
ПРОТОКОЛ № 23 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

30 грудня 2021 року                  м. Львів 

 

Присутні:  30 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Звіти голів екзаменаційних комісій про результати проведення 

комплексного випускового іспиту. 

2. Затвердження переліку вибіркових дисциплін для першого 

(бакалаврського) рівня освіти. 

3. Затвердження переліку загальноуніверситетських вибіркових 

дисциплін для першого (бакалаврського) рівня освіти. 

4. Про результати виробничої практики здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

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

присвоєння вченого звання професора д.ю.н. Косовичу В.М. 

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

присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Кравчик М.Б. 

7. Різне. 

 

1.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила Вченій раді інформацію, яка 

міститься у звітах голів Екзаменаційних комісій № 1, 2, 3, 4, 5, 6 про 

результати прийому комплексного підсумкового іспиту у студентів 2 

курсу освітнього ступеня “Магістр” денної і заочної форм здобуття вищої 

освіти юридичного факультету спеціальності 081 - Право у період з 18 по 

28 грудня 2021 року.  Звіти голови комісій додаються. 

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

О.С., проф. Кобилецький М.М., проф. Рабінович П.М., 

доц. Чорненький В.І., доц. Богдан Й.Г., проф. Школик А.М. 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіти голів Екзаменаційних комісій № 1, 2, 

3, 4, 5, 6 про результати роботи комісій з прийому комплексного 

підсумкового іспиту у студентів 2 курсу освітнього ступеня “Магістр” 

денної і заочної форм здобуття вищої освіти юридичного факультету 

спеціальності 081 - Право у період з 18 по 28 грудня 2021 року. 

 

2.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила членів Вченої ради про подані 



кафедрами юридичного факультету вибіркові дисципліни для студентів 

першого (бакалаврського) рівня освіти юридичного факультету та 

запропонувала затвердити перелік таких вибіркових дисциплін.  Перелік 

вибіркових дисциплін додається. 

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Гураль П.Ф., 

проф. Бойко І.Й., проф. Кобилецький М.М., проф. Яворська О.С. 

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік вибіркових дисциплін для 

студентів першого (бакалаврського) рівня освіти юридичного факультету. 

 

3.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила членів Вченої ради про подані 

кафедрами юридичного факультету загальноуніверситетські вибіркові 

дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти ЛНУ 

імені Івана Франка та запропонувала затвердити перелік таких вибіркових 

дисциплін.  Перелік вибіркових дисциплін додається. 

 

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

проф. Пилипенко П.Д., проф. Косович В.М., проф. Яворська О.С. 

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік загальноуніверситетських 

вибіркових дисциплін для студентів першого (бакалаврського) рівня 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

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

який проінформував Вчену раду про результати проходження виробничої 

практики студентами 2 курсу освітнього ступеня “Магістр” денної і 

заочної форм здобуття вищої освіти юридичного факультету спеціальності 

081 - Право, а також результати її захисту у відповідних комісіях. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Рабінович П.М., проф. Бойко І.Й., 

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати 

проходження виробничої практики студентами 2 курсу освітнього ступеня 

“Магістр” денної і заочної форм здобуття вищої освіти юридичного 



факультету спеціальності 081 - Право, а також результати її захисту у 

відповідних комісіях. 

 

5.  СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету проф. Бурдіна 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 професора завідувачу кафедри 

теорії та філософії права,  д.ю.н. Косовичу В.М. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Рабінович П.М., проф. Бойко І.Й., 

проф. Яворська О.С., проф. Пилипенко П.Д., доц. Семків В.О. 

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

вченого звання професора д.ю.н. Косовичу В.М. приймати шляхом 

відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени 

Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання 

професора д.ю.н. Косовичу В.М. 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 

професора завідувачу кафедри теорії та філософії права,  

д.ю.н. Косовичу В.М. 

 

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. Кравчик М.Б. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Богдан Й.Г. 

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

вченого звання доцента к.ю.н. Кравчик М.Б. приймати шляхом відкритого 

голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  

Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента 

к.ю.н. Кравчик М.Б. 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 доцентці кафедри цивільного права та 

процесу, к.ю.н. Кравчик М.Б. 

 



7.1.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри цивільного права та процесу, 

проф. Коссака В.М., 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, к.ю.н. Михайлів М.О. «Правове 

регулювання відносин спадкування в міжнародному приватному праві». 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Богдан Й.Г.  

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку 

монографію доцента кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. 

Михайлів М.О. «Правове регулювання відносин спадкування в 

міжнародному приватному праві». 

 

7.2.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри цивільного права та процесу, 

проф. Коссака В.М., 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, к.ю.н. Цікала В.І. «Засада пропорційності 

здійснення корпоративних прав». 

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

доц. Мочульська М.Є.  

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку 

монографію доцента кафедри цивільного права та процесу, 

к.ю.н. Цікала В.І. «Засада пропорційності здійснення корпоративних 

прав». 

 

7.3.  СЛУХАЛИ: Завідувачку кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права, проф. Яворську О.С., яка 

звернулась до Вченої ради юридичного факультету з клопотанням 

рекомендувати до друку підручник, підготований авторським колективом 

кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 

права, «Корпоративне право (у таблицях та схемах)». 

 

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

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

немає. 



 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку підручник, підготований 

авторським колективом кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права, «Корпоративне право (у 

таблицях та схемах)». 

 

7.4.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права та 

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

факультету про надходження заяви аспірантки кафедри Шкодяк А. про 

надання їй академічної відпустки на період з 01.02.2022 року по 01.09.2022 

року у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

кримінального права та кримінології Шкодяк А. на період з 01.02.2022 

року по 01.09.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри теорії та філософії права,  

д.ю.н. Косовича В.М. який повідомив Вченій раді юридичного факультету 

про надходження заяви аспірантки кафедри Держипільської А.М. про 

надання їй академічної відпустки на період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 

року у зв’язку з обставинами особистого характеру. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри теорії 

та філософії права Держипільській А.М. на період з 01.01.2022 року по 

31.12.2022 року у зв’язку з обставинами особистого характеру. 

 

7.6.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

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

курсу групи ЮРД-12м Косовича В.В. з проханням про скерування його на 

стажування до Віденського університету, Австрія, на період з 1березня 

2022 року по 30 червня 2022 року зі збереженням стипендії в рамках 

програми мобільності Erasmus+ International Mobility.  

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати студента 5 курсу групи ЮРД-12м 

Косовича В.В. на стажування до Віденського університету, Австрія, на 



період з 1 березня 2022 року по 30 червня 2022 року зі збереженням 

стипендії в рамках програми мобільності Erasmus+ International Mobility. 

 

 

 
 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 
 


