
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

24 квітня 2020 року       м. Львів 

 

 

Присутні: 29 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження робочих навчальних планів освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр» (081 «Право») на 2020-2021 рік та оновлення 

освітніх програм. 

2. Про затвердження тем кваліфікаційних (магістерських) робіт, для 

студентів набору 2019 року. 

3. Про закріплення тем кваліфікаційних (магістерських) робіт за 

студентами набору 2018 року та призначення наукових керівників. 

4. Про результати навчальної практики студентів 3 і 4 курсів. 

5. Про Кодекс етики та академічної доброчесності юридичного 

факультету. 

6. Обговорення порядку проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 

та здачі державних екзаменів в режимі дистанційного навчання. 

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету, доц. Маріна О. К., 

який проінформував Вчену раду про необхідність: 

- внесення змін до навчального плану підготовки студентів деннної 

форми навчання за 2018 р. за ОС бакалавр (за яким будуть навчаютися 

студенти третього курсу);  

- внесення змін до навчального плану підготовки студентів деннної 

форми навчання за 2017 р. за ОС бакалавр (за яким будуть навчаютися 

студенти четвертого курсу).  

 

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

проф. Косович В. М., доц. Бобечко Н.Р. 

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

УХВАЛИЛИ:   

1) Внести зміни до робочих навчальних планів на 2020/2021 н.р. для 

спеціальності  081 право 

-  на третьому курсі: 

- зменшити кількість кредитів з 9 до 8,5 з навчальної дисципліни 

“Цивільне право України”; 

- зменшити кількість кредитів з 9 до 8,5 з навчальної дисципліни 

“Кримінальне право України”; 



- збільшити кількість кредитів з 3 до 4 для навчальної практики; 

- ввести в цикл вибіркових наступні дисципліни із такою кількістю 

годин:  

o «Основи декларування фізичними особами доходів та майна» (5 

семестр, 4 кредити, 1 год. лекцій та 1 год. практичних на тиждень; форма 

звітності «залік»);  

o «Англійська юридична мова» (5 та 6 семестри, 4 та 3,5 кредити, 2 

год. практичних на тиждень; форма звітності «залік»); 

o «Митне право» (5 семестр, 4 кредити, 1 год. лекцій та 1 год. 

практичних на тиждень; форма звітності «залік»).  

o «Конституційна конфліктологія» (6 семестр, 3,5 кредити, 1 год. 

лекцій та 1 год. практичних на тиждень; форма звітності «залік»); 

- перенести з 7 на 5 семестр вибіркову дисципліну «Господарське 

право України» (4 кредити, 1 год. лекцій та 1 год. практичних на тиждень; 

форма звітності «залік») 

 

-  на четвертьому курсі: 

- змінити назву дисципліни «Етика (загальна і професійна)» та 

«Професійна етика юриста» 

- для навчальної дисципліни «Екологічне право України» ввести у 

7 семестрі форму звітності «залік»; 

- в робочому навчальному плані з навчальної дисципліни 

«Криміналістика» 26 год. лабораторних перевести у практичні, а також 

ввести у 7 семестрі форму звітності «залік»; 

- для навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право 

України» ввести у 7 семестрі форму звітності «залік»; 

- в робочому навчальному плані з вибіркової навчальної 

дисципліни «Земельне право» у 7 семестрі перевести практичні у лабораторні 

(32 год.); 

- змінити назву навчальної дисципліна «Прокурорський нагляд в 

Україні» на «Прокурорське право» та 26 год. лабораторних занять перевести 

у практичні; 

- ввести в цикл вибіркових дисциплін професійної та практичної 

підготовки наступні дисципліни із такою кількістю годин:  

o «Спортивне право» (7 семестр, 4,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. 

практичних на тиждень; форма звітності «залік»);  

o «Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб» (7 семестр, 4,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на 

тиждень; форма звітності «залік»);  

o «Провадження у справах про адміністративні правопорушення» 

(7 семестр, 4,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма 

звітності «залік»);  

o  «Правове регулювання оподаткування малого та середнього 

бізнесу» (7 семестр, 4,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на 

тиждень; форма звітності «залік»);  



o «Енергетичне право» (7 семестр, 4,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 

год. практичних на тиждень; форма звітності «залік»);  

o «Судова медицина» (7 семестр, 4,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 

год. практичних на тиждень; форма звітності «залік»);  

o  «Цивільно-правові способи захисту прав споживачів в Україні» 

(7 семестр, 4,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма 

звітності «залік»);  

o «Англійська юридична мова» (7 та 8 семестри, 4,5 та 3,5 кредити, 

3 год. практичних на тиждень; форма звітності «залік»); 

o «Порівняльне корпоративне право» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. 

лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма звітності «залік») 

o «Правове регулювання окремих галузей господарської 

діяльності» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на 

тиждень; форма звітності «залік»);  

o «Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві» (8 

семестр, 3,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма 

звітності «залік»);  

o «Критичне юридичне мислення» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. 

лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма звітності «залік»);  

o «Трансферне ціноутворення» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. 

лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма звітності «залік»);  

o «Правове письмо» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. 

практичних на тиждень; форма звітності «залік») 

o «Способи і форми прийняття рішення: юридичний і 

психологічний аспекти» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. 

практичних на тиждень; форма звітності «залік»);  

o «Правове регулювання здійснення публічних закупівель» (8 

семестр, 3,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма 

звітності «залік»); 

- перенести з 7 на 8 семестр вибіркову дисципліну «Лісове право» 

(3,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма звітності 

«залік») 

- вилучити у робочому навчальному плані курсову роботу у 8 

семестрі. 

 

2) Схвалити робочі навчальні плани підготовки студентів денної 

форми навчання у 2020-2021 н.р. за освітньо-професійними програмами 

бакалавр, магістр. 

3) внести клопотання до Вченої Ради університету з проханням 

затвердити навчальні плани підготовки студентів денної форми навчання 

юридичного факультету за освітньо-професійною програмою бакалавра, 

магістра.  

 

 



2. СЛУХАЛИ: Доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики, 

д.ю.н. Бобечка Н.Р., який повідомив, що кафедрою затверджено теми 

магістерських робіт.  

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

який повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт. 

Доцента кафедри історії держави і права Моряк-Протопопову Х.М., 

яка повідомила, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт.  

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

який повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт.  

Завідувача кафедри кримінального права і кримінології 

доц. Маркіна В. І., який повідомив, що кафедрою кримінального права і 

кримінології затверджено теми магістерських робіт.  

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

повідомив, що кафедрою основ права затверджено теми магістерських робіт. 

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт. 

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедрою затверджено теми 

магістерських робіт. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську О.С., яка повідомила, що кафедрою 

затверджено теми магістерських робіт. 

 

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

доц. Марін О.К.  

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

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: теми магістерських робіт затвердити та зобов’язати 

кафедри розмістити перелік цих тем на сайті юридичного факультету. 

 

3.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету, доц. Маріна О. К., 

який проінформував Вчену раду про обрані студентами набору 2018 року 

теми кваліфікаційних (магістерських) робіт, призначених їм наукових 

керівників та стан написання ними робіт. 

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

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

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про обрані студентами 

набору 2018 року теми кваліфікаційних (магістерських) робіт, призначених 

їм наукових керівників та стан написання ними робіт. 



4.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету, доц. Маріна О. К., 

який проінформував Вчену раду про результати проходження навчальної 

практики студентами 3 та 4 курсів освітнього ступеня «бакалавр», а також 

результати її захисту у комісіях № 1, 2, 3, 4. 

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

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

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати 

проходження навчальної практики студентами 3 та 4 курсів освітнього 

ступеня «бакалавр», а також результати її захисту у комісіях № 1, 2, 3, 4. 

 

5.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка звернулась до Вченої ради з клопотанням 

затвердити Кодекс етики та академічної доброчесності юридичного 

факультету. 

 Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Богдан Й.Г., 

проф. Гураль П.Ф. 

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

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Кодекс етики та академічної доброчесності 

юридичного факультету. 

 

6.  СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., який 

проінформував, що літня заліково-екзаменаційна сесія та здача державних 

екзаменів у 2019-2020 н.р. буде проводитись в дистанційному режимі, а тому 

кафедрам необхідно вжити заходи для забезпечення належного їх 

проведення. 

Участь в обговоренні взяли: д.ю.н. Бобечко Н.Р., проф. Коссака В.М., 

доц. Моряк-Протопопову Х.М., проф. Косовича В.М., доц. Маркіна В. І., 

проф. Кіселичника В.П., проф. Пилипенка П.Д., проф. Гураля П.Ф., проф. 

Кобилецького М.І., проф. Яворську О.С. 

