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ПРОТОКОЛ № 21 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

12 жовтня 2021 року                  м. Львів 

 

Присутні:  28 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право 

аспірантів кафедр юридичного факультету 2021 року набору. 

2. Про внесення змін до освітньої програми для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

3. Про затвердження програми випускового комплексного іспиту для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

4. Про рекомендація до друку Вроцлавсько-Львівського юридичного 

збірника, 2021, Вип. 12. 

5. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2021-2022 н.р. 

6. 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 2021 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., доц. Маркін В.І. 

Результати голосування: «за» – 28; «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 2021 року: 

 
 ПІБ аспіранта ПІБ наукового 

керівника 

Тема дисертації: 

1.  Батько І.І. доц. Тарасенко Л.Л. Умови надання правової 

охорони промисловому зразку 

за законодавством України та 

правом ЄС 

2.  Бідзіля В.В. проф. Косович В.М. Змістові вимоги до 

нормативно-правового акта як 
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складник нормопроєктної 

техніки 

3.  Білас І.Я. проф. Нор В.Т. Інститут пробації у механізмі 

кримінального процесуального 

регулювання в Україні 

4.  Гембара Г.І. проф. Решота В.В. Спрощене позовне 

провадження в 

адміністративному 

судочинстві України 

5.  Іськов В. проф. Пилипенко П.Д. Основні форми реалізації 

права на працю 

6.  Конюшин Ю.І. к.ю.н. Береський Я.О. Навідні запитання як засіб 

комунікації в кримінальному 

провадженні 

7.  Коцюруба О.О. проф. Бориславська 

О.М. 

Вплив держави на створення та 

діяльність політичних партій 

(конституційно-правовий 

аспект) 

8.  Кулібаба Я.Ю. к.ю.н. Крикливець Д.Є. Кримінально-правове 

регулювання пробації в 

Україні 

9.  Кушнір А.А. проф. Дякович М.М. Правовий режим об’єктів 

нерухомого майна за 

цивільним законодавством 

України 

10.  Максимюк Н.І. проф. Бобечко Н.Р. Усність як засада 

кримінального провадження 

11.  Мойсієць Н.Б. проф. Школик А.М. Публічно-правові спори щодо 

самочинного будівництва 

12.  Найда К.В. доц. Ващишин М.Я. Правове забезпечення 

встановлення та реалізації 

земельних сервітутів на землях 

несільськогосподарського 

призначення 

13.  Росохата Д.І. доц. Ващишин М.Я. Правові засади державного 

екологічного контролю в 

умовах євроінтеграції України 

14.  Садовська Д.І. доц. Тарасенко Л.Л. Право на забуття в цифровому 

середовищі 

15.  Сех Ю.З. проф. Яворська О.С. Спадкування майнових прав 

інтелектуальної власності 

16.  Щеглова О.В. доц. Тарасенко Л.Л. Правова охорона добре 

відомих торговельних марок 

17.  Шиманська Т.Л. доц. Ільницький О.В. Правове регулювання 

оподаткування господарської 

діяльності у сфері 

інформаційних технологій 

18.  Яремко Ю.В. проф. Коссак В.М. Віртуальний актив як об’єкт 

цивільних правовідносин 
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2.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила членам Вченої ради про 

необхідність внесення змін до освітньої програми для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти для приведення її у відповідність до 

вимог чинних нормативно-правових актів. 

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

Результати голосування: «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» 

– немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  внести зміни до освітньої програми для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (додаються). 

 

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

який звернувся до членів Вченої ради з клопотанням про затвердження 

програми випускового комплексного іспиту для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти (додається).  

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

проф. Кобилецький М.М., проф. Пилипенко П.Д., проф. Яворська О.С. 

Результати голосування: «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» 

– немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  затвердити програму випускового комплексного 

іспиту для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

4. СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Шандру Р.С., який повідомив членів Вченої ради про те, що 

підготовано до друку Випуск 12  Вроцлавсько-Львівського юридичного 

збірника та звернувся до членів ради з пропозицією рекомендувати його 

до друку. 

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

Результати голосування: «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» 

– немає. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку Вроцлавсько-Львівський 

юридичний збірник, 2021, Вип. 12. 

 

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

який звернувся до Вченої ради юридичного факультету з клопотанням 

затвердження Плану роботи Вченої ради на 2021-2022 н.р. (додається). 

Участь в обговоренні взяли: проф. Яворська О.С., проф. Нор В.Т., 

доц. Денькович О.І. 
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Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ:  затвердити План роботи Вченої ради юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 

2021-2022 н.р. 

 

6.1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права і 

кримінології, доц. Маркіна В.І., який вніс до Вченої ради юридичного 

факультету клопотання звернутися до Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка з поданням про 

присвоєння вченого звання доцента асистенту кафедри кримінального 

права і кримінології к.ю.н. Крикливцю Д.Є.  

Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., 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 доцента асистенту кафедри кримінального права і кримінології 

к.ю.н. Крикливцю Д.Є. приймати шляхом відкритого голосування.  

Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  Ухвалили 

голосування щодо присвоєння вченого звання доцента асистенту кафедри 

кримінального права і кримінології к.ю.н. Крикливцю Д.Є. проводити 

відкрито.  

Результати голосування:  «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» 

– немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка з поданням про 

присвоєння вченого звання доцента асистенту кафедри кримінального 

права і кримінології к.ю.н. Крикливцю Д.Є. 

 

6.2.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка з поданням про присвоєння вченого 

звання професора професору кафедри соціального права 

д.ю.н. Синчук С.М.  

Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., 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 соціального права 

д.ю.н. Синчук С.М. приймати шляхом відкритого голосування.  

Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  Ухвалили 

голосування щодо присвоєння вченого звання професора професору 

кафедри соціального права д.ю.н. Синчук С.М.  проводити відкрито.  
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Результати голосування:  «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» 

– немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка з поданням про 

присвоєння вченого звання професора професору кафедри соціального 

права д.ю.н. Синчук С.М.  

 

6.3.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка з поданням про присвоєння вченого 

звання доцента доценту кафедри соціального права д.ю.н. Рим О.М.  

Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., 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 доцента доценту кафедри соціального права д.ю.н. Рим О.М. 

приймати шляхом відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі 

присутні члени Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння 

вченого звання доцента доценту кафедри соціального права 

д.ю.н. Рим О.М. проводити відкрито.  

Результати голосування:  «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» 

– немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка з поданням про 

присвоєння вченого звання доцента доценту кафедри соціального права 

д.ю.н. Рим О.М. 

 

6.4.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який звернувся до Вченої ради з клопотанням про 

затвердження звіту про перебування в докторантурі доцента кафедри 

к.ю.н. Барабаш Н.П.  у 2019-2021 р.р.  Доц. Барабаш Н.П. проінформувала, 

що за період докторантури за темою дисертації опубліковано 21 наукову 

статтю та 18 тез доповідей на конференціях. Праць англійською мовою у 

виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of 

Science», за період перебування в докторантурі не опубліковано. 

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

Результати голосування:  «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» 

– немає. 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про перебування в 

докторантурі доцента кафедри соціального права к.ю.н. Барабаш Н.П. у 

2019-2021 р.р. 
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6.5.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання про звернення до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку 

монографію доцента кафедри соціального права Ващишин М.Я. «Правове 

забезпечення формування та функціонування екомережі України:  

теоретичні та практичні аспекти». 

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

доц. Мочульська М.Є. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку 

монографію доцента кафедри соціального права Ващишин М.Я. «Правове 

забезпечення формування та функціонування екомережі України:  

теоретичні та практичні аспекти». 

 

6.6.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри теорії та філософії права, 

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

про надходження заяви аспіранта кафедри Мирцала П.Р. про надання йому 

академічної відпустки на період з 01.10.2021 року по 30.09.2022 року у 

зв’язку з сімейними обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Шандра Р.С. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту кафедри теорії 

та філософії права Мирцалу П.Р. на період з 13.10.2021 року по 12.10.2022 

року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

6.7.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та 

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

юридичного факультету про надходження заяви аспірантки кафедри 

Бабой А.М. про надання їй академічної відпустки з 12.09.2021 року у 

зв’язку з сімейними обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Шандра Р.С. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

історії держави, права та політико-правових вчень Бабой А.М. на період з 

13.10.2021 року по 12.10.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 



 7 

6.8.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

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

юридичного факультету про надходження заяви аспіранта кафедри 

Бабоя В.С. про надання йому академічної відпустки з 12.09.2021 року у 

зв’язку з сімейними обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Шандра Р.С. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту кафедри 

адміністративного та фінансового права Бабою В.С. на період з 13.10.2021 

року по 12.10.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

6.9.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

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

юридичного факультету про надходження заяви аспіранта кафедри 

Чопика І.П. про надання йому академічної тривалістю 1 рік з 01.11.2021 

року у зв’язку з сімейними та особистими обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Шандра Р.С. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту кафедри 

адміністративного та фінансового права Чопику І.П. на період з 01.11.2021 

року по 31.10.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

6.10.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права і 

кримінології, доц. Маркіна В.І., який повідомив Вченій раді юридичного 

факультету про надходження заяви аспіранта кафедри Курільця П.А. про 

надання йому академічної строком на 1 рік у зв’язку з сімейними 

обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Шандра Р.С. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту кафедри 

кримінального права і кримінології Курільцю П.А. на період з 13.10.2021 

року по 12.10.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 

 

 

 


