
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

29 червня 2022 року               м. Львів 

 

Присутні:  25 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання керівного складу Вченої ради юридичного факультету. 

2. Затвердження тем інноваційних магістерських проектів. 

3. Про результати заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової 

атестації під час роботи ЕК. 

4. Звіти аспірантів 1, 2, 3 та 4 року навчання (доповідають 

завідувачі кафедр). 

5. Різне. 

 

1.1.СЛУХАЛИ: Проф. Нора В.Т., який зачитав Наказ ректора 

Львівського національного університету імені Івана Франка № 0-68 від 

24.06.2022 року. Проф. Нор В.Т. повідомив Вчену раду про необхідність 

обрання  Голови Вченої ради юридичного факультету і запропоновував 

членам Вченої ради висунути кандидатури на зазначену посаду та обрати 

лічильну комісію.  

Виступили проф. Рабінович П.М., проф. Кобилецький М.М. та 

проф. Нор В.Т., які запропонували на посаду Голови Вченої ради 

юридичного факультету кандидатуру декана юридичного факультету 

проф. Бурдіна В.М.  

Проф. Нор В.Т. запропонував включити кандидатуру декана 

юридичного факультету, проф. Бурдіна В М. у бюлетень для таємного 

голосування на посаду Голови Вченої ради юридичного факультету. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ: включити кандидатуру проф. Бурдіна В.М. у бюлетень 

для таємного голосування на посаду Голови Вченої ради юридичного 

факультету. 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії щодо обрання Голови 

Вченої ради юридичного факультету. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т. проф. Гураль П. Ф. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 



УХВАЛИЛИ: створити лічильну комісію щодо обрання Голови 

Вченої ради юридичного факультету, до складу якої включити:  

доц. Кахнича В.С., доц. Бурака В.Я., доц. Палюх Л.М. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Протоколу № 1 засідання Лічильної 

комісії від 29 червня 2022 року про обрання Голови Лічильної комісії. 

Участь в обговоренні взяли:  проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ:  затвердити Протокол № 1 засідання Лічильної комісії 

від 29 червня 2022 року про обрання Головою Лічильної комісії 

доц. Кахнича В.С. 

 

СЛУХАЛИ:  Голову лічильної комісії, доц. Кахнича В.С., який 

оголосив Протокол № 2 засідання лічильної комісії про результати 

таємного голосування щодо обрання проф. Бурдіна В.М.  Головою Вченої 

ради юридичного факультету. Результати голосування: «за» - 25; «проти» - 

немає; «утримались» -немає. 

УХВАЛИЛИ:  Обрати Головою Вченої ради юридичного факультету 

декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В М. 

 

СЛУХАЛИ: про затвердження Протоколу № 2 засідання лічильної 

комісії щодо обрання Голови Вченої ради юридичного факультету від 

29.06.2022 року. 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - немає, «утрималися» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Протокол № 2 засідання лічильної комісії 

щодо обрання Голови Вченої ради юридичного факультету від 29.06.2022 

року. 

 

1.2. СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В. М., який повідомив Вчену раду про 

необхідність обрання  заступника Голови Вченої ради юридичного 

факультету та запропоновував винести на голосування кандидатуру 

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

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ: обрати заступником Голови Вченої ради юридичного 

факультету завідувача кафедри теорії та філософії права, 

проф. Косовича В.М. 

 

1.3. СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В. М., який повідомив Вчену раду про 

необхідність обрання  секретаря Вченої ради юридичного факультету та 



запропоновував винести на голосування кандидатуру доцентки кафедри 

кримінального права і кримінології, к.ю.н. Денькович О.І. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., доц. Мочульська М.Є. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем Вченої Ради юридичного 

факультету доцентку кафедри кримінального права і кримінології, 

к.ю.н. Денькович О.І. 

 

2.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка представила на затвердження Вченій раді 

юридичного факультету перелік тем інноваційних магістерських проектів 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціальністю 081 «Право» юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка на 2022-2023 навчальний 

рік (додається). 

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

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ:  затвердити теми інноваційних магістерських проектів 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціальністю 081 «Право» юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка на 2022-2023 навчальний 

рік. 

 

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

який повідомив Вченій раді результати роботи ЕК з підсумкової атестації 

осіб, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» (081 «Право») на 

юридичному факультеті у 2022 році.  Заступниця декана юридичного 

факультету, доц. Мочульська М.Є. проінформувала Вчену раду про 

результати заліково-екзаменаційної сесії на денній формі навчання.  

