ПРОТОКОЛ № 27
засідання Вченої ради юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
25 вересня 2018 року

м. Львів

Присутні: 22 члени Вченої ради
Порядок денний:
1. Обрання секретаря Вченої ради юридичного факультету;
2. Затвердження Положення про Лабораторію практичного права
«Юридичну клініку» Львівського національного університету ім. І. Франка;
3. Звіти заступників декана юридичного факультету про результати
сесії;
4. Затвердження тем дисертаційних досліджень;
5. Різне.
1. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який звернувся до Вченої ради з
поданням про обрання секретаря Вченої ради юридичного факультету, вніс
кандидатуру доц. Мочульської М. Є., запропонував членам Вченої ради
внести за наяваності інші кандидатури. Інші кандидатури на позицію
серкретаря Вченої ради юридичного факультету внесені не були. Вчена рада
вирішила обирати секретаря Вченої ради відкритим голосуванням.
Результати голосування:
«За» – 22;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
УХВАЛИЛИ: обрати доц. Мочульську М. Є. секретарем Вченої ради
юридичного факультету.
2.СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який запропонував затвердити
Положення про Лабораторію практичного права «Юридична клініка»

Львівського національного університету ім. І. Франка та звернутися до
Вченої ради Львівського національного університету ім. І. Франка з
поданням про затвердження Положення про Лабораторію практичного права
«Юридична клініка» Львівського національного університету ім. І. Франка.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В. Т., проф.
Пилипенко П. Д., доц. Марін О. К., доц. Семків В. О., завідувач Лабораторії
практичного права «Юридична клініка» Гриценко Н.
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Лабораторію практичного
права «Юридична клініка» Львівського національного університету ім. І.
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3. СЛУХАЛИ:
Заступника декана юридичного факультету, доц. Маріна О. К. про
результати сесії на денній формі навчання (звіт додається).
Заступника декана юридичного факультету доц. Павлишина А. А. про
результати сесії на заочній формі навчання (звіт додається).
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Тищик Б. Й.,
проф. Нор В. Т., проф. Коссак В. М.
Результати голосування:
«За» – 22;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
УХВАЛИЛИ: звіти заступників декана юридичного факультету доц.
Маріна О. К. та доц. Павлишина А. А. про результати сесії затвердити.
4.1. СЛУХАЛИ: проф. Коссака В.М., який звернувся до Вченої ради з
клопотанням про затвердження теми дисертаційного дослідження судді

господарського суду Львівської області, кандидата юридичних наук,
здобувача кафедри цивільного права та процесу Рима Тараса Ярославовича
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: "Правове
регулювання інвестиційних відносин у сфері будівництва: цивільно-правовий
аспект" за спеціальністю 081 Право (12.00.03 – цивільне право і цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право) та завердити науковим
консультантом доктора юридичних наук, професора Коссака В. М.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В.Т., проф.
Тищик Б. Й., проф. Пилипенко П. Д.
Результати голосування:
«За» – 22;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження судді
господарського суду Львівської області, кандидата юридичних наук,
здобувача кафедри цивільного права та процесу Рима Тараса Ярославовича
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: "Правове
регулювання інвестиційних відносин у сфері будівництва: цивільно-правовий
аспект" за спеціальністю 081 Право (12.00.03 – цивільне право і цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право) та затвердити науковим
консультантом доктора юридичних гнаук, професора Коссака В. М.
4.2. СЛУХАЛИ: проф. Пилипенка П. Д., який звернувся до Вченої ради
з клопотанням про затвердження теми дисертаційного дослідження доц.
Стасів Оксани Василівни на здобуття наукового ступеня доктора юридичних
наук: "Норми трудового права України" за спеціальністю 081 Право та
призначити науковим консультантом доктора юридичних наук, професора
Пилипенка П. Д.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В. Т., проф.
Пилипенко П. Д., доц. Богдан Й. Г.

