ПРОТОКОЛ № 5
засідання Вченої ради юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
26 листопада 2019 року

м. Львів

Присутні: 30 членів Вченої ради
Порядок денний:
1. Про результати виробничої (переддипломної) практики.
2. Про стан написання магістерських робіт.
3. Про готовність кафедр до зимової заліково-екзаменаційної сесії.
4. Про навчально-методичну, наукову та виховну роботу кафедри
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.
5. Про затвердження персонального складу редакційної колегії Вісника
Львівського університету. Серія юридична.
6. Про рекомендацію до друку Вісника Львівського університету. Серія
юридична.
7. Про результати опитування аспірантів денної форми навчання щодо
оцінки стану викладання в аспірантурі.
8. Різне.
1. СЛУХАЛИ: Звіт голови Комісії № 1 доц. Стецика Н.В., який
проінформував Вчену раду про результати проходження виробничої
(переддипломної) практики студентами 6-го курсу денної форми навчання, а
також результати її захисту. Звіт додається.
Звіт голови Комісії № 2 доц. Богдана Й.Г., який проінформував Вчену
раду про результати проходження виробничої (переддипломної) практики
студентами 6-го курсу денної форми навчання, а також результати її захисту.
Звіт додається.
Доц. Береського Я.О., який проінформував Вчену раду про звіт голови
Комісії № 3 про результати проходження виробничої (переддипломної)
практики студентами 6-го курсу денної форми навчання, а також результати
її захисту. Звіт додається.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати проходження
виробничої (переддипломної) практики студентами 6-го курсу денної форми
навчання, а також результати її захисту.
2.
СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри кримінального процесу та
криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив про стан написання
магістерських робіт та висловив застереження про суттєві порушення

виконання завдання до магістерської роботи такими студентами: НовосадСлизьких О., Мандзюк І.
Завідувача кафедри історії держави, права та політико-правових учень
проф. Бойка І. Й., який повідомив про стан написання магістерських робіт.
Завідувача кафедри цивільного права та процесу, проф. Коссака В.М.,
який повідомив про стан написання магістерських робіт.
Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., який
повідомив про стан написання магістерських робіт.
Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М.,
який повідомив про стан написання магістерських робіт.
Завідувача
кафедри
кримінального
права
та
кримінології
доц. Маркіна В. І., який повідомив про стан написання магістерських робіт та
висловив застереження про суттєві порушення виконання завдання до
магістерської роботи такими студентами: Тарапатою Х., Даниляком Н.,
Шидловьким Б., Поплавським І., Скрипником Д., Янковою А., Терлецьким
Д., Цвик О.
Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила про стан
написання магістерських робіт.
Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права,
проф. Кобилецького М.М., який повідомив про стан написання магістерських
робіт.
Завідувача кафедри соціального права, проф. Пилипенка П.Д., який
повідомив про стан написання магістерських робіт.
Доцента кафедри конституційного права, к.ю.н. Мочульську М.Є., яка
повідомила про стан написання магістерських робіт та висловила
застереження про суттєві порушення виконання завдання до магістерської
роботи студентом Скраль В.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про стан написання магістерських
робіт студентами.
3.
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та
криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив про належний стан
готовності кафедри до зимової заліково-екзаменаційної сесії.
Завідувача кафедри історії держави, права та політико-правових учень
проф. Бойка І. Й., який повідомив про належний стан готовності кафедри до
заліково-екзаменаційної сесії.
Завідувача кафедри цивільного права та процесу, проф. Коссака В.М.,
який повідомив про належний стан готовності кафедри до заліковоекзаменаційної сесії.

Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., який
повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної
сесії.
Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М.,
повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної
сесії.
Завідувача
кафедри
кримінального
права
та
кримінології
доц. Маркіна В. І., який повідомив про належний стан готовності кафедри до
заліково-екзаменаційної сесії.
Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила про належний
стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної сесії.
Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права,
проф. Кобилецького М.М., який повідомив про належний стан готовності
кафедри до заліково-екзаменаційної сесії..
Завідувача кафедри соціального права, проф. Пилипенка П.Д., який
повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної
сесії.
Доцента кафедри конституційного права, к.ю.н. Мочульську М.Є., яка
повідомила про належний стан готовності кафедри до заліковоекзаменаційної сесії.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр до зимової
заліково-екзаменаційної сесії.
4. СЛУХАЛИ: Голову комісії проф. Косовича В.М., який доповів про стан
навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри інтелектуальної
власності, інформаційного та корпоративного права. Звіт додається. За
результатами роботи комісії проф. Косович В.М. подав на затвердження
Вченої ради проект Ухвали про оцінку стану навчально-методичної, наукової
та виховної роботи кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права.
Участь в обговоренні взяли: проф. Яворська О.С., проф. Бурдін В.М.,
проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про навчально-методичну,
наукову та виховну роботу кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права та затвердити Ухвалу про оцінку
стану навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.

5. СЛУХАЛИ: заступника декана юридичного факультету доц. Стецика Н. В.,
який вніс клопотання звернутися до Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка з
поданням затвердити оновлений персональний склад редакційної колегії
видання «Вісник Львівського університету. Серія юридична», сформований
відповідно до вимог Порядку формування Переліку наукових фахових
видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України
від 15.01.2018 року № 32. До складу редакціної колегії запропоновано
включити:
д-р юрид. наук, проф. П.Д. Пилипенко – головний редактор;
д-р юрид. наук, проф. В.М. Бурдін – заступник головного редактора;
канд. юрид. наук, доц. Н.В. Стецик – відповідальний секретар редколегії;
д-р юрид. наук, проф. Н. Р. Бобечко;
д-р юрид. наук, проф. І.Й. Бойко;
д-р юрид. наук, проф. О. М. Бориславська;
д-р юрид. наук, проф. О.В. Грищук;
д-р юрид. наук, проф. П.Ф. Гураль;
д-р юрид. наук, проф. М.М. Дякович;
д-р юрид. наук, проф. М.М. Кобилецький;
д-р юрид. наук, проф. І.І. Когутич;
д-р юрид. наук, проф. В.М. Коссак;
д-р юрид. наук, проф. Л.А. Луць;
д-р юрид. наук, проф. В.Т. Нор;
д-р юрид. наук, проф. Є. О. Письменський;
д-р юрид. наук, проф. П.М. Рабінович;
д-р юрид. наук, проф. С.П. Рабінович;
д-р юрид. наук, проф. З.В. Ромовська;
д-р юрид. наук, проф. С. М. Синчук;
д-р юрид. наук, проф. О.С. Яворська;
канд. юрид. наук, доц. О. М. Рим;
канд. юрид. наук, проф. Б.Й. Тищик;
канд. юрид. наук., доц. У. В. Яримович;
д-р юрид. наук, проф. Бостян М. Зупанчич (Любляна, Словенія);
д-р юрид. наук, проф. Анна Козічак (Бидгощ, Польща);
д-р юрид. наук, проф. Мачей Маршал (Вроцлав, Польща);
д-р юрид. наук, проф. Марцін Матчак (Варшава, Польща);
д-р юрид. наук, проф. Аніта Родіна (Рига, Латвія).
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. І. Франка з поданням затвердити запропонований
персональний склад редакційної колегії видання «Вісник Львівського
університету. Серія юридична».

