
ПРОТОКОЛ № 2  
засідання Вченої ради юридичного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
 

 
30 серпня 2019 року м. Львів 

 
 
 

Присутні: 29 членів Вченої ради 
 
 

Порядок денний:  
1. Про результати заліково-екзаменаційної сесії;  
2. Про готовність кафедр до 2019-2020 навчального року;  
3. Про результати вступної кампанії;  
4. Про план роботи Вченої ради юридичного факультету у 2019-2020 

навчальному році;  
5. Різне. 

 
 

1.1. СЛУХАЛИ: Доц. Маріна О. К., який проінформував Вчену раду про 

результати заліково-екзаменаційної сесії на денній формі навчання 

юридичного факультету. 
 

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

доц. Богдан Й. Г. 
 

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

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про результати заліково- 
 

екзаменаційної сесії на денній формі навчання юридичного факультету. 
 

1.2. Доц. Павлишина А. А., який проінформував Вчену раду про результати 
 

зимової заліково-екзаменаційної сесії на заочній формі навчання юридичного 
 

факультету. 
 

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

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

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати заліково- 
 

екзаменаційної сесії на заочній формі навчання юридичного факультету. 
 
 
 

2. СЛУХАЛИ: 



Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив про готовність кафедри до 2019-2020 навчального 

року. 
 

Завідувача кафедри історії держави і права, політико-правових учень 

проф. Бойка І. Й., який повідомив про готовність кафедри до 2019-2020 

навчального року. 
 

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

який повідомив про готовність кафедри до 2019-2020 навчального року. 
 

Доцента кафедри цивільного права та процесу Богдана Й. Г., який 

повідомив про готовність кафедри до 2019-2020 навчального року. 
 

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

повідомив про готовність кафедри до 2019-2020 навчального року. 
 

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

повідомив про готовність кафедри до 2019-2020 навчального року. 
 

Звідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.М., який повідомив про готовність кафедри до 2019-2020 

навчального року. 
 

Завідувача кафедри кримінального права та кримінології, доц. Маріна 

О.К., який повідомив про готовність кафедри до 2019-2020 навчального року. 
 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила про готовність 

кафедри до 2019-2020 навчального року. 
 

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

повідомив про готовність кафедри до 2019-2020 навчального року. 
 

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

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

немає. 
 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр 

юридичного факультету до 2019-2020 навчального року. 



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

результати вступної кампанії на денну та заочну форму навчання на 

юридичному факультеті. 
 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор. В. Т, доц. Марін О. К., доц. 
 

Павлишин А. А. 
 

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

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати вступної кампанії 

на денну та заочну форму навчання на юридичному факультеті. 
 
 

4. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який запропонував розглянути та 

затвердити план роботи Вченої ради юридичного факультету у 2019-2020 
 

навчальному році. 
 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор. В. Т, доц. Марін О. К., доц. Богдан 

Й.Г. 
 

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

УХВАЛИЛИ: затвердити план роботи Вченої ради юридичного факультету у 

2019-2020 навчальному році (план роботи додається). 
 
 

5. 1.СЛУХАЛИ: про переведення аспіранта кафедри 3 року навчання Хмиз 

Мар’яни Василівни на бюджетне місце Участь в обговоренні взяли: завідувач 

кафедри кримінального права та 
 

кримінології доц. Маркін В. І. повідомив Вчену раду про пропозицію 

кафедри перевести аспіранта кафедри Хмиз Мар’яну Василівну на вільне 

бюджетне місце на 3 році навчання аспірантури. 
 

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

УХВАЛИЛИ: перевести аспіранта кафедри Хмиз Мар’яну Василівну на 

вільне бюджетне місце на 3 році навчання аспірантури. 
 

5.2.СЛУХАЛИ: Про затвердження внесення змін та доповнень до навчальних 

планів, робочих програм та силабусів навчальних дисциплін у межах 

реалізації освітніх та освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої 



освіти рівня «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» зі спеціальності 081 

«Право». 
 

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О. К., доц. Стецик Н. В. 
 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -немає. 
 
УХВАЛИЛИ:У зв’язку з необхідністю вдосконалення навчального процесу 

внести зміни до навчальних планів робочих програм та силабусів навчальних 

дисциплін у межах реалізації освітніх та освітньо-наукових програм 

підготовки здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр», «магістр», «доктор 

філософії» зі спеціальності 081 «Право»: 
 
Перенести дисципліну «Політична та правова система ЄС» (1-й семестр 1-й 
курс магістратури) в 2 семестр магістратури; 
 
Відповідно   замість   неї,   перенести   дисципліну   «Європейська 
 
конституційна спадщина: Доктринальний та практичний аспекти» (2-й семестр 

1-й курс магістратури) в 1 семестр магістратури. 

