ПРОТОКОЛ № 13
засідання Вченої ради юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
12 листопада 2020 року

м. Львів

Присутні: 31 член Вченої ради
Порядок денний:
1. Про визначення квот представництва юридичного факультету на
конференції трудового колективу.
2. Звіти кафедр юридичного факультету про наукову роботу у 2020 році
та звіт про наукову роботу юридичного факультету у 2020 році.
3. Про студентську наукову роботу.
4. Про готовність кафедр до зимової заліково-екзаменаційної сесії.
5. Про стан написання кваліфікаційних (магістерських) робіт на здобуття
освітнього ступеня «магістр».
6. Заслухати кафедру інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права про вжиті заходи за результатами оцінки стану
навчально-методичної, наукової та виховної роботи у 2019 році.
7. Про присвоєння вченого звання професора д.ю.н. Решоті В.В.
8. Різне.
1.1. СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., який
запропонував Вченій раді юридичного факультету визначити наступні квоти
представництва юридичного факультету на конференції трудового колективу
Львівського національного імені Івана Франка: 1 делегат від кафедри основ
права та по 2 делегати від усіх інших кафедр факультету.
Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Марін О.К.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: визначити наступні квоти представництва юридичного
факультету на конференції трудового колективу Львівського національного
імені Івана Франка: 1 делегат від кафедри основ права та по 2 делегати від
усіх інших кафедр факультету.
1.2. СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., який
запропонував Вченій раді юридичного факультету визначити наступні квоти
представництва на конференції трудового колективу юридичного факультету
Львівського національного імені Івана Франка: кафедра історії держави,
права та політико-правових учень – 4 делегати, кафедра теорії та філософії
права – 6 делегатів, кафедра кримінального права та кримінології – 7
делегатів, кафедра цивільного права та процесу – 13 делегатів, кафедра
конституційного права – 5 делегатів, кафедра соціального права – 9 делегатів,
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кафедра кримінального процесу та криміналістики – 10 делегатів, кафедра
адміністративного та фінансового права – 5 делегатів, кафедра
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права – 4
делегати, кафедра основ права – 3 делегати, допоміжний персонал
юридичного факультету – 7 делегатів, студентство юридичного факультету –
13 делегатів.
Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Марін О.К.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ:
визначити наступні квоти представництва на
конференції трудового колективу юридичного факультету Львівського
національного імені Івана Франка: кафедра історії держави, права та
політико-правових учень – 4 делегати, кафедра теорії та філософії права – 6
делегатів, кафедра кримінального права та кримінології – 7 делегатів,
кафедра цивільного права та процесу – 13 делегатів, кафедра
конституційного права – 5 делегатів, кафедра соціального права – 9 делегатів,
кафедра кримінального процесу та криміналістики – 10 делегатів, кафедра
адміністративного та фінансового права – 5 делегатів, кафедра
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права – 4
делегати, кафедра основ права – 3 делегати, допоміжний персонал
юридичного факультету – 7 делегатів, студентство юридичного факультету –
13 делегатів.
2.
СЛУХАЛИ: 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 історії держави, права та політико-правових учень,
проф. Бойка І.Й., який повідомив, 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.
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.
Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права,
проф. Кобилецького М.М., який повідомив, що кафедрою заслухано та
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затверджено звіти викладачів кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри
додається.
Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права, проф. Яворську О.С., яка повідомила, що кафедрою
заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. Витяг із протоколу
засідання кафедри додається.
Завідувача кафедри кримінального права та кримінології, доц. Маркіна
В.І., який повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти
викладачів кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри додається.
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.
Заступника декана, доц. Стецика Н. В., який повідомив Вчену раду про
узагальнені результати наукової роботи юридичного факультету у 2020 році.
Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Марін О.К.,
проф. Рабінович П.М., проф. Кіселичник В.П., доц. Богдан Й.Г.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: звіти кафедр юридичного факультету про наукову роботу
у 2020 році та звіт юридичного факультету про наукову роботу у 2020 році
затвердити.
3. СЛУХАЛИ: Заступника декана, доц. Стецика Н. В., який повідомив
Вчену раду про результати наукової роботи студентів юридичного
факультету за період з жовтня 2019 року по листопад 2020 року.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати наукової
роботи студентів юридичного факультету за період з жовтня 2019 року по
листопад 2020 року.
4.
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.
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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.
Завідувача кафедри конституційного права, проф. Гураля П.Ф., який
повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної
сесії.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр до зимової
заліково-екзаменаційної сесії.
5.
СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри кримінального процесу та
криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив про стан написання
кваліфікаційних (магістерських) робіт на здобуття освітнього ступеня
«магістр», зокрема про відсутність суттєвих порушень виконання студентами
завдань до цих робіт.
Завідувача кафедри історії держави, права та політико-правових учень
проф. Бойка І. Й., який повідомив про стан написання кваліфікаційних
(магістерських) робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», зокрема про
відсутність суттєвих порушень виконання студентами завдань до цих робіт.
Завідувача кафедри цивільного права та процесу, проф. Коссака В.М.,
який повідомив про стан написання кваліфікаційних (магістерських) робіт на
