
ПРОТОКОЛ № 29 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

8 червня 2022 року                  м. 

Львів 

 

Присутні:  26 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 
 

1. Про обговорення кандидатур на заміщення вакантної 

посади завідувача кафедри історії держави, права та політико-

правових учень 

2. Про обговорення кандидатур на заміщення вакантних 

посад професорів кафедр. 

3. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії у конкурсних справах 

юридичного факультету. 

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

Результати голосування: «за» - 26; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ: створити лічильну комісію у конкурсних справах, 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 8 червня 2022 року про обрання Голови Лічильної комісії. 

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

Результати голосування: «за» - 26; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ:  затвердити Протоколу № 1 засідання Лічильної комісії 

від 8 червня 2022 року про обрання Головою Лічильної комісії 

доц. Кахнича В.С. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду завідувача 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень та пропозиції 

Вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка про 

обрання на цю посаду проф. Бойка І.Й.   

 

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

про те, що рішенням кафедри історії держави, права та політико-правових 



учень одноголосно затверджено звіт проф. Бойка І.Й.  про роботу за 

попередній період та програму розвитку кафедри.  Проф. Бойко І.Й. 

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 історії держави, права та політико-правових учень 

задавали проф. Нор В.Т., проф. Гураль П.Ф., проф. Рабінович П.М., проф. 

Кобилецький М.М. 

 

Результати голосування:  

«за» - 26; 

«проти» - 0;  

недійсних бюлетенів – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду завідувача кафедри 

історії держави, права та політико-правових учень проф. Бойка І.Й. 

 

2.1. СЛУХАЛИ: Про обговорення кандидатур на посаду професора 

кафедри кримінального процесу і криміналістики та пропозицію Вченій 

раді Львівського національного університету імені Івана Франка про 

обрання на цю посаду проф. Когутича І.І. 

 

Виступили:  завідувач кафедри кримінального процесу і 

криміналістики проф. Нор В.Т., який  проінформував, що кафедрою 

заслухано та схвалено звіт проф. Когутича І.І. про роботу за попередній 

період та рекомендовано його для обрання Вченою радою на посаду 

професора кафедри кримінального процесу і криміналістики. 

 

Результати голосування:  

«за» - 25; 

«проти» - 1;  

недійсних бюлетенів – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

кримінального процесу і криміналістики проф. Когутича І.І.   

 

2.2. 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. Школика А.М. 

 



Виступили:  завідувач кафедри адміністративного та фінансового 

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

заслухано та схвалено звіт проф. Школика А.М. про роботу за попередній 

період та рекомендовано його для обрання Вченою радою на посаду 

професора кафедри адміністративного та фінансового права. 

 

Результати голосування:  

«за» - 26; 

«проти» - 0;  

недійсних бюлетенів – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка обрати на посаду професора кафедри 

адміністративного та фінансового права проф. Школика А.М. 

 

3.1. СЛУХАЛИ: проф. Косовича В. М., який звернувся до Вченої ради 

з клопотанням про рекомендацію доц. Стецика Назарія Володимировича на 

вступ у докторантуру Львівського національного університету імені Івана 

Франка для завершення та оформлення у вигляді дисертації результатів 

наукового дослідження на тему "Прецедентна судова практика: механізми 

забезпечення єдності та розвитку" за спеціальністю 081 Право та 

призначити науковим консультантом доктора юридичних наук, професора 

Косовича В. М.  

Декан, проф. Бурдін В.М. запропонував рекомендувати Стецика Н. В. 

на вступ у докторантуру зі збереженням основного місця праці на кафедрі 

теорії та філософії права за укладеним контрактом. 

Участь в обговоренні взяли:  доц. Кахнич В. С., доц. Буряк В. Я. 

Результати голосування:  «за» – 26; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати доц. Стецика Назарія Володимировича 

на вступ у докторантуру Львівського національного університету імені 

Івана Франка для завершення та оформлення у вигляді дисертації 

результатів наукового дослідження на тему "Прецедентна судова практика: 

механізми забезпечення єдності та розвитку" за спеціальністю 081 Право  зі 

збереженням основного місця праці на кафедрі теорії та філософії права за 

укладеним контрактом та призначити науковим консультантом доктора 

юридичних наук, професора Косовича В. М. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

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

ради з клопотанням про рекомендацію доц. Паславської Н.Т.  на вступ у 

докторантуру Львівського національного університету імені Івана Франка 

для завершення та оформлення у вигляді дисертації результатів наукового 



дослідження на тему «Адміністративна юстиція ФРН: становлення, 

розвиток та функціонування» за спеціальністю 081 Право. 

Участь в обговоренні взяли:  доц. Кахнич В. С., доц. Буряк В. Я. 

Результати голосування:  «за» – 26; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати доц. Паславську Н.Т. на вступ у 

докторантуру Львівського національного університету імені Івана Франка 

для завершення та оформлення у вигляді дисертації результатів наукового 

дослідження на тему «Адміністративна юстиція ФРН: становлення, 

розвиток та функціонування» за спеціальністю 081 Право. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: Завідувачку кафедри інтелектуальної власності, 

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

до Вченої ради юридичного факультету клопотання звернутися до Вченої 

ради Львівського національного університету ім. Івана Франка з поданням 

про присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Кметик-Подубінській Х.І. 

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

доц. Мочульська М.Є., проф. Нор В.Т. Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію 

про те, щоб рішення про присвоєння вченого звання доцента доцентці 

кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 

права, к.ю.н. Кметик-Подубінській Х.І. приймати шляхом відкритого 

голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  

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

Кметик-Подубінській Х.І. проводити відкрито. 

Результати голосування:  «за» – 26; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, к.ю.н. Кметик-Подубінській Х.І. 

 

3.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який звернувся до Вченої ради 

юридичного факультету з клопотанням про затвердження робочої програми 

навчальної дисципліни «Цифрова криміналістика» (галузь знань 12 

«Інформаційні технології», спеціальність 125 «Кібербезпека»). 

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

Результати голосування:  «за» – 26; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 



УХВАЛИЛИ: затвердити робочу програму навчальної дисципліни 

«Цифрова криміналістика» (галузь знань 12 «Інформаційні технології», 

спеціальність 125 «Кібербезпека»). 

 

3.5. СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри теорії та філософії права, 

проф. Косовича В.М., який повідомив Вченій раді юридичного факультету 

про надходження заяви аспіранта кафедри Цигана П.В. про продовження 

йому академічної відпустки на період з 12.09.2022 року по 11.09.2023 року 

у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

Результати голосування: «за» - 26; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: продовжити академічну відпустку аспіранту кафедри 

теорії та філософії права Цигану П.В. на період з 12.09.2022 року по 

11.09.2023 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

 

Голова Вченої ради                        проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 
 

 

   

 

 
 