Результати голосування:
«За» – 22;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження доц. Стасів
Оксани Василівни на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:
"Норми трудового права України" за спеціальністю 081 Право та призначити
науковим консультантом доктора юридичних наук, професора Пилипенка
П.Д.
5.1. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який проінформував Вчену раду
про надходження заяви аспірантки 3-го курсу юридичного факультету
Нижник Лілії Миколаївни про надання їй академічної відпустки у зв’язку зі
станом здоров’я.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В .М., проф. Нор В. Т.
Результати голосування:
«За» – 22;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку з 01.10.2018 р. по
30.09.2019 р. аспірантці 3-го курсу юридичного факультету Нижник Лілії
Миколаївні у зв’язку зі станом здоров’я.
5.2.СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який проінформував Вчену раду
про надходження заяви аспіранта 2-го року навчання юридичного факультету
Лаби Романа Ярославовича про надання йому академічної відпустки у
зв’язку з сімейними обставинами.
Участь в обговоренні взяли: доц. Мочульська М. Є.
Результати голосування:
«За» – 22;
«Проти» – немає;

«Утрималися» – немає.
УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту 2-го року
навчання юридичного факультету Лабі Роману Ярославовичу з 12.09.2018 р.
по 11.09.2019 р. у зв’язку з сімейними обставинами.
5.3. СЛУХАЛИ: доц Маріна О. К., який звернувся до Вченої ради з
клопотанням про затвердження звіту про перебування в докторантурі
доцента кафедри кримінального права та кримінології Палюк Лідії
Михайлівни за 2017-2018 навчальний рік. Доц. Палюк Л. М. прозвітувала
перед Вченою радою про результати свого перебування у докторантурі за
2017-2018 навчальний рік., а саме про те, що за звітний період перебування в
докторантурі з 1 вересня 2017 року вона опублікувала чотири наукові статті,
в тому числі одну в зарубіжному фаховому виданні, три – у фахових
виданнях України, взяла участь у науково-практичній конференції з
публікацією тез доповіді, станом на сьогодні за темою докторської дисертації
опубліковано двадцять наукових статей. Робота здійснюється згідно з
календарним планом докторантури.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Марін О. К.
Результати голосування:
«За» – 22;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про перебування у докторантурі доц.
Палюх Л.М. за 2017 – 2018 навчальний рік, визнати, що робота нею
виконується згідно з календарним планом докторантури.
5.4. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна, який проінформував Вчену раду про
надходження заяви від студентки четвертого курсу Букси Наталії Ігорівни
про переведення її на індивідуальний графік навчання, у зв’язку з
напруженим графіком спортивних змагань та тренувань.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В. Т.
Результати голосування:

«За» – 22;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
УХВАЛИЛИ: перевести студентку четвертого курсу Буксу Наталію
Ігорівну на індивідуальний графік навчання у зв’язку з напруженим графіком
спортивних змагань та тренувань.
5.5. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна, який проінформував Вчену раду про
надходження заяви від аспірантки 3-го року навчання юридичного
факультету Куманської-Нор Оксани Павлівни про поновлення з 1 жовтня
2018 року в аспірантурі без відриву від виробництва.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Кобилецький М.
М., доц Богдан Й. Г.
Результати голосування:
«За» – 22;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.
УХВАЛИЛИ: поновити аспірантку 3-го року навчання юридичного
факультету Куманську-Нор Оксану Павлівну в аспірантурі з 1 жовтня 2018
року.
5.6. СЛУХАЛИ: проф. Бойка І. Й., який звернувся до Вченої ради з
клопотанням про надання рекомендації до друку підручника проф. Тищика
Б. Й. «Сполучені Штати Америки: історія державності і права (XV-XXI
ст.)», рекомендованого до опублікування рішенням кафедри історії держави,
права та політико-правових учень від 25 вересня 2018 року.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В. Т., проф.
Коссак В. М., проф. Кобилецький М. М.
Результати голосування:
«За» – 22;
«Проти» – немає;
«Утрималися» – немає.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку підручник проф. Тищика Б. Й.
«Сполучені Штати Америки: історія державності і права (XV-XXI ст.)».

Голова Вченої ради
Секретар Вченої ради

проф. Бурдін В. М.
доц. Мочульська М. Є.

