
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

20 жовтня 2022 року               м. Львів 

 

Присутні:  32 члени Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право 

аспірантів кафедр юридичного факультету 2022 року набору. 

2. Про затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 081 Право 

доценту кафедри конституційного права Кобрину В.С., доцентці кафедри 

цивільного права і процесу Кравчик М.Б., здобувачам кафедри історії 

держави, права та політико-правових учень к.ю.н. Едеру П.Т. та 

к.ю.н. Савуляку Р.В. 

3. Про затвердження програми випускового комплексного іспиту 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

4. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2022-2023 н.р. 

5. Про звернення до Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка з поданням 

про присвоєння вченого звання професора професору кафедри соціального 

права д.ю.н. Рим О.М. 

6. Про скерування на проходження науково-педагогічного 

стажування професора кафедри соціального права д.ю.н. Бурака В.Я. та 

асистентки кафедри соціального права к.ю.н. Бук М. О. 

7. Різне. 
 

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

ради юридичного факультету з клопотанням про обговорення та 

затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право аспірантів 

кафедр юридичного факультету набору 2022 року та призначення їм 

наукових керівників. 

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

проф. Яворська О.С., доц. Маркін В.І. 

Результати голосування: «за» – 32; «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 2022 року та 

призначити наступних наукових керівників: 

 
 ПІП аспіранта Тема дисертації ПІП наукового керівника 

1. Бобко Марта Андріївна Конституційно-правове 

забезпечення інтеграції 

України до Європейського 

Союзу 

д.ю.н., проф. 

Бориславська О.М. 

2. Ареф’єв Максим 

Дмитрович 

 

Особливості місцевого 

самоврядування у гірських 

населених пунктах 

к.ю.н., доц. Кобрин В.С. 

 

3. Рибчинська Анастасія 

Романівна 

Повноваження Президентів 

України та Франції в умовах 

екстраординарних режимів: 

порівняльно-правове 

дослідження 

 

д.ю.н., проф. 

Бориславська О.М. 

4. Голєв Олег 

Євгенійович 

 

Застосування органами 

судової влади Конституції 

України як акта прямої діі ̈

 

к.ю.н., доц. Чорненький 

В.І. 

 

5. Кухтій Софія Василівна 

 

Пропорціин̆ість обмежень 

права на свободу 

пересування в умовах 

особливих правових режимів 

 

к.ю.н., доц. Чорненький 

В.І. 

 

6. Вишневський Богдан 

Святославович 

 

 

Становлення та розвиток 

органів сільського 

самоврядування у Галичині в 

складі Австрії та Австро-

Угорщини (1772-1918 рр.) 

 

д.ю.н., проф. 

Кобилецький М.М. 

7. Мельник Назар 

Ярославович 

 

Правове регулювання 

банківської діяльності у 

Галичині в складі Австрії та 

Австро-Угорщини (1772-

1918 р.) 

 

проф. Тищик Б. .Й. 

 

8. Тарасович Остап 

Іванович 

Правове регулювання 

містобудівної діяльності у 

Галичині в складі Австрії та 

Австро-Угорщини (1772-

1918 р.) 

д. ю. н., проф. Бойко І.Й. 

9. Ваценок Андрій 

Володимирович 

Правове регулювання 

створення, використання та 

обігу лікарських засобів на 

к.ю.н., доц. Бедрій М. М. 

 

 



західноукраїнських землях у 

складі Республіки Польща 

(1921-1939 рр.) 

10. Гап’як Сергій Цивільний позов про 

компенсацію моральної 

шкоди, заподіяної 

потерпілому у 

кримінальному провадженні: 

доктрина, нормативне 

регулювання, практика 

 

д.ю.н., проф. Нор 

В.Т. 

11. Рафальонт Світлана 

Романівна 

 

Загальні положення судового 

розгляду кримінального 

провадження 

д.ю.н., проф. Бобечко Н.Р. 

 

12. Зварич Анастасія 

Юріївна 

Співвідношення джерел 

права України та джерел 

міжнародного права: 

теоретико-прикладні питання 

 

к.ю.н., доц. Настасяк І.Ю. 

13. Маленевський Андрій 

Олександрович 

 

Обмежування прав людини в 

умовах зброин̆их конфліктів 

(за матеріалами практики 

Європейського суду з прав 

людини). 

