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ПРОТОКОЛ № 19 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

24 червня 2021 року                  м. Львів 

 

Присутні:  30 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про обрання на посади доцентів кафедр. 

2. Звіти голів екзаменаційних комісій. 

3. Звіти аспірантів 1, 2, 3 та 4 року навчання (доповідають завідувачі 

кафедр). 

4. Затвердження тем інноваційних магістерських проектів. 

5. Про звернення до Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка з поданням про 

присвоєння вченого звання професора Бориславській О.М. 

6. Про направлення на стажування доцента кафедри цивільного права 

та процесу д.ю.н. Квіт Н.М. 

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії у конкурсних справах 

юридичного факультету. 

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

проф. Гураль П. Ф. 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: створити лічильну комісію у конкурсних справах, до 

складу якої включити:  доц. Бобечка Н.Р., проф. Синчук С.М., 

доц. Кахнича В.С., голову Студентської ради юридичного факультету 

Панасюк М.В., студента Грабського І.Р. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Протоколу № 1 засідання Лічильної 

комісії від 24 червня 2021 року про обрання Голови Лічильної комісії. 

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

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

немає. 

УХВАЛИЛИ:  затвердити Протокол № 1 засідання Лічильної комісії 

від 24 червня 2021 року про обрання Головою Лічильної комісії 

доц. Кахнича В.С. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри кримінального 

процесу і криміналістики МАКСИМИШИН Н.М. 
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Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри кримінального 

процесу та криміналістики, проф. Нора В.Т., який проінформував, що на 

кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу МАКСИМИШИН Н.М. за 

звітний період і рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного 

факультету на посаду доцента кафедри кримінального процесу і 

криміналістики. 

Результати голосування: «за» - 28, «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати МАКСИМИШИН Н.М. на посаду доцента 

кафедри кримінального процесу і криміналістики та укласти з нею 

трудовий договір строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри кримінального 

процесу і криміналістики СЛЮСАРЧУК Х.Р. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри кримінального 

процесу та криміналістики, проф. Нора В.Т., який проінформував, що на 

кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу СЛЮСАРЧУК Х.Р. за 

звітний період і рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного 

факультету на посаду доцента кафедри кримінального процесу і 

криміналістики. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати СЛЮСАРЧУК Х.Р. на посаду доцента кафедри 

кримінального процесу і криміналістики та укласти з нею трудовий 

договір строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри кримінального 

процесу і криміналістики МАЗУР М.Р. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри кримінального 

процесу та криміналістики, проф. Нора В.Т., який проінформував, що на 

кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу МАЗУР М.Р. за звітний 

період і рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного 

факультету на посаду доцента кафедри кримінального процесу і 

криміналістики. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати МАЗУР М.Р. на посаду доцента кафедри 

кримінального процесу і криміналістики та укласти з нею трудовий 

договір строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри кримінального 

процесу і криміналістики МУРАДОВА В.В. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри кримінального 

процесу та криміналістики, проф. Нора В.Т., який проінформував, що на 

кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу МУРАДОВА В.В. за 
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звітний період і рекомендовано його для обрання Вченою радою 

юридичного факультету на посаду доцента кафедри кримінального 

процесу і криміналістики. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати МУРАДОВА В.В. на посаду доцента кафедри 

кримінального процесу і криміналістики та укласти з ним трудовий 

договір строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри історії держави 

і права, політико-правових учень МОРЯК-ПРОТОПОПОВОЇ Х.М. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри історії держави і 

права, політико-правових учень проф. Бойко І. Й., який проінформував, 

що на кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу МОРЯК-

ПРОТОПОПОВОЇ Х.М. за звітний період і рекомендовано її для обрання 

Вченою радою юридичного факультету на посаду доцента кафедри історії 

держави і права, політико-правових учень. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати МОРЯК-ПРОТОПОПОВУ Х.М. на посаду 

доцента кафедри історії держави і права, політико-правових учень та 

укласти з нею трудовий договір строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри історії держави 

і права, політико-правових учень ЛИПИТЧУК О.В. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри історії держави і 

права, політико-правових учень проф. Бойко І. Й., який проінформував, 

що на кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу ЛИПИТЧУК О.В. за 

звітний період і рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного 

факультету на посаду доцента кафедри історії держави і права, політико-

правових учень. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ЛИПИТЧУК О.В. на посаду доцента кафедри 

історії держави і права, політико-правових учень та укласти з нею 

трудовий договір строком на 5 років. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри історії держави 

і права, політико-правових учень КОЛЬБЕНКА А.В. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри історії держави і 

права, політико-правових учень проф. Бойко І. Й., який проінформував, 

що на кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу КОЛЬБЕНКА А.В. за 

звітний період і рекомендовано його для обрання Вченою радою 

юридичного факультету на посаду доцента кафедри історії держави і 

права, політико-правових учень. 



 4 

Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати КОЛЬБЕНКА А.В. на посаду доцента кафедри 

історії держави і права, політико-правових учень та укласти з ним 

трудовий договір строком на 5 років. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри історії держави 

і права, політико-правових учень КОВАЛЯ А.Ф. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри історії держави і 

права, політико-правових учень проф. Бойко І. Й., який проінформував, 

що на кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу КОВАЛЯ А.Ф. за 

звітний період і рекомендовано його для обрання Вченою радою 

юридичного факультету на посаду доцента кафедри історії держави і 

права, політико-правових учень. 

Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати КОВАЛЯ А.Ф. на посаду доцента кафедри 

історії держави і права, політико-правових учень та укласти з ним 

трудовий договір строком на 5 років. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри теорії та 

філософії права СЕМКІВА В.О. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри теорії та філософії 

права, проф. Косович В.М., який проінформував, що на кафедрі заслухано 

та схвалено звіт про роботу СЕМКІВА В.О. за звітний період і 

рекомендовано його для обрання Вченою радою юридичного факультету 

на посаду доцента кафедри теорії та філософії права. 

