ПРОТОКОЛ № 22
засідання Вченої ради юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
16 листопада 2021 року

м. Львів

Присутні: 25 членів Вченої ради
Порядок денний:
1. Звіти кафедр юридичного факультету про наукову роботу у 2020-2021
н.р. та звіт про наукову роботу юридичного факультету у 2020-2021 н.р.
2. Про студентську наукову роботу у 2020-2021 н.р.
3. Про розподіл мотиваційного фонду юридичного факультету.
4. Про готовність кафедр до зимової заліково-екзаменаційної сесії.
5. Про рекомендацію до друку Вісника Львівського університету. Серія
юридична.
6. Про звернення до Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка з поданням про
присвоєння вченого звання доцента доценту кафедри цивільного права та
процесу к.ю.н. Тур О.Т.
7. Про звернення до Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка з поданням про
присвоєння вченого звання доцента доценту кафедри кримінального
процесу та криміналістики к.ю.н. Мазур М.Р.
8. Різне
1. 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
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. Шандру Р.С., який повідомив Вчену раду
про узагальнені результати наукової роботи юридичного факультету у
2021 році.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М, проф. Гураль П.Ф.,
Нор В.Т., проф. Кіселичник В.П.
Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіти кафедр юридичного факультету про
наукову роботу у 2021 році та звіт юридичного факультету про наукову
роботу у 2021 році.
2. СЛУХАЛИ:
Заступника декана, доц. Шандру Р.С., який
повідомив Вчену раду про результати наукової роботи студентів
юридичного факультету за період з жовтня 2020 року по листопад 2021
рік.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М. Кожен з завідувачів
кафедр юридичного факультету ознайомив членів Вченої ради з
результатами роботи студентських наукових гуртків
Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» –
немає.

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати наукової
роботи студентів юридичного факультету за період з жовтня 2020 року по
листопад 2021 року.
3. СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету проф. Бурдіна В.М.,
який звернувся до Вченої ради з клопотанням про визначення критеріїв
для розподілу мотиваційного фонду юридичного факультету та розподіл
цього фонду між кафедрами факультету відповідно до цих критеріїв.
Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ:
розподілити мотиваційний фонд юридичного
факультету між кафедрами факультету відповідно до затверджених
критеріїв.
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 заліково-екзаменаційної сесії.
Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., який
повідомив про належний стан готовності кафедри до заліковоекзаменаційної сесії.
Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М.,
повідомив про належний стан готовності кафедри до заліковоекзаменаційної сесії.
Завідувача кафедри кримінального права та кримінології
доц. Маркіна В. І., який повідомив про належний стан готовності кафедри
до заліково-екзаменаційної сесії.
Завідувачку 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 заліковоекзаменаційної сесії.

Завідувача кафедри конституційного права, проф. Гураля П.Ф., який
повідомив про належний стан готовності кафедри до заліковоекзаменаційної сесії.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр до
зимової заліково-екзаменаційної сесії.
5. СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету проф. Бурдіна В.М.,
який виступив з пропозицією звернутися до Вченої ради Львівського
національного університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до
друку Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2021. – Вип.
73.
Участь
в
обговоренні
взяли:
проф.
Нор
В.
Т.,
проф. Кобилецький М. М., проф. Яворська О. С., проф. Коссак В. М.,
проф. Косович В. М., проф. Пилипенко П. Д.
Результати голосування: «за» - 25; «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. – 2021. – Вип. 73.
6. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри цивільного права та процесу,
проф. Коссака В.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
доцента доцентці кафедри, к.ю.н. Тур О.Т.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Дякович М.М.
Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння
вченого звання доцента к.ю.н. Тур О.Т. приймати шляхом відкритого
голосування. Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.
Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента
к.ю.н. Тур О.Т. проводити відкрито.
Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» –
немає.

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
доцента доцентці кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. Тур О.Т.
7. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та
криміналістики, проф. Нора В.Т., який вніс до Вченої ради юридичного
факультету клопотання звернутися до Вченої ради Львівського
національного університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння
вченого звання доцента доцентці кафедри, к.ю.н. Мазур М.Р.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., який вніс
пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння вченого звання доцента
к.ю.н. Мазур М.Р. приймати шляхом відкритого голосування. Пропозицію
підтримали усі присутні члени Вченої ради. Ухвалили голосування щодо
присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Мазур М.Р. проводити
відкрито.
Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
доцента
доцентці
кафедри
кримінального
процесу
та
криміналістики, к.ю.н. Мазур М.Р.
8.1.
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
доцента
доцентці
кафедри,
к.ю.н. Паславській Н.Т.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., вніс пропозицію про
те, щоб рішення про присвоєння вченого звання доцента
к.ю.н. Паславській Н.Т. приймати шляхом відкритого голосування.
Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради. Ухвалили
голосування
щодо
присвоєння
вченого
звання
доцента
к.ю.н. Паславській Н.Т. проводити відкрито.
Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
доцента
доцентці кафедри
адміністративного та
фінансового
права, к.ю.н. Паславській Н.Т.