здобуття освітнього ступеня «магістр», зокрема про відсутність суттєвих
порушень виконання студентами завдань до цих робіт.
Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., який
повідомив про стан написання кваліфікаційних (магістерських) робіт на
здобуття освітнього ступеня «магістр», зокрема про відсутність суттєвих
порушень виконання студентами завдань до цих робіт.
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Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М.,
який повідомив про стан написання кваліфікаційних (магістерських) робіт на
здобуття освітнього ступеня «магістр», зокрема про відсутність суттєвих
порушень виконання студентами завдань до цих робіт.
Завідувача
кафедри
кримінального
права
та
кримінології
доц. Маркіна В. І., який повідомив про стан написання кваліфікаційних
(магістерських) робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», зокрема про
відсутність суттєвих порушень виконання студентами завдань до цих робіт.
Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила про стан
написання кваліфікаційних (магістерських) робіт на здобуття освітнього
ступеня «магістр», зокрема про відсутність суттєвих порушень виконання
студентами завдань до цих робіт.
Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права,
проф. Кобилецького М.М., який повідомив про стан написання
кваліфікаційних (магістерських) робіт на здобуття освітнього ступеня
«магістр», зокрема про відсутність суттєвих порушень виконання студентами
завдань до цих робіт.
Завідувача кафедри соціального права, проф. Пилипенка П.Д., який
повідомив про стан написання кваліфікаційних (магістерських) робіт на
здобуття освітнього ступеня «магістр», зокрема про відсутність суттєвих
порушень виконання студентами завдань до цих робіт.
Завідувача кафедри конституційного права, проф. Гураля П.Ф., який
повідомив про стан написання кваліфікаційних (магістерських) робіт для
здобуття освітнього ступеня «магістр», зокрема про відсутність суттєвих
порушень виконання студентами завдань до цих робіт.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про стан написання
кваліфікаційних (магістерських) робіт на здобуття освітнього ступеня
«магістр».
6.
СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка
повідомила 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. Косович В.М. позитивно
оцінив результати роботи, яку проведено на кафедрі.
Участь в обговоренні взяли: проф. Косович В.М., проф. Кіселичник В.П.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про вжиті кафедрою
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права заходи
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за результатами оцінки стану навчально-методичної, наукової та виховної
роботи.
7. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права
проф. Кобилецького М. 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 професору кафедри адміністративного та фінансового права д.ю.н.
Решоті В.В.
Участь з обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Косович В.М.,
проф. Нор В.Т. Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про
присвоєння присвоєння вченого звання професора професору кафедри
адміністративного та фінансового права д.ю.н. Решоті В.В. приймати шляхом
відкритого голосування. Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої
ради. Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання професора
професору кафедри адміністративного та фінансового права д.ю.н. Решоті
В.В. проводити відкрито.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
професора професору кафедри адміністративного та фінансового права д.ю.н.
Решоті В.В.
8.1. 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. – 2020. – Вип. 71.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В. Т., проф. Бойко
І. Й., проф. Кобилецький М. М., проф. Яворська О. С., проф. Коссак В. М.,
проф. Косович В. М., проф. Пилипенко П. Д.
Результати голосування: «за» - 31; «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. – 2020. – Вип. 71.
8.2.
СЛУХАЛИ:
Завідувача
кафедри
конституційного
права,
проф. Гураля П.Ф., який вніс до Вченої ради юридичного факультету
клопотання про звернення до Вченої ради Львівського національного
університету ім. І. Франка з поданням про нагородження к.ю.н., доцента
кафедри конституційного права Бориславського Л.В. за багаторічну сумлінну
працю та з нагоди 80-річчя з дня народження.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В.Т., проф.
Коссак В.М.
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Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. І. Франка з поданням про нагородження к.ю.н., доцента
кафедри конституційного права Бориславського Л.В. за багаторічну сумлінну
працю та з нагоди 80-річчя з дня народження орденом «За заслуги» III
ступеня.
8.3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права та кримінології,
доц. Маркіна В.І., який звернувся до Вченої ради юридичного факультету з
клопотанням про уточнення теми дисертаційного дослідження доц.
Палюх Л.М. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук,
сформулювавши її наступним чином:
«Кримінальна відповідальність за
кримінальні правопорушення проти правосуддя».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ:
уточнити
тему
дисертаційного
дослідження
доц. Палюх Л.М. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук,
сформулювавши її наступним чином:
«Кримінальна відповідальність за
кримінальні правопорушення проти правосуддя».
8.4. СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., який
звернувся до Вченої ради юридичного факультету з клопотанням обрати
делегатів від юридичного факультету до Вченої ради Львівського
національного університету імені Івана Франка.
Участь в обговоренні взяли: проф. Косович В.М., проф. Кіселичник В.П.,
проф. Нор В.Т., проф. Пилипенко П.Д., проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: обрати делегатами від юридичного факультету до Вченої
ради Львівського національного університету імені Івана Франка
проф. Нора В.Т. та проф. Пилипенка П.Д.
8.5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та політикоправових учень, проф. Бойка І. Й., який проінформував Вчену раду про
результати виконання кафедрою науково-дослідної роботи у 2018-2020 роках
та подав до Вченої ради для обговорення та затвердження тему науководослідної роботи на 2021-2023 роки - «Закономірності становлення та
розвитку держави і права України та зарубіжних країн».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Гураль П.Ф., проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає.
7