Результати голосування: «за» - 28 , «проти» - 1. 

УХВАЛИЛИ: обрати СЕМКІВА В.О. на посаду доцента кафедри 

теорії та філософії права та укласти з ним трудовий договір строком на 5 

років. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри теорії та 

філософії права ДОБРЯНСЬКОГО С.П. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри теорії та філософії 

права, проф. Косович В.М., який проінформував, що на кафедрі заслухано 

та схвалено звіт про роботу ДОБРЯНСЬКОГО С.П. за звітний період і 

рекомендовано його для обрання Вченою радою юридичного факультету 

на посаду доцента кафедри теорії та філософії права. 

Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ДОБРЯНСЬКОГО С.П. на посаду доцента 

кафедри теорії та філософії права та укласти з ним трудовий договір 

строком на 5 років. 
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СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри теорії та 

філософії права НИЧКУ Ю.В. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри теорії та філософії 

права, проф. Косович В.М., який проінформував, що на кафедрі заслухано 

та схвалено звіт про роботу НИЧКИ Ю.В. за звітний період і 

рекомендовано його для обрання Вченою радою юридичного факультету 

на посаду доцента кафедри теорії та філософії права. 

Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 1. 

УХВАЛИЛИ: обрати НИЧКУ Ю.В. на посаду доцента кафедри 

теорії та філософії права та укласти з ним трудовий договір строком на 3 

роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри теорії та 

філософії права СТЕЦИКА Н.В. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри теорії та філософії 

права, проф. Косович В.М., який проінформував, що на кафедрі заслухано 

та схвалено звіт про роботу СТЕЦИКА Н.В. за звітний період і 

рекомендовано його для обрання Вченою радою юридичного факультету 

на посаду доцента кафедри теорії та філософії права. 

Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 1. 

УХВАЛИЛИ: обрати СТЕЦИКА Н.В. на посаду доцента кафедри 

теорії та філософії права та укласти з ним трудовий договір строком на 3 

роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри цивільного 

права та процесу ОПРИСКА М.В. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри цивільного права та 

процесу проф. Коссак В.М., який проінформував, що на кафедрі заслухано 

та схвалено звіт про роботу ОПРИСКА М.В. за звітний період і 

рекомендовано його для обрання Вченою радою юридичного факультету 

на посаду доцента кафедри цивільного права та процесу. 

Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ОПРИСКА М.В. на посаду доцента кафедри 

цивільного права та процесу та укласти з ним трудовий договір строком на 

3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри цивільного 

права та процесу СЕНИК С.В. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри цивільного права та 

процесу проф. Коссак В.М., який проінформував, що на кафедрі заслухано 
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та схвалено звіт про роботу СЕНИК С.В. за звітний період і 

рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного факультету на 

посаду доцента кафедри цивільного права та процесу. 

Результати голосування: «за» - 26 , «проти» - 2. 

УХВАЛИЛИ: обрати СЕНИК С.В. на посаду доцента кафедри 

цивільного права та процесу та укласти з нею трудовий договір строком на  

5 років. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри цивільного 

права та процесу ЯНОВИЦЬКОЇ Г.Б. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри цивільного права та 

процесу проф. Коссак В.М., який проінформував, що на кафедрі заслухано 

та схвалено звіт про роботу ЯНОВИЦЬКОЇ Г.Б. за звітний період і 

рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного факультету на 

посаду доцента кафедри цивільного права та процесу. 

Результати голосування: «за» - 21 , «проти» - 5. 

УХВАЛИЛИ: обрати ЯНОВИЦЬКУ Г.Б. на посаду доцента кафедри 

цивільного права та процесу та укласти з нею трудовий договір строком на 

5 років. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри цивільного 

права та процесу КРАВЧИК М.Б. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри цивільного права та 

процесу проф. Коссак В.М., який проінформував, що на кафедрі заслухано 

та схвалено звіт про роботу КРАВЧИК М.Б. за звітний період і 

рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного факультету на 

посаду доцента кафедри цивільного права та процесу. 

Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати КРАВЧИК М.Б. на посаду доцента кафедри 

цивільного права та процесу та укласти з нею трудовий договір строком на 

3 роки. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри цивільного 

права та процесу МИХАЙЛІВ М.О. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри цивільного права та 

процесу проф. Коссак В.М., який проінформував, що на кафедрі заслухано 

та схвалено звіт про роботу МИХАЙЛІВ М.О. за звітний період і 

рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного факультету на 

посаду доцента кафедри цивільного права та процесу. 
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Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати МИХАЙЛІВ М.О. на посаду доцента кафедри 

цивільного права та процесу та укласти з нею трудовий договір строком на 

5 років. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри соціального 

права БАРАБАШ Н.П. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який проінформував, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу БАРАБАШ Н.П. за звітний період і 

рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного факультету на 

посаду доцента кафедри соціального права. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати БАРАБАШ Н.П. на посаду доцента кафедри 

соціального права та укласти з нею трудовий договір строком на 3 роки. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри соціального 

права ПАРПАН Т.В. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який проінформував, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу ПАРПАН Т.В. за звітний період і рекомендовано 

її для обрання Вченою радою юридичного факультету на посаду доцента 

кафедри соціального права. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ПАРПАН Т.В. на посаду доцента кафедри 

соціального права та укласти з нею трудовий договір строком на 5 років. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри соціального 

права РИМ О.М. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який проінформував, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу РИМ О.М. за звітний період і рекомендовано її 

для обрання Вченою радою юридичного факультету на посаду доцента 

кафедри соціального права. 

Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати РИМ О.М. на посаду доцента кафедри 

соціального права та укласти з нею трудовий договір строком на 3 роки. 
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СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри соціального 

права ЧОПКО Х.І. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який проінформував, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу ЧОПКО Х.І. за звітний період і рекомендовано її 

для обрання Вченою радою юридичного факультету на посаду доцента 

кафедри соціального права. 

Результати голосування: «за» - 27 , «проти» - 1. 

