
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

31 серпня 2016 року       м. Львів 

 

Присутні: 30 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

Голова Вченої ради: декан юридичного факультету, проф. Бурдін В. М. 

Секретар Вченої ради: доц. Різник С.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про набір студентів на юридичний факультет у 2016 році  

2. Про готовність кафедр до нового навчального року  

3. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., 

який доповів про набір студентів на юридичний факультет у 2016 році. 

Повідомив про перебіг та особливсоті вступної кампанії, її кількісні та якісні 

показники. Звернув увагу професорсько-викладацького складу на динамічну 

зміну умов здобуття вищої освіти в Україні та необхідність врахування 

сучасних обставин розвитку науки та освіти в навчальному процесі, з метою 

збереження та подальшого підвищення високого інтересу абітурієнтів до 

вступу на юридичний факультет Львівського університету. Детальний звіт 

додається. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Тищик Б.Й., доц. 

Богдан І.Й. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, 

витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри історії держави і права, проф. Тищика Б.Й., який 

повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., який 

повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 



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

повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедра до нового навчального року 

готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

В.о. завідувача кафедри кримінального права і кримінології, доц. 

Василаша В.М., який повідомив, що кафедра до нового навчального року 

готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила, що кафедра до 

нового навчального року готова, витяг із протоколу засідання кафедри 

додається. 

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

повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедрами взяти до відома, 

визнати кафедри юридичного факультету готовими до нового навчального 

року. 

 

3.1.СЛУХАЛИ: завідувача кафедри теорії та філософії права проф. 

Косовича В.М., який доповів, що 26 жовтня 2016 року виповнюється 80 років 

з дня народження  доктора юридичних наук, академіка НАПрН України, 

заслуженого діяча науки і техніки, професора кафедри теорії та філософії 

права Львівського національного університету імені Івана Франка  

Рабіновича Петра Мойсейовича та 50 років від початку його науково-

педагогічної діяльності.  

Враховуючи видатні заслуги у галузі державного будівництва, 

розвитку загальнотеоретичної юридичної науки й освіти, багаторічну 

підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, сумлінну науково-

педагогічну, гуманістичну та громадську діяльність, проф. Косович В.М. 

запропонував звернутися до Вченої Ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка з клопотанням про представлення проф. 

Рабіновича Петра Мойсейовича до нагородження орденом «За заслуги» ІІІ 

ступеня. 

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

проф. Пилипенко П.Д. 

Результати голосування: за – 30, проти – 0, утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої Ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка з клопотанням про представлення 

Президенту України проф. Рабіновича Петра Мойсейовича до нагородження 

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 

http://law.lnu.edu.ua/department/intelektualnoji-vlasnosti-ta-korporatyvnoho-prava
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3.2. СЛУХАЛИ: проф. Бойка І. Й., який повідомив, що 26 вересня 2016 

р. виповнюється 80 років з дня народження і 57 років від початку науково-

педагогічної діяльності відомого вченого в галузі історії держави і права, 

талановитого педагога вищої школи України, професора, завідувача кафедри 

історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка, заслуженого професора 

університету, заслуженого юриста України Бориса Йосиповича Тищика. 

Враховуючи особливі заслуги в розвитку юридичної науки і освіти, 

підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, багаторічну сумлінну 

науково-педагогічну та громадську діяльність кафедра історії держави, права 

та політико-правових учень проф. Бойко І.Й. запропонував звернутися до 

Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка з 

клопотанням про представлення проф. Тищика Б. Й. до нагородження 

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Пилипенко П.Д., 

проф. Гураль П.Ф. 

Результати голосування: за – 30, проти – 0, утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої Ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка з клопотанням про представлення 

Президенту України проф. Тищика Бориса Йосиповича до нагородження 

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри інтелектуальної власності, 

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

запропонувала порушити клопотання перед Вченою радою Львівського 

університету про присвоєння проф. Ромовській З.В. звання «Заслужений 

професор Львівського університету». 

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

Пилипенко П.Д., які в цілому підтримали пропозицію проф. Яворської Л.С., 

але звернули увагу на необхідність додаткового вивчення питання стосовно 

стажу роботи проф. Ромовської З.В., сувора відповідність якого вимогам, 

встановленим в Статуті Університету є необхідною. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Університету після 

додаткового вивчення питання стосовно відповідності стажу роботи проф. 

Ромовської З.В. вимогам, встановленим Статутом Університету для 

присвоєння звання «Заслужений профессор Львівського університету» та 

підтвердження такої відповідності зазначеним вимогам. 

 

3.4. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який запропонував відрядити, до 

25 лютого 2017 року, студентів Держипільску А., Горбачевську І. на 

навчання до Університету Фоджа (Італія) та студентів Никорак О. та 

Мисишин А. до Тартуського університету (Естонія) за програмою 

«Еразмус+».  

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О.К., доц. Лемик Р.Я. 
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Результати голосування: за – 30, проти – 0, утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: відрядити, до 25 лютого 2017 року, студентів 

Держипільску А., Горбачевську І. на навчання до Університету Фоджа 

(Італія) та студентів Никорак О. та Мисишин А. до Тартуського університету 

(Естонія) за програмою «Еразмус+».  

 

3.5. СЛУХАЛИ: доц. Лемик Р.Я., яка повідомила про запрошення 

аспірантки юридичного факультету Сень І. З. на стажування в 

Альбертинський університет (Канада). Запропонувала надати, у зв’язку з 

наведеним, Сень І.З. академічну відпустку з 01.09.2016 р. по 31.12.2016 р. 

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

Результати голосування: за – 30, проти – 0, утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: надати аспірантці юридичного факультету Сень І. З. 

академічну відпустку у зв’язку із стажуванням в Альбертинському 

університеті (Канада) з 01.09.2016 р. по 31.12.2016 р. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 
 
 
 
 
 
 
 


