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ПРОТОКОЛ № 15 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

4 лютого 2021 року       м. Львів 

 

Присутні:  30 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії (денна і заочна 

форми навчання). 

2. Про готовність кафедр до ІІ семестру 2020-2021 навчального року. 

3. Про оновлення Стратегії розвитку юридичного факультету на 2020-

2025 роки. 

4. Різне. 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

1.1. Заступника декана юридичного факультету, доц. Мочульську М.Є., 

яка проінформувала Вчену раду про результати зимової заліково-

екзаменаційної сесії на денній формі навчання юридичного факультету. 

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

М.М., проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про результати зимової 

заліково-екзаменаційної сесії на денній формі навчання юридичного 

факультету.  

 

1.2. Заступника декана юридичного факультету, 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., проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про результати зимової 

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 

ІІ семестру 2020-2021 навчального року. 

Завідувача кафедри історії держави і права, політико-правових учень 

проф. Бойка І. Й., який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 

2020-2021 навчального року. 
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Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М., 

який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2020-2021 

навчального року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2020-2021 навчального 

року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2020-2021 навчального 

року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2020-2021 навчального 

року. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, 

проф. Кобилецького М.М., який повідомив про готовність кафедри до ІІ 

семестру 2020-2021 навчального року. 

Завідувача кафедри кримінального права та кримінології, 

доц. Маркіна В.І., який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 

2020-2021 навчального року. 

Завідувачку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

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

кафедри до ІІ семестру 2020-2021 навчального року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2020-2021 навчального 

року. 

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

Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр 

юридичного факультету до ІІ семестру 2020-2021 навчального року. 

 

3.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка звернулася до Вченої ради юридичного 

факультету з клопотанням про затвердження оновленої Стратегії розвитку 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка на 2020-2025 рр. (додається). 

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

Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити оновлену Стратегію розвитку юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 

2020-2025 рр. 
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4.1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри конституційного права, 

проф. Гураля П.Ф., який звернувся до Вченої ради юридичного факультету з 

клопотанням про уточнення теми дисертаційного дослідження аспіранту 

кафедри Демчині Я.Р. на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право», сформулювавши її наступним чином: 

«Конституційне-правове забезпечення національної безпеки та оборони 

України в умовах гібридного збройного конфлікту». 

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

Результати голосування:  «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: уточнити тему дисертаційного дослідження аспіранту 

кафедри конституційного права Демчині Я.Р. на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 081 «Право», сформулювавши її 

наступним чином: «Конституційне-правове забезпечення національної 

безпеки та оборони України в умовах гібридного збройного конфлікту». 

 

4.2.  СЛУХАЛИ: Завідувачку кафедри інтелектуальної власності, 

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

Вченої ради юридичного факультету клопотання звернутися до Вченої ради 

Львівського національного університету ім. Івана Франка з поданням про 

присвоєння вченого звання доцента доценту кафедри, к.ю.н. Тарасенку Л.Л. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н.В. 

Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння 

присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Тарасенку Л.Л. приймати шляхом 

відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої 

ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента 

к.ю.н. Тарасенку Л.Л. 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 

доцента доценту кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, к.ю.н. Тарасенку Л.Л. 

 

4.3. СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри цивільного права та процесу 

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

клопотання про визнання результатів та затвердження звіту міжнародного 

дистанційного наукового стажування «Наукова діяльність в дисциплінах 

юридичних наук з національної та європейської точки зору» у Білостоцькому 

Університеті (м. Білосток, Польща) у період 09.11-18.12.200 року доцентки 

кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. Гнатів О.М.  

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Мочульська М.Є.  
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Результати голосування:  «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: визнати результати та затвердити звіт міжнародного 

дистанційного наукового стажування «Наукова діяльність в дисциплінах 

юридичних наук з національної та європейської точки зору» у Білостоцькому 

Університеті (м. Білосток, Польща) у період 09.11-18.12.200 року доцентки 

кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. Гнатів О.М. у обсязі 180 годин 

(6 кредитів ЄКТС). 

 

4.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який звернувся з клопотанням надати академічну 

відпустку аспірантці кафедри Досін Б.В. на період з 01.02.2021 р. по 

31.01.2022 р. у зв’язку з обставинами особистого характеру. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н.В. 

Результати голосування:  «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

соціального права Досін Б.В. на період з 01.02.2021 р. по 31.01.2022 р. у 

зв’язку з обставинами особистого характеру. 

 

4.5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який звернувся з клопотанням продовжити 

академічну відпустку аспірантці кафедри Галушко О.І. на період з 01.03.2021 

р. по 28.02.2022 р. у зв’язку з обставинами особистого характеру. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н.В. 