УХВАЛИЛИ: обрати ЧОПКО Х.І. на посаду доцента кафедри 

соціального права та укласти з нею трудовий договір строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри соціального 

права БУРАКА В.Я. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який проінформував, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу БУРАКА В.Я. за звітний період і рекомендовано 

його для обрання Вченою радою юридичного факультету на посаду 

доцента кафедри соціального права. 

Результати голосування: «за» - 27 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати БУРАКА В.Я. на посаду доцента кафедри 

соціального права та укласти з ним трудовий договір строком на 5 років. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри соціального 

права ЛЕЩУХА Д.Р. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який проінформував, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу ЛЕЩУХА Д.Р. за звітний період і рекомендовано 

його для обрання Вченою радою юридичного факультету на посаду 

доцента кафедри соціального права. 

Результати голосування: «за» - 30, «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ЛЕЩУХА Д.Р. на посаду доцента кафедри 

соціального права та укласти з ним трудовий договір строком на 5 років. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри соціального 

права СТРЕПКА В.Л. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який проінформував, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу СТРЕПКА В.Л. за звітний період і 

рекомендовано його для обрання Вченою радою юридичного факультету 

на посаду доцента кафедри соціального права. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 
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УХВАЛИЛИ: обрати СТРЕПКА В.Л. на посаду доцента кафедри 

соціального права та укласти з ним трудовий договір строком на 5 років. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри соціального 

права ФУРИКА І.Я. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який проінформував, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу ФУРИКА І.Я. за звітний період і рекомендовано 

його для обрання Вченою радою юридичного факультету на посаду 

доцента кафедри соціального права. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ФУРИКА І.Я. на посаду доцента кафедри 

соціального права та укласти з ним трудовий договір строком на 3 роки. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри соціального 

права РАНЕВИЧА О.Ю. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який проінформував, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу РАНЕВИЧА О.Ю. за звітний період і 

рекомендовано його для обрання Вченою радою юридичного факультету 

на посаду доцента кафедри соціального права. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати РАНЕВИЧА О.Ю. на посаду доцента кафедри 

соціального права та укласти з ним трудовий договір строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри 

адміністративного та фінансового права МОСТОВОГО А.С. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецький М.М., який проінформував, що на 

кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу МОСТОВОГО А.С. за 

звітний період і рекомендовано його для обрання Вченою радою 

юридичного факультету на посаду доцента кафедри адміністративного та 

фінансового права. 

Результати голосування: «за» - 29 , «проти» - 1. 

УХВАЛИЛИ: обрати МОСТОВОГО А.С. на посаду доцента кафедри 

адміністративного та фінансового права та укласти з ним трудовий договір 

строком на 5 років. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри 

адміністративного та фінансового права ЯНЮК Н.В. 
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Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецький М.М., який проінформував, що на 

кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу ЯНЮК Н.В. за звітний 

період і рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного 

факультету на посаду доцента кафедри адміністративного та фінансового 

права. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ЯНЮК Н.В. на посаду доцента кафедри 

адміністративного та фінансового права та укласти з нею трудовий договір 

строком на 5 років. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри 

адміністративного та фінансового права ХЛІБОРОБ Н.Є. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецький М.М., який проінформував, що на 

кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу ХЛІБОРОБ Н.Є. за звітний 

період і рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного 

факультету на посаду доцента кафедри адміністративного та фінансового 

права. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ХЛІБОРОБ Н.Є. на посаду доцента кафедри 

адміністративного та фінансового права та укласти з нею трудовий договір 

строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри 

адміністративного та фінансового права ПАСЛАВСЬКОЇ Н.Т. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецький М.М., який проінформував, що на 

кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу ПАСЛАВСЬКОЇ Н.Т. за 

звітний період і рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного 

факультету на посаду доцента кафедри адміністративного та фінансового 

права. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ПАСЛАВСЬКУ Н.Т. на посаду доцента 

кафедри адміністративного та фінансового права та укласти з нею 

трудовий договір строком на 3 роки. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри кримінального 

права та кримінології ПАЛЮХ Л.М. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри кримінального права 

та кримінології, доц. Маркін В.І., який проінформував, що на кафедрі 
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заслухано та схвалено звіт про роботу ПАЛЮХ Л.М. за звітний період і 

рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного факультету на 

посаду доцента кафедри кримінального права та кримінології. 

Результати голосування: «за» - 30 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ПАЛЮХ Л.М. на посаду доцента кафедри 

кримінального права та кримінології та укласти з нею трудовий договір 

строком на 5 років. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри кримінального 

права та кримінології ДЕНЬКОВИЧ О.І. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри кримінального права 

та кримінології, доц. Маркін В.І., який проінформував, що на кафедрі 

заслухано та схвалено звіт про роботу ДЕНЬКОВИЧ О.І. за звітний період 

і рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного факультету на 

посаду доцента кафедри кримінального права та кримінології. 

Результати голосування: «за» - 27 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ДЕНЬКОВИЧ О.І. на посаду доцента кафедри 

кримінального права та кримінології та укласти з нею трудовий договір 

строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права ШПУГАНИЧ І.І. 

Участь в обговоренні взяли: завідувачка кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права, проф. Яворська Л.С., 

яка проінформувала, що на кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу 

ШПУГАНИЧ І.І. за звітний період і рекомендовано її для обрання Вченою 

радою юридичного факультету на посаду доцента кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права. 

Результати голосування: «за» - 28 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ШПУГАНИЧ І.І. на посаду доцента кафедри 

інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права та 

укласти з нею трудовий договір строком на 3 роки. 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права ДЮКАРЄВОЇ-

БЕРЖАНІНОЇ К.Ю. 

Участь в обговоренні взяли: завідувачка кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права, проф. Яворська Л.С., 

яка проінформувала, що на кафедрі заслухано та схвалено звіт про роботу 

ДЮКАРЄВОЇ-БЕРЖАНІНОЇ К.Ю. за звітний період і рекомендовано її 

для обрання Вченою радою юридичного факультету на посаду доцента 
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кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 

права. 