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про виконання кафедрою історії
держави, права та політико-правових учень науково-дослідної роботи у 20182020 роках. Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри історії
держави, права та політико-правових учень на 2021-2023 роки
«Закономірності становлення та розвитку держави і права України та
зарубіжних країн».
8.6.
СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри теорії та філософії права,
проф. Косовича В.М., який проінформував Вчену раду про результати
виконання кафедрою науково-дослідної роботи у 2018-2020 роках та подав
до Вченої ради для обговорення та затвердження тему науково-дослідної
роботи на 2021-2023 роки - «Правові засоби забезпечення прав людини в
Україні: техніко-технологічні аспекти».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Гураль П.Ф., проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про виконання кафедрою теорії
та філософії права науково-дослідної роботи у 2018-2020 роках. Затвердити
тему науково-дослідної роботи кафедри теорії та філософії права на 20212023 роки «Правові засоби забезпечення прав людини в Україні: технікотехнологічні аспекти».
8.7.
СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри конституційного права,
проф. Гураля П.Ф., який проінформував Вчену раду про результати
виконання кафедрою науково-дослідної роботи у 2018-2020 роках та подав
до Вченої ради для обговорення та затвердження тему науково-дослідної
роботи на 2021-2023 роки - «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення
розвитку української держави, конституційно-правових інститутів в умовах
реформи децентралізації публічної влади».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Гураль П.Ф., проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про виконання кафедрою
конституційного права науково-дослідної роботи у 2018-2020 роках.
Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри конституційного права
на 2021-2023 роки «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення розвитку
української держави, конституційно-правових інститутів в умовах реформи
децентралізації публічної влади».
8.8.
СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри кримінального процесу та
криміналістики, проф. Нора В.Т., який проінформував Вчену раду про
результати виконання кафедрою науково-дослідної роботи у 2018-2020 роках
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та подав до Вченої ради для обговорення та затвердження тему науководослідної роботи на 2021-2023 роки - «Проблеми забезпечення ефективності
норм кримінального процесуального права та практики їх застосування з
урахуванням новітніх змін».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Гураль П.Ф., проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про виконання кафедрою
кримінального процесу та криміналістики науково-дослідної роботи у 20182020 роках.
Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри
кримінального процесу та криміналістики на 2021-2023 роки «Проблеми
забезпечення ефективності норм кримінального процесуального права та
практики їх застосування з урахуванням новітніх змін».
8.9. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та політикоправових учень, проф. Бойка І. Й., який представив додаткову програму для
кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і
права; історія політичних та правових вчень аспірантки Юркевич М.М.
Тема кандидатської дисертації Юркевич М.М. «Становлення та державноправовий розвиток Турецької республіки: історико-правове дослідження».
Науковий керівник проф. Тищик Б.Й.
Участь в обговоренні взяли: проф. Кобилецький М.М., проф. Коссак В.М., які
вцілому схвалили додаткову програму Юркевич М.М. (додаткова програма
додається).
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити додаткову програму для кандидатського
іспиту зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних та правових вчень
аспірантки Юркевич М.М.
Тема
кандидатської дисертації: «Становлення та державно-правовий розвиток
Турецької республіки: історико-правове дослідження». Науковий керівник
проф. Тищик Б.Й.

Голова Вченої ради

проф. Бурдін В. М.

Секретар Вченої ради

к.ю.н. Денькович О.І.
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