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ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

13 жовтня 2020 року       м. Львів 

 

Присутні: 27 членів Вченої ради 

  

1. Затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право 

аспірантів кафедр юридичного факультету 2020 року набору. 

2. Про створення комісії щодо оцінки стану навчально-методичної, 

наукової та виховної роботи кафедри теорії та філософії права. 

3. Заслухати кафедру адміністративного та фінансового права про вжиті 

заходи за результатами оцінки стану навчально-методичної, наукової 

та виховної роботи у 2019 році 

4. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2020-2021 н.р. 

5. Різне. 

 

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

юридичного факультету з клопотанням про обговорення та затвердження тем 

дисертаційних досліджень на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 Право аспірантів кафедр юридичного 

факультету набору 2020 року. 

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

Косович В.М., проф. Кіселичник В.П., проф. Гураль П.Ф., проф. Коссак В. 

М., проф. Пилипенко П.Д., проф. Кобилецький М.М., проф. Нор В. Т., 

проф. Яворська О.С., проф. Кіселичник В.П., доц. Марін О.К. 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити такі теми дисертаційних досліджень  на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 Право аспірантів кафедр юридичного факультету набору 2020 року: 

 
 Список аспірантів 1 курс 2020-2021 

(денна форма навчання) 
Тема дисертації: 

 ПІБ аспіранта ПІБ наукового 

керівника 

 

1.  Босяк Марія 

Богданівна 

доц. Лепех С. М. Договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя 

2.  Гаврилюк  Юлія 

Михайлівна 

проф. Синчук С. М. Правове забезпечення надання 

соціальних послуг в Україні 

3.  Зуєнко Дар’я 

Олександрівна 

доц. Марін О. К. Кримінально-правова охорона 

рівності громадян за ознакою 

сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності в Україні 
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4.  Кузьмич Владислав 

Володимирович 

доц. Янюк Н. В. Забезпечення позову в 

адміністративному судочинстві 

України 

5.  Литвинюк  Каріна 

Олександрівна 

доц. Гудима Д. А.  Альтруїзм як детермінанта 

правового регулювання:  

антропологічний вимір 

 Список аспірантів 1 курс 2020-2021 

(заочна форма навчання) 

Тема дисертації: 

1.  Бабой Анна 

Михайлівна 

проф. Кобилецький 

М. М.  

Кримінальне судочинство в 

Галичині за Кримінально-

процесуальним кодексом 

Польщі 1928 р.:  історико-

правове дослідження 

2.  Бабой Владислав 

Сергійович 

доц. Джох Р. В. Принципи стабільності та 

гнучкості в податково-

правовому регулюванні 

3.  Білан Петро 

Володимирович 

проф. Яворська О. 

С. 

Злиття акціонерних товариств за 

законодавством України та 

правом ЄС 

4.  Гінда Оксана 

Миколаївна 

проф. Решота В. В. Провадження за зверненням 

податкових органів в 

адміністративному судочинстві 

5.  Гордій Назар 

Володимирович 

проф. Нор В. Т. Рішення Конституційного Суду 

України у механізмі 

кримінального процесуального 

регулювання 

6.  Дмитренко Адріана 

Адріївна 

доц. Мазур М. Р. Принципи медіації та їх 

реалізація у кримінальному 

провадженні 

7.  Ковальська  Дарія 

Тарасівна 

доц. Войнарович А. 

Б. 

Право особи на публічний 

судовий розгляд кримінального 

провадження 

8.  Лайтер Крістіна 

Олександрівна 

доц. Мочульська М. 

Є 

Принцип усталеної судової 

практики («stare decisis») у 

діяльності Конституційного 

Суду України 

9.  Новікова Ірина 

Юріївна  

доц. Школик А. М. Фінансово-правові аспекти 

державно-приватного 

партнерства 

10.  Островський Андрій 

Михайлович 

проф. Герц А. А. Цивільно-правове регулювання 

договору постачання 

енергетичних ресурсів через 

приєднану мережу 

11.  Пастернак Юлія 

Юріївна 

проф. Кіселичник В. 

П. 

Правотворчість органів міського 

самоврядування Львова та 

Кракова у другій половині XIX 

– початку XX ст. (історико-

правове та порівняльне 

дослідження) 
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2.  СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В.М., який запропонував провести 

оцінку стану навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри 

теорії та філософії права, для чого створити відповідну комісію. Про 

результати оцінки роботи кафедри заслухати на наступній Вченій раді. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Косович В.М., проф. Кіселичник В.П. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: провести оцінку стану навчально-методичної, наукової та 

виховної роботи кафедри теорії та філософії права, для чого створити 

відповідну комісію у складі проф. Кобилецького М.М., проф. Синчук С.М., 

доц. Кахнича В.С., студента Марчишина Б.Я. Звіт комісії заслухати на 

наступній Вченій раді. 