 

к.ю.н., доц. Дудаш Т.І. 

14. Лопатнюк Володимир 

Альбертович 

 

Правова охорона баз даних 

за законодавством України 

та правом ЄС 

 

д.ю.н., проф. Яворська 

О.С. 

15. Романько Анатолій 

Ігорович 

Майнові права автора твору 

мистецтва за законодавством 

України та правом ЄС 

к.ю.н., доц. Гладьо Ю.О. 

16. Тищук Тетяна Іванівна Відшкодування завданих 

збитків та виплати 

компенсації як способи 

захисту авторських прав 

к.ю.н., доц. Дюкарєва-

Бержаніна К.Ю. 

17. Романенко Володимир 

Олександрович 

Право на участь в управлінні 

господарським товариством 

д.ю.н., проф. Яворська 

О.С. 

18. Огоновський Олег 

Романович 

Договір про нерозголошення 

за законодавством України та 

правом Європейського 

Союзу 

Тарасенко Л.Л. 

19. Ривюк Мар’яна 

Іванівна 

Біотехнологічний винахід як 

об'єкт права інтелектуальної 

власності 

к.ю.н., доц. Шпуганич І.І. 

20. Рапіта Ольга Василівна Визнання прав на винахід 

(корисну модель) недійсними 

к.ю.н., доц. Тарасенко 

Л.Л. 

21. Кориляк Михайло 

Богданович 

 

Правове регулювання 

договірних інвестиційних 

проф. Коссак В.М. 



відносин у сфері житлового 

будівництва 

22. Бегей Роман 

Михайлович 

 

Правове регулювання 

зовнішньоекономічних 

договірних відносин з 

постачання зернових 

культур 

 

к.ю.н. Оприско М.В. 

23. Мудрий Олександр 

Андрійович 

 

Виконання грошових 

зобов’язань за договорами 

найму (оренди) 

д.ю.н., проф. Якубівський 

І.Є. 

24. Дутка Іван Романович 

 

Недійсність заповіту за 

цивільним законодавством 

України 

к.ю.н., доц. 

Михайлів М. О. 

 

25. Гнатів Наталія 

Андріївна 

 

Право працівника на охорону 

здоров’я та юридичні 

гарантії його реалізації. 

 

д.ю.н., проф. Синчук С.М. 

 

26. Полянський Андрій 

Петрович 

 

Правове регулювання 

працевлаштування осіб з 

інвалідністю в Україні 

 

д.ю.н., проф. Синчук С.М. 

27. Циганчук Максим 

Сергійович 

 

Суб’єкти трудового права та 

їхніи ̆правовии ̆статус 

 

д.ю.н., проф. Пилипенко 

П.Д. 

 

28. Грабський Іван 

Ростиславович 

 

Кримінальна 

відповідальність за 

колабораційну діяльність в 

Україні 

 

д.ю.н., доц. Палюх Л.М. 

 

29. Жигайло Олег Іванович 

 

Майнова шкода як суспільно 

небезпечний наслідок у 

складах кримінальних 

правопорушень 

к.ю.н., доц. Денькович 

О.І. 

 

30. Геналь Олег 

Олексійович 

 

Обман як спосіб вчинення 

кримінального 

правопорушення у 

кримінальному праві 

України 

к.ю.н., доц. Маркін В.І. 

31. Кабат І.Р. 

 

Адміністративно-правове 

регулювання дозвільноі ̈

процедури в будівництві 

 

доц., к.ю.н. Янюк Н.В. 

 

32. Коновка А.А. Принципи стабільності та 

гнучкості в податково-

правовому регулюванні 

доц. Джох Р.В. 

 

 

33. Павліш Любомир 

Миколайович 

 

Юрисдикція 

адміністративних судів  

України і Республіки 

д.ю.н., проф. Кобилецький 

М.М. 



Польща: порівняльно-

правова характеристика 

 

 

 

2.1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри конституційного права 

проф. Гураля П.Ф., 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 конституційного права к.ю.н. Кобрину В.С. у 

наступному формулюванні: «Конституційно-правові засади консолідації та 

розвитку української нації». 

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

проф. Гураль П.Ф., проф. Бориславська О.М., к.ю.н. Кобрин В.С. 

