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ПРОТОКОЛ № 18 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

19 травня 2021 року                  м. Львів 

 

Присутні:  29 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про обговорення кандидатур на заміщення вакантних посад 

завідувачів кафедр. 

2. Про обговорення кандидатур на заміщення вакантних посад 

професорів кафедр. 

3. Про результати навчальної практики студентів другого 

(магістерського) рівня освіти. 

4. Про затвердження Положення про проходження практики 

здобувачами другого (магістерського) рівня освіти. 

5. Про готовність кафедр до заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК. 

6. Про рекомендацію до друку Вісника Львівського університету. Серія 

юридична. Випуск № 72. 

7. Про зміну відповідального секретаря редакційної колегії видання 

«Вісник Львівського університету. Серія юридична». 

8. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії у конкурсних справах 

юридичного факультету. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Бойко І. Й., 

проф. Гураль П. Ф. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ: створити лічильну комісію у конкурсних справах, до 

складу якої включити:  доц. Семківа В.О., доц. Бурака В.Я., 

доц. Мартина В.М., голову Студентської ради юридичного факультету 

Панасюк М.В., студента Грабського І.Р. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Протоколу № 1 засідання Лічильної 

комісії від 19 травня 2021 року про обрання Голови Лічильної комісії. 

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

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 
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УХВАЛИЛИ:  затвердити Протоколу № 1 засідання Лічильної комісії 

від 19 травня 2021 року про обрання Головою Лічильної комісії 

доц. Бурака В.Я. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду завідувача 

кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 

права та пропозиції Вченій раді Львівського національного університету 

імені Івана Франка про обрання на цю посаду проф. Яворської О.С.   

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.І., який проінформував про 

те, що рішенням кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права одноголосно затверджено звіт проф. Яворської О.С.  

про роботу за попередній період та програму розвитку кафедри.  

Проф. Яворська О.С. проінформувала Вчену раду про результати роботи 

за попередній період, а також ознайомила членів Вченої ради з 

положеннями програми розвитку кафедри на наступні 5 років.   

Уточнюючі запитання кандидатці на посаду завідувача кафедри 

інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права 

задавали проф. Нор В.Т., проф. Бойко І.Й., проф. Гураль П.Ф. 

 

Результати голосування:  

«за» - 26; 

«проти» - 2;  

недійсних бюлетенів – 1. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду завідувача кафедри 

інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права 

проф. Яворську О.С.   

 

1.2. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду завідувача 

кафедри соціального права та пропозиції Вченій раді Львівського 

національного університету імені Івана Франка про обрання на цю посаду 

проф. Пилипенка П.Д.   

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.І., який проінформував про 

те, що рішенням кафедри соціального права одноголосно затверджено звіт 

проф. Пилипенка П.Д.  про роботу за попередній період та програму 

розвитку кафедри.  Проф. Пилипенко П.Д. проінформував Вчену раду про 

результати роботи за попередній період, а також ознайомив членів Вченої 

ради з положеннями програми розвитку кафедри на наступні 5 років.   

Уточнюючі запитання кандидату на посаду завідувача кафедри 

соціального права задавали проф. Гураль П.Ф., проф. Нор В.Т. 
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Результати голосування:  

«за» - 27; 

«проти» - 1;  

недійсних бюлетенів – 1. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду завідувача кафедри 

соціального права проф. Пилипенка П.Д.   

 

1.3. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду завідувача 

кафедри теорії та філософії права та пропозиції Вченій раді Львівського 

національного університету імені Івана Франка про обрання на цю посаду 

проф. Косовича В.М.   

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.І., який проінформував про 

те, що рішенням кафедри теорії та філософії права одноголосно 

затверджено звіт проф. Косовича В.М. про роботу за попередній період та 

програму розвитку кафедри.  Проф. Косович В.М. проінформував Вчену 

раду про результати роботи за попередній період, а також ознайомив 

членів Вченої ради з положеннями програми розвитку кафедри на 

наступні 5 років.   Уточнюючі запитання кандидату на посаду завідувача 

кафедри теорії та філософії права задавав проф. Нор В.Т. 