 

3.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права проф. Кобилецького М.М., який повідомив Вчену раду 

про вжиті кафедрою заходи за результатами оцінки стану навчально-

методичної, наукової та виховної роботи у 2019 році.  Голова комісії, яка 

проводила таку оцінку, проф. Кіселичник В.П. позитивно оцінив результати 

роботи, яку проведено на кафедрі. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Косович В.М., проф. Кіселичник В.П. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про вжиті кафедрою 

адміністративного та фінансового права заходи за результатами оцінки стану 

навчально-методичної, наукової та виховної роботи.   

 

4.  СЛУХАЛИ:  Проф. Косовича В.М., який звернувся до вченої 

ради з клопотанням про затвердження Плану роботи Вченої ради на 2020-

2021 н.р. (додається). 

Участь в обговоренні взяли: проф. Яворська О.С., 

проф. Кіселичник В.П., доц. Марін О.К. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ:  затвердити План роботи Вченої ради на 2020-2021 н.р. 

 

5.1.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана Стецика Н.В., який звернувся до 

Вченої ради з клопотанням надати представнику від кожної кафедри дозвіл 

на перевірку у системі антиплагіат “Unicheck” кваліфікаційних робіт на 

здобуття освітнього ступеня «Магістр» (081 «Право») у 2020-2021 

навчальному році. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Кіселичник В.П., доц. Марін О.К. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ:  дозволити представникам від кожної кафедри перевіряти 

у системі антиплагіат “Unicheck” кваліфікаційні роботи на здобуття 
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освітнього ступеня «Магістр» (081 «Право»), які виконуються на відповідній 

кафедрі у 2020-2021 навчальному році. 

 

5.2.  СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету 

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

визначення критеріїв для розподілу мотиваційного фонду юридичного 

факультету та розподіл цього фонду між кафедрами факультету відповідно 

до цих критеріїв.  

Участь в обговоренні взяли: проф. Кіселичник В.П., доц. Марін О.К. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ:  розподілити мотиваційний фонд юридичного факультету 

між кафедрами факультету відповідно до затверджених критеріїв.   

 

5.3.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри інтелектуальної власності, 

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

Вченої ради юридичного факультету клопотання рекомендувати до друку 

монографію асистента кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, к.ю.н. Гринчак І.В. “Арбітражне врегулювання 

міжнародних спорів”. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію асистента кафедри 

інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, к.ю.н. 

Гринчак І.В. “Арбітражне врегулювання міжнародних спорів”. 

 

5.4. СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри цивільного права та процесу 

проф. Коссака В.М., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання рекомендувати до друку монографію доцента кафедри 

цивільного права та процесу, к.ю.н. Рима Т.Я. “Цивільно-правові засади 

регулювання інвестиційних відносин у будівництві”. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію доцента кафедри 

цивільного права та процесу, к.ю.н. Рима Т.Я. “Цивільно-правові засади 

регулювання інвестиційних відносин у будівництві”. 

 

5.5. СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який звернувся з клопотанням 

надати академічну відпустку аспіранту 3-го року навчання юридичного 

факультету Чопик І.П. на період з 01.09.2020 року по 31.08.2021 р. у зв’язку з 

сімейними обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Косович В.М. 
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Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту 3-го року навчання 

юридичного факультету Чопик І.П. на період з 01.09.2020 року по 31.08.2021 

р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

5.6. СЛУХАЛИ:  Заступника декана, доц. Маріна О.К., який 

звернувся з клопотанням надати академічну відпустку аспірантці 3-го року 

навчання юридичного факультету кафедри кримінального права і 

кримінології Ігнатовій М.О. на період з 01.11.2020 року по 31.10.2021 року у 

зв’язку з обставинами особистого та сімейного характеру. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці 3-го року 

навчання юридичного факультету Ігнатовій М.О. на період з 01.11.2020 року 

по 31.10.2021 року у зв’язку з обставинами особистого та сімейного 

характеру. 