Результати голосування: «за» - 28, «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати ДЮКАРЄВУ-БЕРЖАНІНУ К.Ю. на посаду 

доцента кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права та укласти з нею трудовий договір строком на 3 

роки. 

 

 

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду доцента кафедри 

конституційного права МОЧУЛЬСЬКОЇ М.Є. 

Участь в обговоренні взяли: завідувач кафедри конституційного 

права, проф. Гураль П.Ф., яка проінформувала, що на кафедрі заслухано та 

схвалено звіт про роботу МОЧУЛЬСЬКОЇ М.Є. за звітний період і 

рекомендовано її для обрання Вченою радою юридичного факультету на 

посаду доцента кафедри конституційного права. 

Результати голосування: «за» - 28 , «проти» - 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати МОЧУЛЬСЬКУ М.Є. на посаду доцента 

кафедри конституційного права та укласти з нею трудовий договір 

строком на 5 років. 

 

2.  СЛУХАЛИ:   Звіт голови Екзаменаційної комісії № 1 

проф. Бурдіна В.М. про результати роботи ЕК з атестації осіб, які 

здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 «Право») на юридичному 

факультеті у 2021 році (звіт додається). 

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

проф. Яворська О.С., доц. Богдан Й. Г. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: взяти до відома та затвердити звіт голови 

Екзаменаційної комісії № 1 проф. Бурдіна В.М. про результати роботи ЕК 

з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 «Право») 

на юридичному факультеті у 2021 році. 

 

СЛУХАЛИ:   Звіт голови Екзаменаційної комісії № 2 

доц. Маркіна В.І. про результати роботи ЕК з атестації осіб, які 

здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 «Право») на юридичному 

факультеті у 2021 році (звіт додається). 

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

проф. Яворська О.С., доц. Богдан Й. Г. 

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

немає.  
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УХВАЛИЛИ: взяти до відома та затвердити звіт голови 

Екзаменаційної комісії № 2 доц. Маркіна В.І. про результати роботи ЕК з 

атестації осіб, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 «Право») 

на юридичному факультеті у 2021 році. 

 

СЛУХАЛИ:   Звіт голови Екзаменаційної комісії № 3 

проф. Кобилецького М.М. про результати роботи ЕК з атестації осіб, які 

здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 «Право») на юридичному 

факультеті у 2021 році (звіт додається). 

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

проф. Яворська О.С., доц. Богдан Й. Г. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: взяти до відома та затвердити звіт голови 

Екзаменаційної комісії № 3 проф. Кобилецького М.М. про результати 

роботи ЕК з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» 

(081 «Право») на юридичному факультеті у 2021 році. 

 

СЛУХАЛИ:   Звіт голови Екзаменаційної комісії № 4 

доц. Федоровича В.І. про результати роботи ЕК з атестації осіб, які 

здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 «Право») на юридичному 

факультеті у 2021 році (звіт додається). 

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

проф. Яворська О.С., доц. Богдан Й. Г. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: взяти до відома та затвердити звіт голови 

Екзаменаційної комісії № 4 доц. Федоровича В.І. про результати роботи 

ЕК з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 

«Право») на юридичному факультеті у 2021 році. 

 

СЛУХАЛИ:   Звіт голови Екзаменаційної комісії № 5 

доц. Мочульської М.Є. про результати роботи ЕК з атестації осіб, які 

здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 «Право») на юридичному 

факультеті у 2021 році (звіт додається). 

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

проф. Яворська О.С., доц. Богдан Й. Г. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: взяти до відома та затвердити звіт голови 

Екзаменаційної комісії № 5 доц. Мочульської М.Є. про результати роботи 

ЕК з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 

«Право») на юридичному факультеті у 2021 році. 
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СЛУХАЛИ:   Звіт голови Екзаменаційної комісії № 6 

доц. Павлишина А.А. про результати роботи ЕК з атестації осіб, які 

здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 «Право») на юридичному 

факультеті у 2021 році (звіт додається). 

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

проф. Яворська О.С., доц. Богдан Й. Г. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: взяти до відома та затвердити звіт голови 

Екзаменаційної комісії № 6 доц. Павлишина А.А. про результати роботи 

ЕК з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 

«Право») на юридичному факультеті у 2021 році. 

 

СЛУХАЛИ:   Звіт голови Екзаменаційної комісії № 1 

проф. Рабіновича С.П. про результати роботи ЕК з атестації осіб, які 

здобувають освітній ступінь «магістр» (081 «Право») на юридичному 

факультеті у 2021 році (звіт додається). 

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

проф. Яворська О.С., доц. Богдан Й. Г. 

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: взяти до відома та затвердити звіт голови 

Екзаменаційної комісії № 1 проф. Рабіновича С.П. про результати роботи 

ЕК з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь «магістр» (081 

«Право») на юридичному факультеті у 2021 році. 

 

3.  СЛУХАЛИ:   

3.1.  завідувача кафедри теорії та філософії права проф. 

Косовича В. М., який доповів про стан виконання індивідуальних планів 

аспірантами кафедри: 

 ПІБ Науковий керівник Рік 

навчання 

Форма 

навчання 

Стан 

виконання 

індивідуал

ьного 

плану 

1.  Литвинюк Каріна 

Олександрівна 

доц. Гудима Д. А. 1 рік денна виконує 

2.  Мирцало Павло 

Романович 

проф. Рабінович П. М. 2 рік денна виконує 

3.  Циган Петро 

Васильович 

проф. Рабінович П. М. 3 рік заочна виконує 
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3.2. завідувача кафедри історії держави і права, політико-правових учень 

проф. Бойка І.Й., який доповів про стан виконання індивідуальних планів 

аспірантами кафедри:  