Результати голосування:  «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: продовжити академічну відпустку аспірантці кафедри 

соціального права Галушко О.І. на період з 01.03.2021 р. по 28.02.2022 р. у 

зв’язку з обставинами особистого характеру. 

 

4.6.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який звернувся з клопотанням продовжити 

академічну відпустку аспіранту кафедри Стецьківу М.Б. на період з 

01.03.2021 р. по 28.02.2022 р. у зв’язку з обставинами особистого характеру. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н.В. 

Результати голосування:  «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: продовжити академічну відпустку аспіранту кафедри 

соціального права Стецьківу М.Б. на період з 01.03.2021 р. по 28.02.2022 р. у 

зв’язку з обставинами особистого характеру. 

 

4.7.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який звернувся з клопотанням продовжити 
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академічну відпустку аспірантці кафедри Щестюк О.М. на період з 

01.03.2021 р. по 28.02.2022 р. у зв’язку з обставинами особистого характеру. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н.В. 

Результати голосування:  «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: продовжити академічну відпустку аспірантці кафедри 

соціального права Щестюк О.М. на період з 01.03.2021 р. по 28.02.2022 р. у 

зв’язку з обставинами особистого характеру. 

 

4.8.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який звернувся до Вченої ради юридичного 

факультету з клопотанням про уточнення теми дисертаційного дослідження 

аспірантці кафедри Пласкач С. на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 081 «Право», сформулювавши її наступним чином: 

«Правові засади заборони примусової праці в трудових правовідносинах». 

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

Результати голосування:  «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: уточнити тему дисертаційного дослідження аспірантці 

кафедри соціального права Пласкач С. на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 081 «Право», сформулювавши її 

наступним чином: «Правові засади заборони примусової праці в трудових 

правовідносинах». 

 

4.9. СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., 

який повідомив про надходження заяви студентки 4 курсу Дяків А.Б. з 

проханням про дозвіл на відвідування навчання у період з 1 березня по 26 

березня 2021 року за індивідуальним графіком у зв’язку зі стажуванням у 

Вищій раді правосуддя, м. Київ.    

Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Пилипенко П.Д., 

доц. Богдан Й.Г. 

Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студентці 4 курсу Дяків А.Б. на 

відвідування навчання у період з 1 березня по 26 березня 2021 року за 

індивідуальним графіком у зв’язку зі стажуванням у Вищій раді правосуддя, 

м. Київ.      

 

4.10.  СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету, 

проф. Бурдіна В.М., який повідомив про надходження заяви студента 5 курсу 

групи М-12с Солтиса В.С. з проханням про дозвіл на відвідування навчання 

у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року за індивідуальним графіком у 

зв’язку з працевлаштуванням у Тернопільському міськрайонному суді.    
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Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Пилипенко П.Д., 

доц. Богдан Й.Г.  Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; 

«утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студенту 5 курсу групи М-12с 

Солтису В.С. на відвідування навчання у ІІ семестрі 2020-2021 навчального 

року за індивідуальним графіком у зв’язку з працевлаштуванням у 

Тернопільському міськрайонному суді. 

 

4.11. СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., 

який звернувся до Вченої ради юридичного факультету з клопотанням про 

надання дозволу та затвердження програми наукового он-лайн стажування 

ад’юнкта факультету права та адміністрації Університету Марії Кюрі-

Склодовської в Любліні доктора Мозгави-Сай Марти в період з 1 березня по 

31 травня 2021 року.  Тема стажування:  «Матеріальні та процесуальні 

аспекти кримінального права в Республіці Польща та в Україні».  

Керівником стажування призначити декана юридичного факультету, д.ю.н., 

проф. Бурдіна В.М. 

Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., доц. Маркін В.І. 

Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл та затвердити програму наукового он-лайн 

стажування ад’юнкта факультету права та адміністрації Університету Марії 

Кюрі-Склодовської в Любліні доктора Мозгави-Сай Марти в період з 1 

березня по 31 травня 2021 року.  Тема стажування:  «Матеріальні та 

процесуальні аспекти кримінального права в Республіці Польща та в 

Україні».  Керівником стажування призначити декана юридичного 

факультету, д.ю.н., проф. Бурдіна В.М. 

 

4.12.  СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету, 

проф. Бурдіна В.М., який повідомив про надходження заяви студента 2 курсу 

групи ЮРД-28с Качмара В.М. з проханням про дозвіл на відвідування 

навчання у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року за індивідуальним 

графіком у зв’язку з сімейними обставинами.    

Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Пилипенко П.Д., 

доц. Богдан Й.Г. Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; 

«утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студенту 2 курсу групи ЮРД-28с 

Качмару В.М. з проханням про дозвіл на відвідування навчання у ІІ семестрі 

2020-2021 навчального року за індивідуальним графіком у зв’язку з 

сімейними обставинами. 

 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 