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

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. зобов’язати кафедри юридичного факультету перевірити 

наявність особистих кабінетів у всіх викладачів кафедр та забезпечити 

реєстрацію тих викладачів, які ще не створили такий кабінет; 

2. зобов’язати кафедри юридичного факультету визначити форму 

проведення іспитів та заліків з дисциплін кафедри у період літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2020 року в дистанційному режимі; 

3. зобов’язати кафедри юридичного факультету оприлюднити на 

сайті юридичного факультету інформацію про форму іспитів з дисциплін 



кафедр та перелік питань (завдань, задач, тестів) для цих іспитів у період 

літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020 року. 

 

7.1.  СЛУХАЛИ:  заступника декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка запропонувала Вченій раді затвердити період 

проходження практики студентами групи М5Г спеціалізації «Юридичне 

забезпечення європейської інтеграції України» денної форми навчання в 

період 22 червня 2020 року – 17 серпня 2020 року. 

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  затвердити період проходження практики студентами 

групи М5Г спеціалізації «Юридичне забезпечення європейської інтеграції 

України» денної форми навчання в період 22 червня 2020 року – 17 серпня 

2020 року. 

 

7.2.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету, доц. Стецика 

Н. В., який проінформував Вчену раду про те, що за результатами 

проведених опитувань аспірантів та громадського обговорення, необхідно 

внести зміни та доповнення до освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії за спеціальністю «Право» та навчального плану, що 

вводитимуться в дію для вступників у 2020-2021 навчальному році. 

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  Внести зміни та доповнення до освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії за спеціальністю «Право» та 

навчального плану, що вводитимуться в дію для вступників у 2020-2021 

навчальному році, а саме: 

- включити до складової універсальних навичок нормативну навчальну 

дисципліну «Організаційно-правові питання захисту дисертації» у восьмому 

навчальному семестрі обсягом 2 кредити ЄКТС (8 годин лекційних занять, 8 

годин практичних занять, 44 годин самостійної роботи); 

- зменшити обсяг навчальних дисциплін «Сучасні тенденції юридичної 

науки» та «Підготовка науково-інноваційного проекту» з 3 до 2 кредитів 

ЄКТС; 

-  включити до складової глибинних знань зі спеціальності вибіркові 

навчальні дисципліни в обсязі 3 кредитів ЄКТС (16 годин лекційних занять, 

16 годин практичних занять, 58 годин самостійної роботи): для напряму 

«Конституційне право, адміністративне і фінансове право» «Проблеми 

сучасного адміністративного права в Україні» у 3 навчальному семестрі; для 

напряму «Цивільне право і цивільний процес» «Проблеми цивільного 

процесуального права України» у 3 навчальному семестрі; для напряму 



«Кримінальне право та кримінальний процес» «Актуальні проблеми 

доказового права і теорії доказів у кримінальному провадженні» у 3 

навчальному семестрі. 

 

7.3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права та кримінології, 

доц. Маркіна В.І., який запропонував надати академічну відпустку аспірантці 

3-го року навчання юридичного факультету Шевченко Сніжані Василівні з 

01.04.2020 р. по 31.03.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці 3-го року 

навчання юридичного факультету Шевченко Сніжані Василівні з 

01.04.2020 р. по 31.03.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права та кримінології, 

доц. Маркіна В.І., який запропонував продовжити академічну відпустку 

аспірантці 2-го року навчання юридичного факультету Шолок Ользі Олегівні 

з 01.03.2020 р. по 28.02.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: продовжити академічну відпустку аспірантці 2-го року 

навчання юридичного факультету Шолок Ользі Олегівні з 01.03.2020 р. по 

28.02.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри цивільного права та процесу, 

проф. Коссака В.М., який запропонував надати академічну відпустку 

аспірантці 2-го року навчання юридичного факультету Гойні Наталії Іванівні 

з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці 2-го року 

навчання юридичного факультету Гойні Наталії Іванівні з 01.04.2020 р. по 

31.03.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.6. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права, проф. Яворську О.С., яка 

запропонувала надати академічну відпустку аспіранту 3-го року навчання 

юридичного факультету Петріву Маркіяну Васильовичу з 01.04.2020 р. по 

31.03.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 



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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту 3-го року 

навчання юридичного факультету Петріву Маркіяну Васильовичу з 

01.04.2020 р. по 31.03.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

 

Голова Вченої ради           проф. Бурдін В. М. 

 

 

Секретар Вченої ради           доц. Денькович О.І. 
 