 ПІБ Науковий керівник Рік 

навчання 

Форма 

навчання 

Стан 

виконання 

індивідуал

ьного 

плану 

1.  Бабой Анна 

Михайлівна 

проф. Кобилецький М. М. 1 рік заочна виконує 

2.  Доль Ірина 

Ростиславівна 

доц. Кольбенко А. В. 2 рік заочна виконує 

3.  Лесик Оксана 

Володимирівна 

Проф. Бойко І. Й. 2 рік заочна виконує 

4.  Олійник Юрій 

Вадимович 

Проф. Бойко І. Й. 4 рік заочна виконує 

 

3.3. завідувача кафедри конституційного права Гураля П. Ф., який доповів 

про стан виконання індивідуальних планів аспірантами кафедри:  

 ПІБ Науковий керівник Рік 

навчання 

Форма 

навчання 

Стан 

виконання 

індивідуал

ьного 

плану 

1.  Демчина Ярослав 

Романович 

проф. Гураль П. Ф. 1 рік заочна виконує 

2.  Лайтер Крістіна 

Олександрівна 

доц. Мочульська М. 

Є. 

1 рік заочна виконує 

3.  Камінська Марія 

Степанівна 

проф. Гураль П. Ф. 2 рік заочна виконує 

4.  Филипець Євген 

Юрійович 

доц. Мочульська М. 

Є. 

2 рік заочна виконує 

5.  Лігус Марта 

Ярославівна 

доц. Бедрій Р. Б. 3 рік денна виконує 

6.  Никорак Ольга 

Юріївна 

Доц. Різник С. В. 4 рік денна виконує 

7.  Бондаренко Богдан 

Олегович 

Доц. Бориславська 

О. М. 

4 рік заочна виконує 

8.  Сподарик Марта 

Богданівна 

Доц. Різник С. В. 4 рік заочна виконує 

9.  Гірняк Володимир 

Олегович 

Проф. Гураль П. Ф. 4 рік заочна виконує 

 

3.4. завідувача кафедри адміністративного та фінансового права 

проф. Кобилецького М. М., який доповів про стан виконання 

індивідуальних планів аспірантами кафедри:  

 ПІБ Науковий керівник Рік Форма Стан 
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навчання навчання виконання 

індивідуал

ьного 

плану 

1.  Кузьмич Владислав 

Володимирович 

доц. Янюк Н. В. 1 рік денна виконує 

2.  Бабой Владислав 

Сергійович 

доц. Джох Р. В. 1 рік заочна виконує 

3.  Гінда Оксана 

Миколаївна 

проф. Решота В. В. 1 рік заочна виконує 

4.  Новікова Ірина 

Юріївна  

доц. Школик А. М. 1 рік заочна виконує 

5.  Фекета Ірина 

Михайлівна 

доц. Джох Р. В. 1 рік заочна виконує 

6.  Батюк Степан 

Юрійович 

Проф. Кобилецький 

М. М. 

2 рік заочна виконує 

7.  Карасюк Марта 

Володимирівна 

доц. Паславська Н. Т. 2 рік заочна виконує 

8.  Стафійчук 

Катерина 

Володимирівна 

доц. Решота В. В. 2 рік заочна виконує 

9.  Борщевський Олег 

Анатолійович 

Доц. Мостовий А. С. 2 рік заочна виконує 

10.  Дзіковський Максим 

Романович 

Проф. Кобилецький 

М. М. 

4 рік заочна виконує 

11.  Юревич Юрій 

Олександрович 

Проф. Кобилецький 

М. М. 

4 рік заочна виконує 

 

3.5. завідувача кафедри цивільного права і процесу 

проф. Коссака В. М., який доповів про стан виконання 

індивідуальних планів аспірантами кафедри:  

 ПІБ Науковий керівник Рік 

навчання 

Форма 

навчання 

Стан 

виконання 

індивідуал

ьного 

плану 

1.  Босяк Марія Богданівна доц. Лепех С. М. 1 рік денна виконує 

2.  Островський Андрій 

Михайлович 

проф. Герц А. А. 1 рік заочна виконує 

3.  Кінаш Дмитро Вадимович Доц. Квіт Н. М. 2 рік заочна виконує 

4.  Зборівський Юрій 

Ярославович 

проф. Коссак В. М. 2 рік денна виконує 

5.  Мисишин Анна 

Володимирівна 

Доц. Михайлів М. О. 4 рік денна виконує 
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3.6. завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного 

та корпоративного права проф. Яворську О. С., яка доповіла про 

стан виконання індивідуальних планів аспірантами кафедри:  

 ПІБ Науковий керівник Рік 

навчання 

Форма 

навчання 

Стан 

виконання 

індивідуал

ьного 

плану 

1.  Білан Петро 

Володимирович 

проф. Яворська О. С. 1 рік заочна виконує 

2.  Гринишин Христина 

Михайлівна 

доц. Тарасенко Л. Л.  2 рік заочна виконує 

3.  Суханов Максим 

Олександрович 

проф. Яворська О.С. 3 рік денна виконує 

4.  Лубчук Олена Дмитрівна проф. Яворська О.С. 3 рік денна виконує 

5.  Іванюк Йосиф Ігорович доц. Мартин В. М. 3 рік денна виконує 

6.  Панасюк Катерина 

Тарасівна 

доц. Тарасенко Л. Л.  3 рік заочна виконує 

7.  Юрків Роман Олегович Проф. Яворська О. 

С.  

4 рік заочна виконує 

 

3.7.  завідувача кафедри соціального права проф. Пилипенка П. Д., 

який доповів про стан виконання індивідуальних планів аспірантами 

кафедри:  

 ПІБ Науковий керівник Рік 

навчання 

Форма 

навчання 

Стан 

виконання 

індивідуал

ьного 

плану 

1.  Гаврилюк  Юлія 

Михайлівна 

проф. Синчук С. М. 1 рік денна  

2.  Балог Катерина 

Сергіївна 

проф. Пилипенко П. 

Д. 

2 рік денна виконує 

3.  Шегедин Андрій 

Володимирович 

доц. Федорович В. І. 2 рік денна виконує 

4.  Маланчук Ольга 

Олександрівна 

проф. Пилипенко П. 