5.3. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який запропонував надати академічну 

відпустку аспірантці 2-го року навчання юридичного факультету Яцик Вероніці 

Михайлівні з 01.09.2019 р. по 31.08.2020 у зв’язку з сімейними обставинами. 
 

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

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

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці 2-го року навчання 

юридичного факультету Яцик Вероніці Михайлівні з 01.09.2019 р. по 

31.08.2020 у зв’язку з сімейними обставинами. 
 

5.4.СЛУХАЛИ: завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики проф. Нора В. Т., який запропонував Вченій раді затвердити 

додаткову програму кандидатського іспиту аспіратнта кафедри 

кримінального процесу та крміналістики Суховерської Зіновії Зеновіївни. 

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

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

УХВАЛИЛИ: затвердити додаткову програму кандидатського іспиту 



аспіратнта кафедри кримінального процесу та крміналістики Суховерської 

Зіновії Зеновіївни. 
 

5.5. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри теорії та філософії права проф. Косовича 

В. М., який запропонував Вченій раді затвердити додаткову програму 

кандидатського іспиту аспіранта кафедри теорії та філософії права Гунько 

Наталії Юріївни. 
 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М. 
Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити додаткову програму кандидатського іспиту 

аспіранта кафедри теорії та філософії права Гунько Наталії Юріївни. 
 

5.6. СЛУХАЛИ: про рекомендацію кандидатури кандидата юридичних наук, 

асистента кафедри кримінального права і кримінології Крикливця Дмитра 

Євгеновича на призначення премії обласної державної адміністрації та 

обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти 

(університетів, академій, інститутів) Львівської області. 
 

Участь в обговоренні взяли: Завідувач кафедри кримінального права і 

кримінології, доцент Маркін В.І. повідомив, що претендент на призначення 

премії є автором 26 наукових праць, окремі з яких опубліковані в іноземних 

фахових виданнях, зокрема англійською мовою, бере активну участь у 

заходах, що організовуються на юридичному факультеті, а також як 

помічник відповідальної особи залучений до міжнародного співробітництва в 

рамках міжнародного багатонаціонального проєкту. Крикливець Д.Є. 

заслуговує на призначення йому премії обласної державної адміністрації та 

обласної ради, що сприятиме підтримці та стимулюванню проведення 

наукових досліджень у юридичній сфері. 
 

Декан юридичного факультету, професор Бурдін В.М. підтримав пропозицію 

про рекомендацію кандидатури Крикливця Д.Є. на призначення премії, 

зазначивши, що претендент заслуговує на призначення йому премії з огляду 

на активну та результативну науково-педагогічну діяльність на юридичному 

факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. 

УХВАЛИЛИ: 
 



1) внести кандидатуру кандидата юридичних наук, асистента кафедри 

кримінального права і кримінології Крикливця Дмитра Євгеновича у бюлетень 

для таємного голосування щодо її рекомендації на призначення премії обласної 

державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та 

закладів вищої освіти (університетів, академій, 
 

інститутів) Львівської області. 
2) для проведення таємного голосування обрати лічильну комісію у складі 

проф. Бойка І.Й. (голова комісії), проф. Кобилецького М.М., 
 

проф. Кіселичника В.П. 
 

Слухали: 
 

Голову Лічильної комісії проф. Бойка І.Й., який оголосив результати 

таємного голосування рекомендації кандидатури кандидата юридичних наук, 

асистента кафедри кримінального права і кримінології Крикливця Дмитра 

Євгеновича на призначення премії обласної державної адміністрації та 

обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти 

(університетів, академій, інститутів) Львівської області. 
 

5.7. СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В.М., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням про затвердження тем магістерських робіт студентам денної 

форми навчання освітнього ступеня Магістр освітньо-професійного напряму 

на 2019-2020 навчальний рік. 
 

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О.К. 
 

Результати голосування: «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити теми магістерських робіт студентам денної форми 

навчання освітнього ступеня Магістр освітньо-професійного напряму на 

2019-2020 навчальний рік. 

 
Голова Вченої ради 

 
проф. Бурдін В. М. 

 
 

секретар Вченої ради 

 
 
доц. Мочульська М. Є. 
 
 