Заступник декана юридичного факультету, доц. Павлишин А.А. повідомив 

Вчену раду про результати заліково-екзаменаційної сесії на заочній формі 

навчання. 

 Участь в обговоренні взяли:  проф. Рабінович П.М., 

проф. Гураль П.Ф., проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ:  прийняти до відома інформацію про результати 

заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації під час роботи ЕК. 

 



4.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри теорії та філософії права 

проф. Косовича В. М., який доповів про стан виконання індивідуальних 

планів аспірантами кафедри 

Завідувача кафедри історії держави, права та політико-правових 

учень проф. Бойка І.Й., який доповів про стан виконання індивідуальних 

планів аспірантами кафедри. 

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

доповів про стан виконання індивідуальних планів аспірантами кафедри. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права 

проф. Кобилецького М.М., який доповів про стан виконання 

індивідуальних планів аспірантами кафедри. 

Завідувача кафедри цивільного права і процесу проф. Коссака В. М., 

який доповів про стан виконання індивідуальних планів аспірантами 

кафедри. 

Завідувачку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права проф. Яворську О.С., яка доповіла про стан 

виконання індивідуальних планів аспірантами кафедри. 

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

доповів про стан виконання індивідуальних планів аспірантами кафедри. 

Завідувача кафедри кримінального права доц. Маркіна В. І., який 

доповів про стан виконання індивідуальних планів аспірантами кафедри. 

Завідувача кафедри кримінального процесу і криміналістики 

проф. Нора В. Т., який доповів про стан виконання індивідуальних планів 

аспірантами кафедри. 

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

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» - 25; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ:  прийняти до відома інформацію про виконання 

індивідуальних планів аспірантами кафедр юридичного факультету. 

 

5.1.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу і 

криміналістики проф. Нора В. Т., 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 доценту кафедри 

кримінального процесу і криміналістики к.ю.н. Фігурському В.М. 

«Процесуальні дії як засоби доказування у розгляді кримінального 

провадження судом першої інстанції». 

Участь в обговоренні взяли:  проф. Пилипенко П.Д., 

проф. Яворська О.С., проф. Бурдін В.М. 



Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ:  затвердити тему дисертаційного дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 081 

Право доценту кафедри кримінального процесу і криміналістики 

к.ю.н. Фігурському В.М. «Процесуальні дії як засоби доказування у 

розгляді кримінального провадження судом першої інстанції». 

 

5.2.1.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики проф. Нор 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 доцента доцентці цієї кафедри к.ю.н. Слюсарчук Х.Р. 

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

Мочульська М.Є., проф. Бойко І.Й. Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про 

те, щоб рішення про присвоєння вченого звання доцента доцентці кафедри 

кримінального права і кримінології, к.ю.н. Слюсарчук Х.Р. приймати 

шляхом відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні 

члени Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого 

звання доцента к.ю.н. Слюсарчук Х.Р. проводити відкрито. 

Результати голосування:  «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, к.ю.н. Слюсарчук Х.Р. 

 

5.2.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики проф. Нор 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 доцента доцентці цієї кафедри к.ю.н. Шевчук М.І. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Бобечко Н.Р. 

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

вченого звання доцента доцентці кафедри кримінального права і 

кримінології, к.ю.н. Шевчук М.І. приймати шляхом відкритого 

голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  

Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. 

Шевчук М.І. проводити відкрито. 

Результати голосування:  «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 



УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, к.ю.н. Шевчук М.І. 
 

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

який повідомив про надходження заяви студента 5 курсу групи ЮРД-12м 

Косовича В.В. з проханням про продовження його скерування на навчання 

у Віденському університеті, Австрія, на період з 1 липня 2022 року по 30 

листопада 2022 року зі збереженням стипендії в рамках програми 

мобільності Erasmus+ International Mobility та перевести його на 

індивідуальний графік навчання у I семестрі 2022-2023 н.р.  

Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: продовжити строк скерування на навчання студенту 5 

курсу групи ЮРД-12м Косовичу В.В. у Віденському університеті, Австрія, 

на період з 1 липня 2022 року по 30 листопада 2022 року зі збереженням 

стипендії в рамках програми мобільності Erasmus+ International Mobility та 

перевести його на індивідуальний графік навчання у I семестрі 2022-2023 

н.р. 