6. СЛУХАЛИ: заступника декана юридичного факультету доц. Стецика Н. В.,
який виступив з пропозицією звернутися до Вченої ради Львівського
національного університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку
Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Бойко І. Й.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку Вісник
Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69.
7. СЛУХАЛИ: заступника декана юридичного факультету доц. Стецика Н. В.,
який повідомив про результати опитування аспірантів денної форми
навчання.
Опитування проводилось 26 вересня 2019 року з метою
визначення того, наскільки зміст освітньо-наукової програми відповідає
науковим інтересам аспірантів та забезпечує їх повноцінну підготовку до
дослідницької та викладацької діяльності. В ньому взяло участь 23
респонденти, в тому числі 6 аспірантів 1 року навчання, 7 - 2 року навчання,
5 - 3 року навчання та 5 - 4 року навчання. Респондентам було запроповано
дати відповідь на 9 запитань, які стосувались оцінки якості викладання 8
дисциплін, які вони вивчали під час навчання у аспірантурі, та ступеня
залученості аспірантів до міжнародної академічної спільноти. Узагальнення
результатів опитування засвідчило, що в цілому зміст освітньо-наукової
програми відповідає науковим інтересам аспірантів. Разом з тим на підставі
аналізу цих результатів рекомендовано удосконалити підхід до формування
розкладу занять аспірантів, інтенсифікувати залученість аспірантів до
міжнародної співпраці, удосконалити курс щодо порядку підготовки
публікацій в іноземних фахових виданнях та враховувати фахові інтереси
аспірантів у запровадженні додаткових дисциплін.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Рабінович П.М., проф.
Пилипенко П.Д., проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати опитування
аспірантів денної форми навчання про оцінку стану викладання в
аспірантурі.
8.1. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри соціального права, проф.
Пилипенка П.Д., який звернувся до Вченої ради з клопотанням затвердити
уточнену тему дисертаційного дослідження на здобуття освітньо-наукового
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право аспірантці кафедри
Костик Соломії Олегівні, а саме “Еколого-правові засади забезпечення
сталого розвитку у сфері містобудування”.

Участь в обговоренні взяли: проф. Коссак В.М., доц. Стецик Н.В.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити уточнену тему дисертаційного дослідження на
здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
Право аспірантці Костик Соломії Олегівні у такому формулюванні “Екологоправові засади забезпечення сталого розвитку у сфері містобудування”.
8.2. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри цивільного права та процесу,
проф. Коссака В.М., який вніс до Вченої ради юридичного факультету
клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
професора
доценту
кафедри
цивільного
права
та
процесу
д.ю.н. Дякович М. М.
Участь в обговоренні взяли: проф. Кобилецький М.М., проф. Пилипенко П.Д.
Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння
вченого звання професора доценту кафедри цивільного права та процесу
д.ю.н. Дякович М. М.
приймати
шляхом
відкритого
голосування.
Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.
Ухвалили
голосування щодо присвоєння вченого звання професора доценту кафедри
цивільного права та процесу д.ю.н. Дякович М. М. проводити відкрито.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
професора
доценту
кафедри
цивільного
права
та
процесу
д.ю.н. Дякович М.М.
8.3. СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В. М., який повідомив про надходження
заяви студента 4 курсу Бабія М.А. з проханням про дозвіл на відвідування
навчання протягом II семестру 4 курсу 2019-2020 н.р. за індивідуальним
графіком у зв’язку з навчанням в Presbyterian College, Клінтон, Північна
Кароліна.
Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., доц. Павлишин А.А.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студенту 4 курсу Бабію М.А. на відвідування
навчання протягом II семестру 4 курсу 2019-2020 н.р. за індивідуальним
графіком у зв’язку з навчанням в Presbyterian College, Клінтон, Північна
Кароліна.

8.4. СЛУХАЛИ: заступника декана юридичного факультету доц. Стецика Н. В.,
який звернувся до Вченої ради з клопотанням про затвердження звіту про
перебування в докторантурі доцента кафедри основ права Гончарова В.
Завідувач кафедри основ права, проф. Кіселичник В.П. повідомив, що
кафедрою заслухано та затверджено звіт про перебування в докторантурі
доцента кафедри Гончарова В.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., який вніс пропозицію
відкласти розгляд питання до наступної Вченої ради у зв’язку з відсутністю
докторанта на засіданні.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: відкласти до наступної Вченої ради розгляд питання про
затвердження звіту про перебування в докторантурі доцента кафедри основ
права Гончарова В.
Голова Вченої ради

проф. Бурдін В. М.

Секретар Вченої ради

доц. Денькович О.І.

