
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

22 жовтня 2019 року       м. Львів 

 

Присутні: 30 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про студентську наукову роботу. 

2. Затвердження тем дисертаційних досліджень. 

3. Звіти кафедр юридичного факультету про наукову роботу у 2019 році 

та звіт про наукову роботу юридичного факультету у 2019 році. 

4. Про створення комісії щодо оцінки стану навчально-методичної, 

наукової та виховної роботи кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права. 

5. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  Заступника декана, доц. Стецика Н. В., який повідомив 

Вчену раду про результати наукової роботи студентів юридичного 

факультету за період з листопада 2018 року по жовтень 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Коссак В. М. 

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

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати наукової роботи 

студентів юридичного факультету за період з листопада 2018 року по 

жовтень 2019 року. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В. М., який звернувся до Вченої ради 

юридичного факультету для обговорення та затвердження тем дисертаційних 

досліджень на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право аспірантів кафедр юридичного факультету набору 

2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Бойко І.Й., проф. Косович В.М., 

проф. Гураль П.Ф., проф. Коссак В. М., проф. Пилипенко П.Д., проф. 

Кобилецький М.М., проф. Рабінович П.М., проф. Нор В. Т., проф. Яворська 

О.С., проф. Кіселичник В.П., доц. Маркін В.І., доц. Бурак В. Я., 

доц. Різник С.В. 

Результати голосування: «за» – 30; «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 2019 року: 

 

Денна форма навчання  
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Тема дисертації Науковий керівник 

081-право 

1 Балог Катерина 

Сергіївна 

Правове регулювання відносин у сфері 

професійного розвитку працівників 

проф. Пилипенко П. Д. 

2 Зборівський Юрій 

Ярославович 

Цивільно-правове регулювання 

трансплантації анатомічних матеріалів 

людини 

проф. Коссак В. М. 

3 Мирцало Павло 

Романович 

Інтегративне праворозуміння: сучасні 

інтерпретації 

проф. Рабінович П. М. 

4 Пліш Юлія Михайлівна  Обмежувальні заходи в 

кримінальному праві України 

проф. Бурдін В. М. 

5 Шуневич Катерина 

Андріївна  

Моделі організації та проведення 

судової експертизи у кримінальному 

судочинстві в державах Європи і в 

Україні 

доц. Калужна О. М. 

 
На умовах контракту 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Тема дисертації Науковий керівник 

081-право 

1.  Батюк Степан 

Юрійович 

Правовий статус префекта у системі 

органів державної влади у Франції 

проф. Кобилецький М. 

М. 

2.  Борщевський Олег 

Анатолійович 

Оподаткування адвокатської 

діяльності в Україні та Республіці 

Польща: порівняльно-правова 

характеристика 

доц. Мостовий А. С. 

3.  Гарасимчук Назарій 

Андрійович 

Досудове розслідування декларування 

недостовірної інформації 

проф.Когутич І. І. 

4.  Гринишин Христина 

Михайлівна 

Значні правочини господарських 

товариств 

доц. Тарасенко Л. Л.  

5.  Гузик Ірина 

Михайлівна 

Юридичні гарантії прав працівників на 

безпечні та здорові умови праці 

доц. Стасів О. В. 

6.  Демчук Павло 

Володимирович 

Законність як елемент принципу 

верховенства права у кримінальному 

праві 

доц. Марін О. К. 

7.  Доль Ірина 

Ростиславівна 

Німецький кодекс «Кароліна» 1532 

року та його застосування на 

українських землях (XVI – XVIII ст.) 

доц. Кольбенко А. В. 

8.  Камінська Марія 

Степанівна 

Французька модель об’єднання 

територіальних громад та її 

використання в Україні 

проф. Гураль П. Ф. 

9.  Карасюк  Марта 

Володимирівна 

Фінансово-правові засоби запобігання 

корупції в цифровому середовищі 

доц. Паславська Н. Т. 



10.  Кінаш Дмитро 

Вадимович 

Цивільно-правове регулювання послуг 

з біобанкінгу стовбурових клітин 

людини 

доц. Квіт Н. М. 

11.  Лесик Оксана 

Володимирівна 

Правове регулювання земельних 

відносин на території Західної України 

у складі Республіки Польща (1921-

1939 рр.) 

проф. Бойко І. Й. 

12.  Стафійчук Катерина 

Володимирівна 

Касаційне провадження в 

адміністративному судочинстві 

України 

доц. Решота В. В. 

13.  Филипець Євген 

Юрійович 

Застосування державної мови в сфері 

освіти: порівняльно-правове 

дослідження (на прикладах України, 

Республіки Польща, Угорщини, Чехії, 

Румунії та Словаччини) 

доц. Мочульська М. Є. 

14.  Шегедин Андрій 

Володимирович 

Правове регулювання використання 

присадибних земельних ділянок в 

Україні 

доц. Федорович В. І. 

 
 

3.  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. Стецика Н. В., який повідомив Вчену раду про 

узагальнені результати наукової роботи юридичного факультету у 2019 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В.М., проф. Гураль П. Ф.  

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

 

 УХВАЛИЛИ: звіти кафедр юридичного факультету про наукову роботу у 

2019 році та звіт юридичного факультету про наукову роботу у 2019 році 

затвердити. 