 

5.4.1. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студента 2 

курсу групи ЮРД-25 Білоуса М.А. з проханням про скерування його на 

навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 2022 року 

по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести його на індивідуальний графік навчання 

у I семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати студента 2 курсу групи ЮРД-25 Білоуса 

М.А. на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 

2022 року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести його на індивідуальний графік навчання 

у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

5.4.2. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

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

групи ЮРД-23 Боровця Луку Петровича з проханням про скерування його 



на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 2022 

року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести його на індивідуальний графік навчання 

у I семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати студента групи ЮРД-23 Боровця Луку 

Петровича на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 

серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності 

Erasmus+ International Mobility та перевести його на індивідуальний графік 

навчання у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

5.4.3. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

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

групи ЮРД-49 Бубряка Андрія Івановича з проханням про скерування його 

 на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 2022 

року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести його на індивідуальний графік навчання 

у I семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати студента групи ЮРД-49 Бубряка Андрія 

Івановича. на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 

серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності 

Erasmus+ International Mobility та перевести його на індивідуальний графік 

навчання у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

5.4.4. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студентки 

групи ЮРД-31 Кожан Оксани Віталіївни з проханням про скерування її 

на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 2022 

року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести її на індивідуальний графік навчання у I 

семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 



УХВАЛИЛИ: скерувати студентку групи ЮРД-31 Кожан Оксану 

Віталіївну на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 

серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності 

Erasmus+ International Mobility та перевести її на індивідуальний графік 

навчання у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

5.4.5. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

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

групи ЮРД-3Ж Ситника Гордія Йосифовича з проханням про скерування 

його на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 

2022 року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести його на індивідуальний графік навчання 

у I семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати студента групи ЮРД-3Ж Ситника Гордія 

Йосифовича на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 

серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності 

Erasmus+ International Mobility та перевести його на індивідуальний графік 

навчання у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

5.4.6. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студентки 2 

курсу групи ЮРД-25 Гірняк М.В. з проханням про скерування її на 

навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 2022 року 

по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести його на індивідуальний графік навчання 

у I семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати студентку 2 курсу групи ЮРД-25 Гірняк 

М.В. на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 

2022 року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести його на індивідуальний графік навчання 

у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

5.4.7. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студентки 3 

курсу групи ЮРД-37 Совишен А. О. з проханням про скерування її на 



навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 2022 року 

по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести його на індивідуальний графік навчання 

у I семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати студентку 3 курсу групи ЮРД-37 Совишен 

А.О. на навчання до Університету Турку, Фінляндія, на період з 1 серпня 

2022 року по 31 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести його на індивідуальний графік навчання 

у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

5.5.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студентки 3 

курсу групи ЮРД-3А Курочки Ю.І. з проханням про скерування її на 

навчання до Бергенського Університету, Норвегія, на період з 11 серпня 

2022 року по 20 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести її на індивідуальний графік навчання у I 

семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати студентку 3 курсу групи ЮРД-3А 

Курочку Ю.І. на навчання до Бергенського Університету, Норвегія, на 

період з 11 серпня 2022 року по 20 грудня 2022 року в рамках програми 

мобільності Erasmus+ International Mobility та перевести її на 

індивідуальний графік навчання у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

5.6.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студентки 3 

курсу групи ЮРД-3А Кулеби Ю.О. з проханням про скерування її на 

навчання до Бергенського Університету, Норвегія, на період з 11 серпня 

2022 року по 20 грудня 2022 року в рамках програми мобільності Erasmus+ 

International Mobility та перевести її на індивідуальний графік навчання у I 

семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 



УХВАЛИЛИ: скерувати студентку 3 курсу групи ЮРД-3А 

Кулебу Ю.О. на навчання до Бергенського Університету, Норвегія, на 

період з 11 серпня 2022 року по 20 грудня 2022 року в рамках програми 

мобільності Erasmus+ International Mobility та перевести її на 

індивідуальний графік навчання у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

5.7. 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 службове відрядження до 

Центрально-Європейського Університету (Відень-Будапешт, Австрія-

Угорщина) для реалізації проекту «Невидимий Університет для України» в 

осінньому семестрі 2022 року у період з 19 вересня по 23 грудня 2022 року. 

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

доц. Мочульська М.Є.  

Результати голосування: «за» – 25; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати згоду доценту кафедри теорії та філософії права 

Стецику Назарію Володимировичу на службове відрядження до 

Центрально-Європейського Університету (Відень-Будапешт, Австрія-

Угорщина) для реалізації проекту «Невидимий Університет для України» в 

осінньому семестрі 2022 року у період з 19 вересня по 23 грудня 2022 року. 

 

 

Голова Вченої ради               проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради       доц. Денькович О.І. 

 

 

  

 
 
 
 


