика Н. В., 

який виступив з пропозицією рекомендувати до друку Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. 

В обговоренні взяли участь: проф. Бурдін В. М., проф. Бойко І. Й. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку Вісник Львівського університету. 

Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. Просити Вчену раду Львівського 

національного університету імені Івана Франка рекомендувати до друку 

Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. 

 

4.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В. М. про 

необхідність приведення у відповідність до Закону України «Про вищу 

освіту» Положення про юридичний факультет Львівського національного 

університету ім. І. Франка. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О. К., доц. Павлишин А. А., проф. 

Нор В. Т. 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до Положення про юридичний факультет 

Львівського національного університету ім. І. Франка відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту». 

 

6. СЛУХАЛИ: професора Бурдіна В. М., який проінформував Вчену раду про 

надходження заяви професора кафедри конституційного права Панкевича 

Івана Мироновича про скерування у відрядження для проходження 

наукового стажування в Українському Вільному Університеті в Мюнхені ( 

Федеративна Республіка Німеччина) з 19 листопада по 12 грудня 2018 року. 



УХВАЛИЛИ: погодити скерування у відрядження для проходження 

наукового стажування в Українському Вільному Університеті в Мюнхені 

(Федеративна Республіка Німеччина) з 19 листопада по 12 грудня 2018 року. 

 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради      доц. Мочульська М. Є. 

 

 

 
 
 