Д. 

3 рік денна виконує 

5.  Пласкач Соломія 

Романівна 

доц. Парпан Т. В. 3 рік заочна виконує 

 

3.8.  завідувача кафедри кримінального права доц. Маркіна В. І., 

який доповів про стан виконання індивідуальних планів аспірантами 

кафедри:  

 ПІБ Науковий керівник Рік 

навчання 

Форма 

навчання 

Стан 

виконання 

індивідуал
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ьного 

плану 

1.  Зуєнко Дар’я 

Олександрівна 

доц. Марін О. К. 1 рік денна виконує 

2.  Пліш Юлія Михайлівна проф. Бурдін В. М. 2 рік денна виконує 

3.  Демчук Павло 

Володимирович 

Доц. Марін О. К. 2 рік заочна виконує 

4.  Шевченко Сніжнана 

Василівна 

доц. Денькович О.І. 3 рік заочна виконує 

5.  Федорович Наталія 

Андріївна 

доц. Панчак О. Г. 3 рік денна виконує 

6.  Лутчин Володимир 

Ігорович 

Доц. Сенько М. М. 4 рік денна виконує 

 

3.9.  завідувача кафедри кримінального права проф. Нора В. Т., який 

доповів про стан виконання індивідуальних планів аспірантами 

кафедри:  

 ПІБ Науковий керівник Рік 

навчання 

Форма 

навчання 

Стан 

виконання 

індивідуал

ьного 

плану 

1.  Дмитренко Адріана 

Андріївна 

доц. Мазур М. Р. 1 рік заочна виконує 

2.  Дутко Соломія 

Степанівна 

проф. Бобечко Н. Р. 1 рік заочна виконує 

3.  Ковальська Дарія 

Тарасівна 

доц. Войнарович А. 

Б. 

1 рік заочна виконує 

4.  Шуневич Катерина 

Андріївна  

доц. Калужна О. М. 2 рік денна виконує 

5.  Гарасимчук Назарій 

Андрійович 

Проф. Когутич І. І. 2 рік заочна виконує 

6.  Піх Юрій Тарасович проф. Нор В. Т. 3 рік денна виконує 

7.  Сеник Тарас 

Богданович 

Доц. Бобечко Н. Р. 4 рік денна виконує 

 

3.10.  завідувача кафедри основ права України проф. Кіселичника В. 

П., який доповів про стан виконання індивідуального плану 

аспірантом кафедри:  

 ПІБ Науковий керівник Рік 

навчання 

Форма 

навчання 

Стан 

виконання 

індивідуал

ьного 

плану 

1. Пастернак Юлія 

Юріївна 

проф. Кіселичник В. 

П. 

1 рік заочна виконує 
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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» - 30; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: 

атестувати аспірантів кафедр юридичного факультету: 
 Денне навчання 

1.  Бабой Анна Михайлівна проф. Кобилецький М. М. 1 рік 

2.  Бабой Владислав Сергійович доц. Джох Р. В. 1 рік 

3.  Балог Катерина Сергіївна проф. Пилипенко П. Д. 2 рік 

4.  Батюк Степан Юрійович Проф. Кобилецький М. М. 2 рік 

5.  Білан Петро Володимирович проф. Яворська О. С. 1 рік 

6.  Бондаренко Богдан Олегович Доц. Бориславська О. М. 4 рік 

7.  Борщевський Олег Анатолійович Доц. Мостовий А. С. 2 рік 

8.  Босяк Марія Богданівна доц. Лепех С. М. 1 рік 

9.  Гаврилюк  Юлія Михайлівна проф. Синчук С. М. 1 рік 

10.  Гарасимчук Назарій Андрійович Проф. Когутич І. І. 2 рік 

11.  Гінда Оксана Миколаївна проф. Решота В. В. 1 рік 

12.  Гірняк Володимир Олегович Проф. Гураль П. Ф. 4 рік 

13.  Гринишин Христина Михайлівна доц. Тарасенко Л. Л.  2 рік 

14.  Демчина Ярослав Романович проф. Гураль П. Ф. 1 рік 

15.  Демчук Павло Володимирович Доц. Марін О. К. 2 рік 

16.  Дзіковський Максим Романович Проф. Кобилецький М. М. 4 рік 

17.  Дмитренко Адріана Андріївна доц. Мазур М. Р. 1 рік 

18.  Доль Ірина Ростиславівна доц. Кольбенко А. В. 2 рік 

19.  Дутко Соломія Степанівна проф. Бобечко Н. Р. 1 рік 

20.  Зборівський Юрій Ярославович проф. Коссак В. М. 2 рік 

21.  Зуєнко Дар’я Олександрівна доц. Марін О. К. 1 рік 

22.  Іванюк Йосиф Ігорович доц. Мартин В. М. 3 рік 

23.  Камінська Марія Степанівна проф. Гураль П. Ф. 2 рік 

24.  Карасюк Марта Володимирівна доц. Паславська Н. Т. 2 рік 

25.  Кінаш Дмитро Вадимович Доц. Квіт Н. М. 2 рік 

26.  Ковальська Дарія Тарасівна доц. Войнарович А. Б. 1 рік 

27.  Кузьмич Владислав Володимирович доц. Янюк Н. В. 1 рік 

28.  Лайтер Крістіна Олександрівна доц. Мочульська М. Є. 1 рік 

29.  Лесик Оксана Володимирівна Проф. Бойко І. Й. 2 рік 

30.  Литвинюк Каріна Олександрівна доц. Гудима Д. А. 1 рік 

31.  Лігус Марта Ярославівна доц. Бедрій Р. 3 рік 

32.  Лубчук Олена Дмитрівна проф. Яворська О.С. 3 рік 

33.  Лутчин Володимир Ігорович доц. Сенько М. М. 4 рік 

34.  Маланчук Ольга Олександрівна проф. Пилипенко П. Д. 3 рік 

35.  Мирцало Павло Романович проф. Рабінович П. М. 2 рік 
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36.  Мисишин Анна Володимирівна доц. Михайлів М. О. 4 рік 

