
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

21 лютого 2017 року       м. Львів 

 

Присутні: 22 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

 

Порядок денний: 

1. Про висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-

кореспонденти Національної академії правових наук України 

2. Різне 

 

1.1. ВИСТУПИВ: проф. Бурдін В. М., який проінформував, що 

Національна академія правових наук України відповідно до свого Статуту 

оголосила вибори на заміщення вакансій дійсних членів (академіків) та 

членів-кореспондентів. При цьому звернув увагу, що виплата довічної плати 

за звання дійсного члена та члена-кореспондента Національної академії 

правових наук України новообраним членам буде проводитись за наявності 

фінансування з державного бюджету України.  

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

проф. Кобилецький М.М., який, зокрема, висловив пропозицію 

рекомендувати висунути кандидатами у члени-кореспонденти Національної 

академії правових наук України усіх докторів юридичних наук, професорів 

юридичного факультету. Проф. Пилипенко висловив сумнів у доречності 

такої пропозиції, запропонував визначитись з конкретним списком 

кандидатів. 

Голосували: “ЗА” – 21, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – 1. 

УХВАЛИЛИ: висунути кандидатами у члени-кореспонденти 

Національної академії правових наук України докторів юридичних наук, 

професорів Бойка І.Й., Грищук О.В. 



2.1. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який поінформував Вчену раду 

про надходження заяви від студентки п’ятого курсу Никеруй Х. М. про 

переведення її на індивідуальний графік навчання, у зв’язку з необхідністю 

проходження стажування. 

ВИСТУПИЛИ: проф. Рабінович П.М., доц. Марін О. К., пропозіцію 

підримали. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 21, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – 1. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Ректору університету перевести 

студентку п’ятого курсу юридичного факультету Никеруй Х. М. на 

індивідуальний графік навчання у зв’язку з необхідністю проходження 

стажування. 

 

2.2. СЛУХАЛИ: Інформацію заст. декана О. К. Маріна про заміну 

спеціалізації “Нормопроектування” на спеціалізацію “Права людини та їх 

юридичне забезпечення”; про створення міжкафедральної спеціалізації 

“Проектування, тлумачення і застосування правових актів”.  

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

д.ю.н. Косович В. М. 

УХВАЛИЛИ: замінити спеціалізацію “Нормопроектування” на 

спеціалізацію “Права людини та їх юридичне забезпечення”; створити 

міжкафедральну спеціалізацію “Проектування, тлумачення і застосування 

правових актів”. 

 

 

Голова Вченої ради               Бурдін В.М. 

 

Секретар Вченої ради               Різник С. В. 

 

 

 