Результати голосування:  «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 081 

Право доценту кафедри конституційного права к.ю.н. Кобрину В.С. 

«Конституційно-правові засади консолідації та розвитку української нації». 

 

2.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри цивільного права і процесу 

проф. Коссака В.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 цивільного права і процесу к.ю.н. Кравчик М.Б. у 

наступному формулюванні: «Новелізація спадкового права в умовах 

рекодифікації цивільного законодавства України». 

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

Результати голосування:  «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 081 

Право доцентці кафедри цивільного права і процесу к.ю.н. Кравчик М.Б. 

«Новелізація спадкового права в умовах рекодифікації цивільного 

законодавства України». 

 

2.3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та 

політико-правових учень проф. Бойка І.Й., 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 здобувачеві кафедри історії 

держави, права та політико-правових учень к.ю.н. Едеру П.Т. у наступному 

формулюванні: «Правові основи організації та діяльність органів військової 

юстиції в Україні (1917-1921 рр.)». 

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

Результати голосування:  «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 081 

Право здобувачеві кафедри історії держави, права та політико-правових 

учень к.ю.н. Едеру П.Т. «Правові основи організації та діяльність органів 

військової юстиції в Україні (1917-1921 рр.)». 

 

2.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та 

політико-правових учень проф. Бойка І.Й., 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 здобувачеві кафедри історії 

держави, права та політико-правових учень к.ю.н. Савуляку Р.В. у 

наступному формулюванні: «Рецепція римського приватного права в 

Австрії і Австро-Угорщині та її поширення на західноукраїнських землях 

(1772-1918 роки)». 

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

Результати голосування:  «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 081 

Право здобувачеві кафедри історії держави, права та політико-правових 

учень к.ю.н. Савуляку Р.В. «Рецепція римського приватного права в Австрії 

і Австро-Угорщині та її поширення на західноукраїнських землях (1772-

1918 роки)». 

 

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

який звернувся до членів Вченої ради з клопотанням про затвердження 

програми випускового комплексного іспиту для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти у 2022 році (додається).  

Участь в обговоренні взяли: доц. Мочульська М.Є. 

Результати голосування: «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 



УХВАЛИЛИ:  затвердити програму випускового комплексного 

іспиту для другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 н.р. 

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

який звернувся до Вченої ради юридичного факультету з клопотанням 

затвердження Плану роботи Вченої ради на 2022-2023 н.р. (додається). 

Участь в обговоренні взяли: проф. Яворська О.С., проф. Нор В.Т., 

доц. Денькович О.І. 

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ:  затвердити План роботи Вченої ради юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 

2022-2023 н.р. 

 

5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

професора професору кафедри соціального права д.ю.н. Рим О.М.  

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

Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про звернення до Вченої 

ради ЛНУ імені Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

професора професору кафедри соціального права д.ю.н. Рим О.М. 

приймати шляхом відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі 

присутні члени Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння 

вченого звання професора професору кафедри соціального права 

д.ю.н. Рим О.М.  проводити відкрито.  

Результати голосування:  «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

професора професору кафедри соціального права д.ю.н. Рим О.М. 

 

6.1.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., про надходження заяви професора кафедри 

д.ю.н. Бурака В.Я. з клопотанням про скерування його на проходження 

дистанційного науково-педагогічного стажування за програмою 

«Формування конкурентоспроможного фахівця як головна мета новітньої 

юридичної освіти», що проводиться Куявським університетом у м. 

Влоцлавек, Республіка Польща, на період з 26 вересня по 6 листопада 2022 

року та про затвердження програми цього стажування. 

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



Результати голосування:  «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати професора кафедри соціального права 

д.ю.н. Бурака В.Я. на проходження дистанційного науково-педагогічного 

стажування за програмою «Формування конкурентоспроможного 

фахівця як головна мета новітньої юридичної освіти», що проводиться 

Куявським університетом у м. Влоцлавек, Республіка Польща, на період з 

26 вересня по 6 листопада 2022 року та затвердити програму цього 

стажування. 

 

6.2.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., про надходження заяви асистентки кафедри 

к.ю.н. Бук М. О. з клопотанням про скерування її на проходження 

дистанційного науково-педагогічного стажування за програмою 

«Формування конкурентоспроможного фахівця як головна мета новітньої 

юридичної освіти», що проводиться Куявським університетом у м. 