 

Результати голосування:  

«за» - 28; 

«проти» - немає;  

недійсних бюлетенів – 1. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду завідувача кафедри 

теорії та філософії права проф. Косовича В.М. 

 

1.4. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду завідувача 

кафедри адміністративного та фінансового права та пропозиції Вченій раді 

Львівського національного університету імені Івана Франка про обрання 

на цю посаду проф. Кобилецького М.М.   

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.І., який проінформував про 

те, що рішенням кафедри адміністративного та фінансового права 

одноголосно затверджено звіт проф. Кобилецького М.М.  про роботу за 

попередній період та програму розвитку кафедри.  

Проф. Кобилецький М.М. проінформував Вчену раду про результати 
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роботи за попередній період, а також ознайомив членів Вченої ради з 

положеннями програми розвитку кафедри на наступні 5 років.   

Уточнюючі запитання кандидату на посаду завідувача кафедри теорії та 

філософії права задавав проф. Гураль П.Ф. 

 

Результати голосування:  

«за» - 29; 

«проти» - немає;  

недійсних бюлетенів – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду завідувача кафедри 

адміністративного та фінансового права проф. Кобилецького М.М.   

 

 

2.1. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду професора 

кафедри конституційного права та пропозицію Вченій раді Львівського 

національного університету імені Івана Франка про обрання на цю посаду 

проф. Бориславської О.М. 

 

Виступили:  завідувач кафедри конституційного права 

проф. Гураль П.Ф., який  проінформував, що кафедрою заслухано та 

схвалено звіт проф. Бориславської О.М. про роботу за попередній період 

та рекомендовано її для обрання Вченою радою на посаду професора 

кафедри конституційного права. 

 

Результати голосування:  

«за» - 26; 

«проти» - 1;  

недійсних бюлетенів – 2. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

конституційного права проф. Бориславську О.М.   

 

2.2. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду професора 

кафедри цивільного права та процесу і пропозицію Вченій раді 

Львівського національного університету імені Івана Франка про обрання 

на цю посаду проф. Якубівського І.Є. 

 

Виступили:  завідувач кафедри цивільного права та процесу 

проф. Коссак В.М., який  проінформував, що кафедрою заслухано та 

схвалено звіт проф. Якубівського І.Є. про роботу за попередній період та 
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рекомендовано його для обрання Вченою радою на посаду професора 

кафедри цивільного права та процесу. 

 

 

Результати голосування:  

«за» - 26; 

«проти» - 2;  

недійсних бюлетенів – 1. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

цивільного права та процесу проф. Якубівського І.Є. 
 

2.3. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду професора 

кафедри цивільного права та процесу і пропозицію Вченій раді 

Львівського національного університету імені Івана Франка про обрання 

на цю посаду проф. Дякович М.М. 

 

Виступили:  завідувач кафедри цивільного права та процесу 

проф. Коссак В.М., який  проінформував, що кафедрою заслухано та 

схвалено звіт проф. Дякович М.М. про роботу за попередній період та 

рекомендовано її для обрання Вченою радою на посаду професора 

кафедри цивільного права та процесу. 

 

Результати голосування:  

«за» - 26; 

«проти» - 1;  

недійсних бюлетенів – 2. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

цивільного права та процесу проф. Дякович М.М. 
 

2.4. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду професора 

кафедри цивільного права та процесу і пропозицію Вченій раді 

Львівського національного університету імені Івана Франка про обрання 

на цю посаду проф. Герц А.А. 

 

Виступили:  завідувач кафедри цивільного права та процесу 

проф. Коссак В.М., який  проінформував, що кафедрою заслухано та 

схвалено звіт проф. Герц А.А. про роботу за попередній період та 

рекомендовано її для обрання Вченою радою на посаду професора 

кафедри цивільного права та процесу. 
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Результати голосування:  

«за» - 26; 

«проти» - 1;  

недійсних бюлетенів – 2. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

цивільного права та процесу проф. Герц А.А. 
 

