ПРОТОКОЛ № 26
засідання Вченої ради юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
8 квітня 2022 року

м. Львів

Присутні: 22 членів Вченої ради
Порядок денний:
1. Про затвердження квот делегатів від кафедр на конференцію
трудового колективу факультету та університету.
2. Різне.
1.1. СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М.,
який запропонував Вченій раді юридичного факультету визначити
наступні квоти представництва юридичного факультету на конференції
трудового колективу Львівського національного імені Івана Франка:
кафедра історії держави, права та політико-правових учень – 2 делегати,
кафедра теорії та філософії права – 2 делегати, кафедра кримінального
права та кримінології – 2 делегати, кафедра цивільного права та процесу –
3 делегати, кафедра конституційного права – 2 делегати, кафедра
соціального права – 2 делегати, кафедра кримінального процесу та
криміналістики – 3 делегати, кафедра адміністративного та фінансового
права – 2 делегати, кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права – 2 делегати.
Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., доц. Кахнич В.С.
Результати голосування: «за» – 22 ; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: визначити наступні квоти представництва юридичного
факультету на
конференції трудового колективу Львівського
національного імені Івана Франка: кафедра історії держави, права та
політико-правових учень – 2 делегати, кафедра теорії та філософії права –
2 делегати, кафедра кримінального права та кримінології – 2 делегати,
кафедра цивільного права та процесу – 3 делегати, кафедра
конституційного права – 2 делегати, кафедра соціального права – 2
делегати, кафедра кримінального процесу та криміналістики – 3 делегати,
кафедра адміністративного та фінансового права – 2 делегати, кафедра
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права – 2
делегати.
1.2.
СЛУХАЛИ:
Декана
проф. Бурдіна В.М., який запропонував

юридичного
Вченій раді

факультету,
юридичного

факультету визначити наступні квоти представництва на конференції
трудового колективу юридичного факультету Львівського національного
імені Івана Франка: кафедра історії держави, права та політико-правових
учень – 7 делегатів, кафедра теорії та філософії права – 7 делегатів,
кафедра кримінального права та кримінології – 7 делегатів, кафедра
цивільного права та процесу – 8 делегатів, кафедра конституційного права
– 7 делегатів, кафедра соціального права – 8 делегатів, кафедра
кримінального процесу та криміналістики – 8 делегатів, кафедра
адміністративного та фінансового права – 7 делегатів, кафедра
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права – 7
делегатів, допоміжний персонал юридичного факультету – 7 делегатів,
студентство юридичного факультету – 13 делегатів.
Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., доц. Кахнич В.С.
Результати голосування: «за» – 22; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ:
визначити наступні квоти представництва на
конференції трудового колективу юридичного факультету Львівського
національного імені Івана Франка: кафедра історії держави, права та
політико-правових учень – 7 делегатів, кафедра теорії та філософії права –
7 делегатів, кафедра кримінального права та кримінології – 7 делегатів,
кафедра цивільного права та процесу – 8 делегатів, кафедра
конституційного права – 7 делегатів, кафедра соціального права – 8
делегатів, кафедра кримінального процесу та криміналістики – 8 делегатів,
кафедра адміністративного та фінансового права – 7 делегатів, кафедра
інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права – 7
делегатів, допоміжний персонал юридичного факультету – 7 делегатів,
студентство юридичного факультету – 13 делегатів.
2.1 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 проходження наукового
стажування
в
Інституті
Демократії
Центрально-Європейського
університету (Будапешт, Угорщина) на період з 18 квітня 2022 року по 30
червня 2022 року. Стецик Н. В. отримав запрошення Інституту Демократії
Центрально-Європейського Університету (Будапешт, Угорщина) за
результатами відбору у межах програми сприяння дослідникам України в
умовах російської агресії проти України для реалізації науково-дослідного
проекту, а також для реалізації проекту, пов’язаного із можливістю
навчання студентів-біженців з України за спеціально розробленою
програмою, та інших заходів міжнародної співпраці.

Участь
в
обговоренні
взяли:
проф.
Бурдін
В.
М.,
доц. Мочульська М.Є.
Результати голосування: «за» – 22; «проти» – немає; «утримались»
– немає.
УХВАЛИЛИ: надати згоду доценту кафедри теорії та філософії
права Стецику Назарію Володимировичу на проходження наукового
стажування
в
Інституті
Демократії
Центрально-Європейського
Університету (Будапешт, Угорщина) у період з 18 квітня по 30 червня
2022 року.
2.2.
СЛУХАЛИ:
Декана
юридичного
факультету,
проф. Бурдіна В.М., про необхідність внесення змін до Положення про
юридичний
факультет
Львівського
національного
університету
ім. І. Франка у зв’язку з ліквідацією кафедри основ права.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.,
доц. Мочульська М.Є.
Результати голосування: «за» – 22; «проти» – немає; «утримались»
– немає.
УХВАЛИЛИ:
внести зміни до Положення про юридичний
факультет Львівського національного університету ім. І. Франка у зв’язку
з ліквідацією кафедри основ права.
Голова Вченої ради

проф. Бурдін В. М.

Секретар Вченої ради

доц. Денькович О.І.