 

5.7.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри історії держави і права, 

політико-правових учень проф. Бойка І. Й., який звернувся з клопотанням 

продовжити термін академічної відпустки аспірантці кафедри 

Перепелиці Х.В. на період з 01.10.2020 р. по 30.09.2021 року у зв’язку із 

сімейними обставинами. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: продовжити термін академічної відпустки аспірантці 

кафедри Перепелиці Х.В. на період з 01.10.2020 р. по 30.09.2021 року у 

зв’язку із сімейними обставинами. 

 

5.8.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана, доц. Маріна О.К., який вніс до 

Вченої ради юридичного факультету клопотання призначити науковим 

консультантом доцентки кафедри кримінального права і кримінології, 

к.ю.н. Палюх Л.М. для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук - доктора юридичних наук, професора, академіка 

Академії наук вищої освіти України, член-кореспондента Національної 

Академії правових наук України, члена Вищої ради правосуддя, заслуженого 

юриста України Грищука Віктора Климовича. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: призначити науковим консультантом доцентки кафедри 

кримінального права і кримінології, к.ю.н. Палюх Л.М. для підготовки 
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дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук - доктора 

юридичних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України, 

член-кореспондента Національної Академії правових наук України, члена 

Вищої ради правосуддя, заслуженого юриста України Грищука Віктора 

Климовича. 

 

5.9.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана, доц. Маріна О.К., який вніс до 

Вченої ради юридичного факультету клопотання про уточнення тем 

магістерських робіт, які виконуються у 2020 році студентами шостого курсу 

денної форми навчання ОР «Магістр» освітньо-професійної програми підготовки 

на кафедрі кримінального права і кримінології.  Уточнення зумовлені набранням 

01.07.2020 року чинності Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року, яким 

внесено зміни у Кримінальний кодекс України. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: уточнити теми магістерських робіт, які виконуються у 

2020 році студентами шостого курсу денної форми навчання ОР «Магістр» 

освітньо-професійної програми підготовки на кафедрі кримінального права і 

кримінології. 

 

5.10.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана, доц. Мочульську М.Є., яка 

повідомила про надходження заяви студента 5 курсу Бабія М.А. з проханням 

про дозвіл на відвідування навчання протягом I семестру 5 курсу 2020-2021 

н.р. за індивідуальним графіком у зв’язку з участю у програмі «Стажування 

випускників Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX) та Global UGRAD 

Program», яка буде проходити у Департаменті міжнародного співробітництва 

та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ.  

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студенту 5 курсу Бабія М.А. на відвідування 

навчання протягом I семестру 5 курсу 2020-2021 н.р. за індивідуальним 

графіком. 

 

5.11. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу і 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який звернувся до Вченої ради юридичного 

факультету з клопотанням змінити тему дисертаційного дослідження 

аспіранту кафедри кримінального процесу і криміналістики Гарасимчуку 

Назарію Андрійовичу на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право», сформулювавши її наступним чином: 

«Зловживання процесуальними правами адвокатом у кримінальному 

провадженні:  процесуальні та криміналістичні аспекти». 
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Участь в обговоренні взяли: проф. Косович В.М. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: змінити тему дисертаційного дослідження аспіранту 

кафедри кримінального процесу і криміналістики Гарасимчуку Назарію 

Андрійовичу на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право», сформулювавши її наступним чином: 

«Зловживання процесуальними правами адвокатом у кримінальному 

провадженні:  процесуальні та криміналістичні аспекти». 

 

5.12.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри історії держави і права, 

політико-правових учень проф. Бойка І. Й., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням затвердити підготований ним та обговорений на кафедрі 

науковий висновок на звернення Першого заступника Голови Верховної Ради 

України про доцільність запровадження свята в Україні – День української 

державності (текст додається). 

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

доц. Марін О.К., проф. Яворська О.С. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: затвердити науковий висновок, підготований 

проф. Бойком І.Й. на звернення Першого заступника Голови Верховної Ради 

України, про доцільність запровадження свята в Україні – День української 

державності. 

 

5.13.  СЛУХАЛИ:  Голову Студентської ради юридичного факультету 

Панасюк М.В., яка повідомила Вчену раду про результати опитування 

студентів 3-го та 4-го курсів щодо якості викладання дисциплін на 

юридичному факультеті.  Результати опитування розміщені на сторінці 

факультету за посиланням https://law.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/10/analitychnyy-zvit.pdf. 

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

проф. Кіселичник В.П. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ:  взяти до відома результати опитування студентів 3-го та 

4-го курсів щодо якості викладання дисциплін на юридичному факультеті. 

 

 

Голова Вченої ради           проф. Бурдін В. М. 

 

 

Секретар Вченої ради           доц. Денькович О.І. 
 
 