2.5. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду професора 

кафедри соціального права і пропозицію Вченій раді Львівського 

національного університету імені Івана Франка про обрання на цю посаду 

проф. Синчук С.М. 

 

Виступили:  завідувач кафедри соціального права 

проф. Пилипенка П.Д., який  проінформував, що кафедрою заслухано та 

схвалено звіт проф. Синчук С.М. про роботу за попередній період та 

рекомендовано її для обрання Вченою радою на посаду професора 

кафедри соціального права. 

 

Результати голосування:  

«за» - 29; 

«проти» - немає;  

недійсних бюлетенів – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

соціального права проф. Синчук С.М. 
 

2.6. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду професора 

кафедри адміністративного та фінансового права і пропозицію Вченій раді 

Львівського національного університету імені Івана Франка про обрання 

на цю посаду проф. Решоту В.В. 

 

Виступили:  завідувач кафедри адміністративного та фінансового права 

проф. Кобилецький М.М., який  проінформував, що кафедрою заслухано 

та схвалено звіт проф. Решоти В.В. про роботу за попередній період та 

рекомендовано його для обрання Вченою радою на посаду професора 

кафедри адміністративного та фінансового права. 

 

Результати голосування:  

«за» - 29; 
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«проти» - немає;  

недійсних бюлетенів – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

адміністративного та фінансового права проф. Решоту В.В. 
 

2.7. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду професора 

кафедри теорії та філософії права і пропозицію Вченій раді Львівського 

національного університету імені Івана Франка про обрання на цю посаду 

проф. Рабіновича П.М. 

 

Виступили:  завідувач кафедри теорії та філософії права 

проф. Косович В.М., який  проінформував, що кафедрою заслухано та 

схвалено звіт проф. Рабіновича П.М. про роботу за попередній період та 

рекомендовано його для обрання Вченою радою на посаду професора 

кафедри теорії та філософії права. 

 

Результати голосування:  

«за» - 28; 

«проти» - 1;  

недійсних бюлетенів – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

теорії та філософії права проф. Рабіновича П.М. 

 

2.8. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду професора 

кафедри теорії та філософії права і пропозицію Вченій раді Львівського 

національного університету імені Івана Франка про обрання на цю посаду 

проф. Луць Л.А. 

 

Виступили:  завідувач кафедри теорії та філософії права 

проф. Косович В.М., який  проінформував, що кафедрою заслухано та 

схвалено звіт проф. Луць Л.А. про роботу за попередній період та 

рекомендовано її для обрання Вченою радою на посаду професора 

кафедри теорії та філософії права.. 

 

Результати голосування:  

«за» - 27; 

«проти» - 1;  

недійсних бюлетенів – 1. 
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УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

теорії та філософії права проф. Луць Л.А. 

 

3.  СЛУХАЛИ:  Звіт заступників декана юридичного факультету 

доц. Чорненького В.І. та доц. Павлишина А.А., які проінформували Вчену 

раду про результати проходження виробничої (переддипломної) практики 

студентами 6-го курсу денної форми навчання, а також результати її 

захисту. Звіти додаються. 

 

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

Результати голосування: «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати 

проходження виробничої (переддипломної) практики студентами 6-го 

курсу денної форми навчання, а також результати її захисту. 

 

4.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету 

доц. Павлишина А.А., який представив членам Вченої ради проекти 

Положення про проходження практики здобувачами другого 

(магістерського) рівня освіти, програми курсу «Юридична клінічна 

практика» та Програми проходження виробничої практики.  Доповідач 

проінформував про структуру цієї програми, а також охарактеризував 

порядок проходження практики.   

 

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

проф. Рабінович П.М. 

Результати голосування: «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про проходження практики 

здобувачами другого (магістерського) рівня освіти юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 

програму курсу «Юридична клінічна практика» та Програму проходження 

виробничої практики. 

 

5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив, що кафедра до літньої 

заліково-екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час 

роботи ЕК готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Професора кафедри цивільного права та процесу, проф. Коссака 

В.М., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії 
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та проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається.. 

Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М., 

який повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається..  