37.  Никорак Ольга Юріївна доц. Різник С. В. 4 рік 

38.  Новікова Ірина Юріївна  доц. Школик А. М. 1 рік 

39.  Олійник Юрій Вадимович проф. Бойко І. Й. 4 рік 

40.  Островський Андрій Михайлович проф. Герц А. А. 1 рік 

41.  Пастернак Юлія Юріївна проф. Кіселичник В. П. 1 рік 

42.  Пласкач Соломія Романівна доц. Парпан Т. В. 3 рік 

43.  Панасюк Катерина Тарасівна доц. Тарасенко Л. Л.  3 рік 

44.  Піх Юрій Тарасович проф. Нор В. Т. 3 рік 

45.  Пліш Юлія Михайлівна проф. Бурдін В. М. 2 рік 

46.  Сеник Тарас Богданович Доц. Бобечко Н. Р. 4 рік 

47.  Сподарик Марта Богданівна Доц. Різник С. В. 4 рік 

48.  Стафійчук Катерина 

Володимирівна 

доц. Решота В. В. 2 рік 

49.  Суханов Максим Олександрович проф. Яворська О.С. 3 рік 

50.  Федорович Наталія Андріївна доц. Панчак О. Г. 3 рік 

51.  Фекета Ірина Михайлівна доц. Джох Р. В. 1 рік 

52.  Филипець Євген Юрійович доц. Мочульська М. Є. 2 рік 

53.  Циган Петро Васильович проф. Рабінович П. М. 3 рік 

54.  Шевченко Сніжнана Василівна доц. Денькович О.І. 3 рік 

55.  Шегедин Андрій Володимирович доц. Федорович В. І. 2 рік 

56.  Шуневич Катерина Андріївна  доц. Калужна О. М. 2 рік 

57.  Юревич Юрій Олександрович Проф. Кобилецький М. М. 4 рік 

58.  Юрків Роман Олегович Проф. Яворська О. С.  4 рік 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка представила на затвердження Вченій раді 

юридичного факультету перелік тем інноваційних магістерських проектів 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціальністю 081 «Право» юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка на 2021-2022 навчальний 

рік (додається). 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ:  затвердити теми інноваційних магістерських 

проектів для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціальністю 081 «Право» юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка на 2021-2022 навчальний 

рік. 

 

5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри конституційного права, 

проф. Гураля П.Ф., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 
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клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка з поданням про присвоєння вченого 

звання професора професору кафедри конституційного права д. ю. н. 

Бориславській О.М.  

Участь з обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М. Проф. Бурдін В.М. 

вніс пропозицію про те, щоб рішення про звернення до Вченої ради ЛНУ 

імені Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання професора 

професору кафедри конституційного права д. ю. н. Бориславській О.М. 

приймати шляхом відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі 

присутні члени Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння 

вченого звання професора професору кафедри конституційного права д. ю. 

н. Бориславській О.М. проводити відкрито.  

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

– немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка з поданням про 

присвоєння вченого звання професора професору кафедри 

конституційного права д. ю. н. Бориславській О.М.  

 

6.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри цивільного права та процесу, 

проф. Коссака В.М., який звернувся до Вченої ради юридичного 

факультету з клопотанням про надання дозволу та затвердження програми 

наукового очного стажування стипендіата Німецької Фундації Александра 

фон Гумбольдта доцента кафедри цивільного права та процесу 

Львівського національного університету Імені Івана Франка, доктора 

юридичних наук, доцента Квіт Наталії Михайлівни у Мюнхенському 

університеті імені Людвіга Максиміліана (м. Мюнхен, Німеччина) на базі 

кафедри цивільного та медичного права в період з 1 липня по 30 вересня 

2021 року під керівництвом завідувача вищевказаної кафедри проф. 

Андреаса Шпікгоффа.  Тема стажування:  «Порівняльно-правовий аналіз 

використання людських біологічних та анатомічних матеріалів в Україні 

та Німеччині». Планом стажування передбачено підготовку наукової 

роботи, яка буде подана до друку та опублікована у Німеччині німецькою 

мовою. 

Участь з обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., 

проф. Пилипенко П.Д., доц. Бурак В.Я. 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл та затвердити програму наукового 

очного стажування доцента кафедри цивільного права та процесу 

Львівського національного університету Імені Івана Франка, доктора 

юридичних наук, доцента Квіт Наталії Михайлівни у Мюнхенському 
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університеті імені Людвіга Максиміліана (м. Мюнхен, Німеччина) на базі 

кафедри цивільного та медичного права в період з 1 липня по 30 вересня 

2021 року під керівництвом завідувача вищевказаної кафедри проф. 

Андреаса Шпікгоффа. Тема стажування:  «Порівняльно-правовий аналіз 

використання людських біологічних та анатомічних матеріалів в Україні 

та Німеччині». 

 

7.1.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри цивільного права та процесу, 

проф. Коссака В.М., який повідомив про надходження заяви на 

продовження академічної відпустки аспіранту 3-го року навчання 

юридичного факультету Репеті Ю.В. з 01.06.2021 р. по 31.05.2022 р. у 

зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: продовжити академічну відпустку аспіранту 3-го року 

навчання юридичного факультету Репеті Ю.В. з 01.06.2021 р. по 

31.05.2022 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та 

політико-правових учень, проф. Бойка І.Й., який повідомив Вченій раді 

юридичного факультету про надходження заяви про продовження 

академічної відпустки аспірантці 3-го року навчання юридичного 

факультету Майстренко Л.М. на період з 01.06.2021 р. по 31.05.2022 р. у 

зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: продовжити академічну відпустку аспірантці 3-го 

року навчання юридичного факультету Майстренко Л.М. на період з 

01.06.2021 р. по 31.05.2022 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри теорії та філософії права, 

проф. Косовича В.М., який повідомив Вченій раді юридичного факультету 

про надходження заяви аспіранта 3-го року навчання юридичного 

факультету Цигана П.В. про надання йому академічної відпустки на 

період з 20.09.2021 року по 19.09.2022 року у зв’язку з сімейними 

обставинами. 