 

 

4.  СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В.М., який запропонував провести оцінку 

стану навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри 

інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, для 

чого створити відповідну комісію. Про результати оцінки роботи кафедри 

заслухати на наступній Вченій раді. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Яворська О.С. 

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

 

УХВАЛИЛИ: провести оцінку стану навчально-методичної, наукової та 

виховної роботи кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, для чого створити відповідну комісію у складі 

проф. Косовича В.М. (голова), доц. Бобечка Н.Р., студента Зубика В.Р. Звіт 

комісії заслухати на наступній Вченій раді. 

 

 

5.1. СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, доц. Стецика Н. В., 

який виступив з пропозицією рекомендувати до друку Вроцлавсько-

Львівський юридичний збірник, 2019, Том. 10. 

 

ВИСТУПИЛИ:  проф. Бурдін В. М., проф. Коссак В. М. 

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

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку Вроцлавсько-Львівський юридичний 

збірник, 2019, Том. 10. 

 

 



5.2.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри інтелектуальної власності, 

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

звернулася до Вченої ради з клопотанням про рекомендацію до друку 

підручника “Корпоративне право”, підготовленого колективом авторів:  

Мартин В.М., Смагальська Ю.Я., Суханов М.О., Тарасенко Л.Л., 

Шпуганич І.І., Яворська О.С. 

 

ВИСТУПИЛИ:  проф. Бурдін В. М. 

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

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку підручник “Корпоративне право”, 

підготований колективом авторів:  Мартин В.М., Смагальська Ю.Я., 

Суханов М.О., Тарасенко Л.Л., Шпуганич І.І., Яворська О.С. 

 

 

5.3.1  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та політико-

правових учень, проф. Бойка І.Й., який запропонував надати академічну 

відпустку аспірантці 4-го року навчання юридичного факультету Майстренко 

Лілії Михайлівні з 01.11.2019 р. по 31.10.2020 року у зв’язку з сімейними 

обставинами. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М. 

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

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці 4-го року навчання 

юридичного факультету Майстренко Лілії Михайлівні з 01.11.2019 р. по 

31.10.2020 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

5.3.2. СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В. М., який повідомив про надходження 

заяви студентки 5 курсу Пельчар Х. з проханням про дозвіл на відвідування 

навчання протягом I семестру 5 курсу за індивідуальним графіком у зв’язку з 

навчанням в Колегіумі Сівітас, м. Варшава. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В.М., проф. Пилипенко П.Д. 

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

 

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студентці 5 курсу Пельчар Х. на відвідування 

навчання протягом I семестру 5 курсу за індивідуальним графіком у зв’язку з 

з навчанням в Колегіумі Сівітас, м. Варшава. 

 

 

5.4.  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 Рим 

Олени Михайлівни за 2018-2019 навчальний рік.  Доц. Рим О.М. 



проінформувала, що за період докторантури за темою дисертації 

опубліковано 14 наукових статтей та 25 тез доповідей на конференціях. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М. 

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

 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про перебування в докторантурі доцента 

кафедри соціального права Рим О.М. за 2018-2019 навчальний рік. 

 

5.5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та політико-

правових учень, проф. Бойка І.Й., який звернувся з клопотанням про 

затвердження уточненої теми дисертаційного дослідження на здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право 

аспірантці кафедри Перепелиці Христині Василівни «Кримінально-правова 

характеристика злочинів проти життя і здоров’я особи за австрійським 

законодавством середини XIX – початку XX ст. (на матеріалах судів Східної 

Галичини)». 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Коссак В. М., 

проф. Кіселичник В. П. 

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

 

УХВАЛИЛИ: затвердити уточнену тему дисертаційного дослідження на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

Право аспірантці кафедри Перепелиці Христині Василівни «Кримінально-

правова характеристика злочинів проти життя і здоров’я особи за 

австрійським законодавством середини XIX – початку XX ст. (на матеріалах 

судів Східної Галичини)». 

 

5.6. СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В.М., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням про затвердження тем магістерських робіт студентам денної 

форми навчання освітнього ступеня Магістр освітньо-професійного напряму 

на 2019-2020 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: доц. Марін О.К. 

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

 

УХВАЛИЛИ: затвердити теми магістерських робіт студентам денної форми 

навчання освітнього ступеня Магістр освітньо-професійного напряму на 

2019-2020 навчальний рік. 

 

5.7. СЛУХАЛИ:  Проф. Бурдіна В.М., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням про затвердження Стратегії розвитку юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка на 2020-2025 рр. 

 



ВИСТУПИЛИ: проф. Нор В.Т. 

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

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Стратегію розвитку юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка на 2020-2025 рр. 

 

5.8.  СЛУХАЛИ: Завідувачку кафедри інтелектуальної власності, 

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

звернулась до Вченої ради юридичного факультету з клопотанням про 

уточнення теми дисертаційного дослідження аспірантки кафедри 

Лубчук О.Д. на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право», сформулювавши її наступним чином: «Охорона 

прав інтелектуальної власності на кінематографічний твір». 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Нор В.Т. 

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

 

УХВАЛИЛИ: уточнити тему дисертаційного дослідження аспірантки 

кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права 

Лубчук О.Д. на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право», сформулювавши її наступним чином: «Охорона 

прав інтелектуальної власності на кінематографічний твір». 

 

 

 

Голова Вченої ради                          проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                   доц. Денькович О.І. 