Влоцлавек, Республіка Польща, на період з 26 вересня по 6 листопада 2022 

року та про затвердження програми цього стажування. 

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

Результати голосування:  «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати асистентку кафедри соціального права 

к.ю.н. Бук М. О. на проходження дистанційного науково-педагогічного 

стажування за програмою «Формування конкурентоспроможного 

фахівця як головна мета новітньої юридичної освіти», що проводиться 

Куявським університетом у м. Влоцлавек, Республіка Польща, на період з 

26 вересня по 6 листопада 2022 року та затвердити програму цього 

стажування. 

 

7.1. СЛУХАЛИ: Професора кафедри теорії та філософії права, 

проф. Рабіновича П.М., який повідомив Вченій раді юридичного 

факультету про надходження заяви аспіранта кафедри Мирцала П.Р. про 

надання йому академічної відпустки на період з 13.10.2022 року по 

12.10.2023 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту кафедри теорії 

та філософії права Мирцалу П.Р. на період з 13.10.2022 року по 12.10.2023 

року у зв’язку з сімейними обставинами. 



 

7.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри конституційного права 

проф. Гураля П.Ф., який повідомив Вченій раді юридичного факультету про 

надходження заяви аспірантки кафедри Камінської М.С. про надання їй 

академічної відпустки на період з 01.10.2022 року по 31.07.2023 року у 

зв’язку зі станом здоров’я. 

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

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

конституційного права Камінській М.С. на період з 01.10.2022 року по 

31.07.2023 року у зв’язку зі станом здоров’я. 

 

7.3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та 

політико-правових вчень, проф. Бойка І.Й., який повідомив Вченій раді 

юридичного факультету про надходження заяви аспіранта кафедри 

Вісьтак І.Я. про зміну наукового керівника. Науковим керівником 

дисертації Вісьтака І.Я. на тему: «Соціологічна концепція права в 

юриспруденції США ХХ століття» було призначено доц. Андрусяка Т.Г., 

який вже не працює на факультеті.   Значну наукову допомогу у написанні 

дисертації аспіранту надає проф. Тищик Б.Й., який дав згоду на 

призначення його науковим керівником дисертаційного дослідження на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 Право аспіранта  Вісьтака І.Я. 

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

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: призначити проф. Тищика Б.Й. науковим керівником 

дисертаційного дослідження на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 Право аспіранта кафедри історії 

держави, права та політико-правових вчень Вісьтака І.Я. 

 

7.4.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та 

політико-правових вчень, проф. Бойка І.Й., який повідомив членам Вченої 

ради про те, що 21 травня 2021 р. з ініціативи кафедри історії держави, права 

та політико-правових учень юридичного факультету в Львівському 

національному університеті імені Івана Франка відбувся круглий стіл 

«Актуальні проблеми історії держави і права України та державотворча 

діяльність Євгена Коновальця (до 130-річчя від дня народження)».  За 

результатами роботи круглого столу, зокрема, було прийнято резолюцію 

про  встановлення на юридичному факультеті Львівського національного 



університету імені Івана Франка пам’ятного знаку, присвяченого Євгенові 

Коновальцю.  У зв’язку з цим проф. Бойко І.Й. запропонував членам Вченої 

ради звернутися до Вченої ради Львівського національного університету 

імені Івана Франка з клопотанням про встановлення на юридичному 

факультеті пам’ятного знаку, присвяченого Євгенові Коновальцю. 

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

проф. Кобилецький М.М. 

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка з клопотанням про встановлення на 

юридичному факультеті Львівського національного університету імені 

Івана Франка пам’ятного знаку, присвяченого Євгенові Коновальцю. 

 

7.5.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Чорненького В.І., який повідомив про надходження заяви студента 4 

курсу Базилевича Є.С. з проханням про дозвіл на відвідування навчання за 

індивідуальним графіком протягом 2022-2023 навчального року у зв’язку з 

обставинами особистого характеру.   

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

Результати голосування: «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студенту 4 курсу юридичного факультету 

Базилевичу Є.С. на відвідування навчання за індивідуальним графіком у 

2022-2023 навчальному році.  

 

 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 
 

 

 

 

 

 
 