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

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

немає.  
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УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту 3-го року 

навчання юридичного факультету Цигану П.В. на період з 20.09.2021 року 

по 19.09.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри конституційного права, 

проф. Гураля П.Ф., який повідомив Вченій раді юридичного факультету 

про надходження заяви аспірантки 3-го року денної форми навчання 

юридичного факультету Лігус М.Я. про надання їй академічної відпустки 

на період з 01.07.2021 року по 30.06.2022 року у зв’язку з обставинами 

особистого характеру. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантки 3-го року 

денної форми навчання юридичного факультету Лігус М.Я. на період з 

01.07.2021 року по 30.06.2022 року у зв’язку з обставинами особистого 

характеру. 

 

7.5.СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який повідомив Вченій раді 

юридичного факультету про надходження заяви на продовження 

академічної відпустки від аспірантки 4-го року навчання юридичного 

факультету Цюбченко А.О. на період з 01.07.2021 р. по 30.06.2022 р. у 

зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: продовжити академічну відпустку аспірантці 4-го 

року навчання юридичного факультету Цюбченко А.О. на період з 

01.07.2021 р. по 30.06.2022 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.6.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який повідомив Вченій раді 

юридичного факультету про надходження заяви від аспіранта 

Дзіковського М.Р. про надання йому академічної відпустки на період з 

01.07.2021 року по 30.06.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту 

Дзіковському М.Р. на період з 01.07.2021 р. по 30.06.2022 р. у зв’язку з 

сімейними обставинами. 
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7.7. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та 

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

юридичного факультету з клопотанням рекомендувати до друку 

монографію Гутіва Б.І. на тему “Становлення та функціонування 

державних інститутів і права Ватикану”. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ:  рекомендувати до друку монографію Гутіва Б.І. на 

тему “Становлення та функціонування державних інститутів і права 

Ватикану”. 

 

7.8. СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету, 

проф. Бурдіна В.М., який звернувся до Вченої ради юридичного 

факультету з клопотанням рекомендувати до друку матеріали збірника 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Децентралізація 

публічної влади в Україні:  здобутки, проблеми та перспективи», яка 

відбулась 21 травня 2021 року на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана 

Франка. Збірник сформовано за науковою редакцією проф. О.В. Батанова, 

доц. Р.Б. Бедрія. 

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

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

немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  рекомендувати до друку матеріали збірника 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Децентралізація 

публічної влади в Україні:  здобутки, проблеми та перспективи», яка 

відбулась 21 травня 2021 року на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана 

Франка. 

 

7.9. СЛУХАЛИ:  Заступницю декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студента 5 

курсу юридичного факультету групи ЮРД-52с Бабія М.А. про зарахування 

отриманих ним результатів навчання в Уппсальському університеті, 

Швеція, в рамках програми студентського обміну Erasmus+ в період з 15 

січня по 6 червня 2021 року, а саме з дисциплін «Удосконалення 

виборчого права та виборчих систем в державах ЄС та в Україні», 

«Інститут омбудсмена:  український та зарубіжний досвід», «Роль 

державного лідера у розвитку суспільства та держави», «Методологія 

дослідницького проекту», «Міжнародно-правові стандарти місцевого 

самоврядування». 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М. 
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Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ:  зарахувати результати навчання студента групи 

ЮРД-52с Бабія М.А., одержані в рамках програми студентського обміну 

Erasmus+ в період з 15 січня по 6 червня 2021 року, з дисциплін 

«Удосконалення виборчого права та виборчих систем в державах ЄС та в 

Україні», «Інститут омбудсмена:  український та зарубіжний досвід», 

«Роль державного лідера у розвитку суспільства та держави», 

«Методологія дослідницького проекту», «Міжнародно-правові стандарти 

місцевого самоврядування». 

 

7.10.1. Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка проінформувала Вчену раду про результати 

літньої 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 літньої 

заліково-екзаменаційної сесії на денній формі навчання юридичного 

факультету.  

 

7.10.2. Заступника декана юридичного факультету, доц. Шандру Р.С., 

який проінформував Вчену раду про результати літньої 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 літньої 

заліково-екзаменаційної сесії на заочній формі навчання юридичного 

факультету. 

 

7.11.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри теорії та філософії права, 

проф. Косовича В. М., який поінформував членів Вченої ради про 

надходження заяви доцента кафедри теорії та філософії права Стецика 

Назарія Володимировича про надання згоди на продовження наукового 

стажування в Університеті Нотр Даму, штат Індіана, США (University of 

Notre Dame - Law School, Notre Dame, IN) у період з 1 липня по 31 грудня 

2021 року.  Стецик Н. В. отримав стипендію уряду США для проведення 

досліджень за Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта на 

факультеті права Університету Нотр-Дам, штат Індіана, США ( University 
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of Notre Dame - Law School, Notre Dame, IN) упродовж дев'яти місяців з 01 

квітня до 31 грудня 2021 року. 

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

проф. Коссак В. М., проф. Яворська О. С. 

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

– немає. 

УХВАЛИЛИ: надати згоду доценту кафедри теорії та філософії 

права Стецику Назарію Володимировичу на продовження наукового 

стажування в Університеті Нотр Даму, штат Індіана, США (University of 

Notre Dame - Law School, Notre Dame, IN) у період з 01 липня по 31 грудня 

2021 року за Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта. 

 

7.12.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри кримінального права 

проф. Нора В. Т., який повідомив Вченій раді юридичного факультету про 

надходження заяви від аспіранта Гордія Н.В. про надання йому 

академічної відпустки на період з 30.06.2021 року по 31.08.2022 року за 

станом здоров’я. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту Гордію Н.В. на 

період з 30.06.2021 р. по 31.08.2022 р. за станом здоров’я. 

 

 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 
 