Завідувача кафедри кримінального права і кримінології 

доц. Маркіна В. І., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається.  

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

повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри конституційного права, проф. Гураля П.Ф., 

який повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, 

проф. Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську О.С., яка повідомила, що кафедра 

до літньої заліково-екзаменаційної сесії та проведення підсумкової 

атестації під час роботи ЕК готова, витяг із протоколу засідання кафедри 

додається. 

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

проф. Яворська О.С. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедр взяти до відома, 

визнати кафедри юридичного факультету готовими до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК. 

 

6.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету 

доц. Шандру Р.С., 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. 72. 
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Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В. Т., проф. 

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

В. М., проф. Косович В. М., проф. Пилипенко П. Д. 

Результати голосування: «за» - 29; «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. 72. 

 

7.  СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету проф. Бурдіна В.М., який 

вніс клопотання звернутися до Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка з 

поданням змінити відповідального секретаря редакційної колегії видання 

«Вісник Львівського університету. Серія юридична» та призначити на цю 

посаду заступника декана юридичного факультету доц. Шандру Р.С. 

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

проф. Яворська О.С. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка з 

поданням про зміну відповідального секретаря редакційної колегії 

видання «Вісник Львівського університету. Серія юридична» та 

призначити на цю посаду заступника декана юридичного факультету 

доц. Шандру Р.С. 

 

8.1.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу і 

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 професора  кафедри проф. Бобечку Н.Р. 

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

проф. Пилипенко П.Д. Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб 

рішення про присвоєння вченого звання професора проф. Бобечку Н.Р. 

приймати шляхом відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі 

присутні члени Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння 

вченого звання професора проф. Бобечку Н.Р. проводити відкрито. 

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

професора професору кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Бобечку Н.Р. 
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8.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права 

проф. Пилипенка П.Д., 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. Ласько І.М. 

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

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

вченого звання доцента к.ю.н. Ласько І.М. приймати шляхом відкритого 

голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  

Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента 

к.ю.н. Ласько І.М. проводити відкрито. 

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри соціального, к.ю.н. Ласько І.М. 

 

8.3. СЛУХАЛИ: Завідувачку кафедри інтелектуальної власності, 

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

повідомила Вчену раду юридичного факультету про надходження заяви 

доцентки кафедри к.ю.н. Гладьо Ю.О. з клопотанням про скерування її на 

проходження дистанційного он-лайн стажування за програмою «Scientific 

activity and development of higher education in the discipline of legal science 

from a national and international perspective» на період з 11 травня по 21 

червня 2021 року та затвердження програми цього стажування. 

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

проф. Нор В.Т. 

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати доцента кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права к.ю.н. Гладьо Ю.О. на 

проходження дистанційного он-лайн стажування за програмою «Scientific 

activity and development of higher education in the discipline of legal science 

from a national and international perspective» на період з 11 травня по 21 

червня 2021 року та затвердити програму цього стажування. 

 

8.4.  СЛУХАЛИ:  Завідувачку інтелектуальної власності, 

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

до Вченої ради юридичного факультету клопотання про визнання 

результатів та затвердження звіту міжнародного дистанційного науково-



 12 

педагогічного стажування «Сучасні підходи до організації навчального 

процесу для здобувачів юридичної освіти за фахом «Юридичні науки»» у 

Європейському університеті Віадріна (м. Франкфурт-на-Ордері, 

Федеративна Республіка Німеччина) у період з 24 серпня по 02 жовтня 

2020 року асистентки кафедри к.ю.н. Кметик-Подубінської Х.І.  

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

Мочульська М.Є.  

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: визнати результати та затвердити звіт міжнародного 

дистанційного науково-педагогічного стажування «Сучасні підходи до 

організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти за 

фахом «Юридичні науки»» у Європейському університеті Віадріна (м. 

Франкфурт-на-Ордері, Федеративна Республіка Німеччина) у період з 24 

серпня по 02 жовтня 2020 року асистентки кафедри к.ю.н. Кметик-

Подубінської Х.І. у обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС). 

