
ПРОТОКОЛ № 24 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

7 лютого 2022 року                  м. Львів 
 

Присутні:  24 члени Вченої ради  

 
Порядок денний: 

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 

2. Про готовність кафедр до ІІ семестру 2021-2022 н.р. 

3. Про звернення до Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка з 
поданням про присвоєння вченого звання професора д.ю.н. Якубівському 

І.Є. 

4. Різне. 
 

1.  СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала Вчену раду про результати зимової заліково-
екзаменаційної сесії на денній формі навчання юридичного факультету. 

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

 Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 
УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про результати зимової 

заліково-екзаменаційної сесії на денній формі навчання юридичного 

факультету.  
 

1.2. Заступника декана юридичного факультету, доц. Павлишина А. А., 

який проінформував Вчену раду про результати зимової заліково-

екзаменаційної сесії на заочній формі навчання юридичного факультету. 
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 
УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про результати зимової 

заліково-екзаменаційної сесії на заочній формі навчання юридичного 

факультету. 

 
2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив про готовність кафедри 

до ІІ семестру 2021-2022 навчального року. 
Завідувача кафедри історії держави і права, політико-правових учень 

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

2021-2022 навчального року. 



Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М., 
який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2021-2022 

навчального року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2021-2022 навчального 
року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2021-2022 навчального 
року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2021-2022 навчального 

року. 
           Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, 

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

семестру 2021-2022 навчального року. 
           Завідувача кафедри кримінального права та кримінології, 

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

2021-2022 навчального року. 

          Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 
корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила про 

готовність кафедри до ІІ семестру 2021-2022 навчального року. 

           Заступницю декана юридичного факультету, доцентку кафедри 

конституційного права Мочульську М.Є., яка повідомила про готовність 
кафедри до ІІ семестру 2021-2022 навчального року. 

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

доц. Чорненький В.І., доц. Богдан Й.Г. 
         Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

         УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр 
юридичного факультету до ІІ семестру 2021-2022 навчального року. 

 

3.  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 

професора д.ю.н. Якубівському І.Є. 
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т., 

доц. Богдан Й.Г. Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення 

про присвоєння вченого звання професора д.ю.н. Якубівському І.Є. 
приймати шляхом відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі 

присутні члени Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння 

вченого звання професора д.ю.н. Якубівському І.Є. проводити відкрито. 



Результати голосування:  «за» – 24; «проти» – немає; «утримались» – 
немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 
професора професору кафедри цивільного права та 

процесу, д.ю.н. Якубівському І.Є. 

 
4.1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, проф. 

Пилипенка П.Д., який повідомив Вченій раді юридичного факультету про 

надходження заяви аспірантки кафедри Щестюк О.М. про надання їй 

академічної відпустки на період з 01.03.2022 року по 28.02.2023 року у 
зв’язку з обставинами особистого характеру. 

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

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 
немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

соціального права  Щестюк О.М. на період з 01.03.2022 року по 28.02.2023 

року у зв’язку з обставинами особистого характеру. 
 

4.2.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який звернувся до Вченої 

ради юридичного факультету з клопотанням про уточнення теми 
дисертаційного дослідження аспіранта кафедри Кузьмича Владислава 

Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право», сформулювавши її наступним чином:  
«Зупинення дії актів суб’єктів владних повноважень як вид забезпечення 

позову в адміністративному судочинстві України». 

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

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 
немає.  

УХВАЛИЛИ: уточнити тему дисертаційного дослідження аспіранта 

кафедри адміністративного та фінансового права Кузьмича Владислава 
Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право», сформулювавши її наступним чином:  

«Зупинення дії актів суб’єктів владних повноважень як вид забезпечення 

позову в адміністративному судочинстві України». 
 

4.3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який повідомив Вченій раді юридичного 
факультету про надходження заяви аспірантки кафедри Досін Б.В. про 

надання їй академічної відпустки на період з 07.02.2022 року по 06.02.2023 

року у зв’язку з обставинами особистого характеру. 



Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В.Т. 
Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

соціального права  Досін Б.В. на період з 07.02.2022 року по 06.02.2023 
року у зв’язку з обставинами особистого характеру. 

 

4.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри теорії та філософії права, 
проф. Косовича В.М., який повідомив Вченій раді юридичного факультету 

про надходження заяви аспірантки кафедри Кокір Я.В. про надання їй 

академічної відпустки на період з 07.02.2022 року по 31.12.2022 року у 

зв’язку з обставинами особистого характеру. 
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  
УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри теорії 

та філософії права Кокір Я.В. на період з 07.02.2022 року по 31.12.2022 

року у зв’язку з обставинами особистого характеру. 

 
 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 

 

 
 