8.2.
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та
фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який звернувся до Вченої
ради юридичного факультету з клопотанням про затвердження теми
дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук за спеціальністю 081 Право доценту кафедри
адміністративного та фінансового права к.ю.н. Ільницькому О.В.
«Фінансово-правова характеристика управління бюджетними коштами».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Гураль П.Ф.
Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження на
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 081
Право доценту кафедри адміністративного та фінансового права к.ю.н.
Ільницькому О.В. «Фінансово-правова характеристика управління
бюджетними коштами».
8.3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та
фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який звернувся до Вченої
ради юридичного факультету з клопотанням про обговорення та
затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття освітньонаукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
аспіранту кафедри набору 2021 року Шпаку Н.Р. у такому формулюванні
«Розвиток адміністративно-правової науки та освіти у Львівському
університеті».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження на
здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
081 Право аспіранту кафедри набору 2021 року Шпаку Н.Р. у такому
формулюванні «Розвиток адміністративно-правової науки та освіти у
Львівському університеті».
8.4.
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права та
кримінології доц. Маркіна В. І., який проінформував Вчену раду про
результати виконання кафедрою науково-дослідної роботи у 2019-2021
роках та подав до Вченої ради для обговорення та затвердження тему
науково-дослідної роботи на 2021-2023 роки - «Сучасні теоретико-правові
проблеми реформування кримінального законодавства України».

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Шандра Р.С.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про виконання кафедрою
кримінального права та кримінології науково-дослідної роботи у 20192021 роках.
Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри
кримінального права та кримінології на 2021-2023 роки у такому
формулюванні: «Сучасні теоретико-правові проблеми реформування
кримінального законодавства України».
8.5. СЛУХАЛИ: Завідувачку кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка
проінформував Вчену раду про результати виконання кафедрою науководослідної роботи у 2019-2021 роках та подала до Вченої ради для
обговорення та затвердження тему науково-дослідної роботи на 2021-2023
роки - «Національні та світові стандарти правової охорони
інтелектуальних, інформаційних та корпоративних прав».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Коссак В.М., проф. Пилипенко П.Д.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про виконання кафедрою
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
науково-дослідної роботи у 2019-2021 роках. Затвердити тему науководослідної роботи кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права на 2021-2023 роки у такому формулюванні:
«Національні та світові стандарти правової охорони інтелектуальних,
інформаційних та корпоративних прав».
8.6. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та
політико-правових учень, проф. Бойка І.Й., який вніс до Вченої ради
юридичного факультету клопотання про звернення до Вченої ради
Львівського національного університету ім. І. Франка з поданням
рекомендувати до друку підручник «Історія держави і права зарубіжних
країн» за загальною редакцією проф. Тищика Б.Й. та проф. Бойка І.Й.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» –
немає.

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку підручник
«Історія держави і права зарубіжних країн» за загальною редакцією
проф. Тищика Б.Й. та проф. Бойка І.Й.
8.7. 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 аспірантки кафедри Федорович Н.А. на
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081
«Право», сформулювавши її наступним чином: «Співучасть у
кримінальному
правопорушенні
зі
спеціальним
суб’єктом
у
кримінальному праві України».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: уточнити тему дисертаційного дослідження
аспірантки кафедри кримінального права та кримінології на здобуття
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»,
сформулювавши її наступним чином: «Співучасть у кримінальному
правопорушенні зі спеціальним суб’єктом у кримінальному праві
України».
8.8. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри цивільного права та процесу,
проф. Коссака В.М., який проінформував Вчену раду про результати
виконання кафедрою науково-дослідної роботи у 2019-2021 роках та подав
до Вченої ради для обговорення та затвердження тему науково-дослідної
роботи на 2021-2023 роки - «Концептуальні засади рекодифікації
цивільного законодавства України».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про виконання кафедрою
цивільного права та процесу науково-дослідної роботи у 2019-2021 роках.
Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри цивільного права та
процесу на 2021-2023 роки у такому формулюванні: «Концептуальні
засади рекодифікації цивільного законодавства України».
8.9. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права,
проф. Пилипенка П.Д., який проінформував Вчену раду про результати
виконання кафедрою науково-дослідної роботи у 2019-2021 роках та подав

до Вченої ради для обговорення та затвердження тему науково-дослідної
роботи на 2021-2023 роки - «Проблеми вітчизняного соціального права в
умовах євроінтеграції України».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Косович В.М.,
проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про виконання кафедрою
соціального права науково-дослідної роботи у 2019-2021 роках.
Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри соціального права на
2021-2023 роки у такому формулюванні: «Проблеми вітчизняного
соціального права в умовах євроінтеграції України».
8.10. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та
фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який проінформував Вчену
раду про результати виконання кафедрою науково-дослідної роботи у
2019-2021 роках та подав до Вченої ради для обговорення та затвердження
тему науково-дослідної роботи на 2021-2023 роки - «Удосконалення актів
адміністративного та фінансового законодавства України».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Косович В.М.,
проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома звіт про виконання кафедрою
адміністративного та фінансового права науково-дослідної роботи у 20192021 роках.
Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри
адміністративного та фінансового права на 2021-2023 роки у такому
формулюванні: «Удосконалення актів адміністративного та фінансового
законодавства України».
8.11.
СЛУХАЛИ:
Декана
юридичного
факультету
проф. Бурдіна В.М., який звернувся до Вченої ради з клопотанням про
обрання делегата від юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка для участі у з’їзді представників
юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який
відбудеться 10 грудня 2021 року. Запропоновано делегувати для участі у
з’їзді завідувача кафедри теорії та філософії права д.ю.н. Косовича В.М.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.

УХВАЛИЛИ: для участі у з’їзді представників юридичних вищих
навчальних закладів та наукових установ, який відбудеться 10 грудня 2021
року, від юридичного факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка делегувати д.ю.н. Косовича В.М.
Голова Вченої ради

проф. Бурдін В. М.

Секретар Вченої ради

доц. Денькович О.І.