 

 

8.5. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права проф. Кобилецького М.М., який повідомив про 

надходження заяви доцентки кафедри к.ю.н. Паславської Н.Т. про надання 

згоди на проходження наукового стажування в Університеті ім. Фрідріха-

Александра (Ерланген, Нюрнберг) в період з 01.06.2021 р. по 31.08.2021 р. 

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

проф. Кобилецький М.М. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: надати згоду доцентці кафедри адміністративного та 

фінансового права к.ю.н. Паславській Н.Т. на проходження наукового 

стажування в Університеті ім. Фрідріха-Александра (Ерланген, Нюрнберг) 

в період з 01.06.2021 р. по 31.08.2021 р.  

 

8.6. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., 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 соціального права Бурака В.Я. “Правовий 

механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників”. 

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

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  
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УХВАЛИЛИ:  звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку 

монографію доцента кафедри соціального права Бурака В.Я. “Правовий 

механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників”. 

 

 

8.7. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права і 

кримінології, доц. Маркіна В.І., який вніс до Вченої ради юридичного 

факультету клопотання про звернення до Вченої ради Львівського 

національного університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до 

друку посібник доцента кафедри Маріна О.К. “Відповідальність за 

кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг”. 

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

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку посібник 

доцента кафедри кримінального права і кримінології Маріна О.К. 

“Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних 

послуг”. 
 
 

8.8. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу і 

криміналістики, проф. Нора В.Т., 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 «Кримінальний процес України:  Академічний курс у 3-х 

т. Т. 1:  Загальна частина» за редакцією Нора В.Т., Бобечка Н.Р.   

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., який відзначив, що 

підготовка підручника є знаковою подією для юридичного факультету, 

важливим дидактичним елементом у підготовці студентів та аспірантів, а 

також висловив впевненість у тому, що вказана праця буде корисною і для 

науковців та правозастосувачів, оскільки належить до фундаментальних 

праць.  Проф. Гураль П.Ф. зазначив, що підручник укладений на основі 

аналізу багаторічного досвіду викладання кримінального процесуального 

права на юридичному факультеті, містить висновки, сформулювані за 

результатами ґрунтовного аналізу положень кримінального 

процесуального законодавства, судової практики, доктрини права, містить 
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чимало власних правових позицій зі складних питань правозастсоування, а 

тому безсумнівно має бути рекомендований до видання.  

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку підручник 

«Кримінальний процес України:  Академічний курс у 3-х т. Т. 1:  Загальна 

частина» за редакцією Нора В.Т., Бобечка Н.Р.  

 

8.9. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який повідомив Вченій раді 

юридичного факультету про надходження заяви аспіранта Юревича Ю.О. 

про надання йому академічної відпустки на період з 01.07.2021 року по 

30.06.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту Юревичу Ю.О. 

на період з 01.07.2021 року по 30.06.2022 року у зв’язку з сімейними 

обставинами. 

 

8.10. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри основ права, 

проф. Кіселичника В.П., який повідомив Вчену раду юридичного 

факультету про надходження заяви доцентки кафедри Левицької Н.О. з 

клопотанням про скерування її на проходження дистанційного 

міжнародного стажування у м. Білосток, Польща  у період з 11 травня по 

21 червня 2021 року. Навчальне навантаження стажування становить 6 

кредитів ЄКТС (180год.)  

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

проф. Нор В.Т. 

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати доцента кафедри основ права 

Левицьку Н.О. на проходження дистанційного міжнародного стажування у 

м. Білосток, Польща  у період з 11 травня по 21 червня 2021 року.   

 

8.11. 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 доцентці кафедри 



 15 

адміністративного та фінансового права к.ю.н. Паславській Н.Т. 

«Адміністративна юстиція ФРН: становлення, розвиток та 

функціонування». 

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

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 081 

Право доцентці кафедри адміністративного та фінансового права 

Паславській Н.Т. «Адміністративна юстиція ФРН: становлення, розвиток 

та функціонування». 

 

 
 

Голова Вченої ради                   проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради            к.ю.н. Денькович О.І. 


