
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

25 жовтня 2016 року       м. Львів 

 

Присутні: 25 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. Звіти аспірантів і докторантів 

2. Про висунення підручників на державну премію України в галузі науки і 

техніки 2017 року 

3. Про організацію роботи Вченої ради 

4. Різне 

 

1.1. СЛУХАЛИ:  

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, 

що додаються.  

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

повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, що додаються.  

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

який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, що 

додаються.  

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

який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, що 

додаються.  

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

повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно звітів, що додаються.  

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила про атестацію 

кафедрою аспірантів згідно звітів, що додаються.  
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Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів 

згідно звітів, що додаються.  

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

Василаша В.М., який повідомив про атестацію кафедрою аспірантів згідно 

звітів, що додаються.  

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

Нор В.Т., проф. Рабінович П.М. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти аспірантів затвердити. 

 

2.1. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри соціального права Пилипенка 

П.Д., який звернувся до Вченої ради з клопотанням рекомендувати висунути 

підручник “Трудове право України: академічний курс [для студентів вищих 

навчальних закладів]” за ред. П.Д. Пилипенка, з додатком до нього “Трудове 

право України: Практикум” за ред. П. Д. Пилипенка на здобуття Державної 

премії України в галузі науки і техніки 2017 року. Витяг з протоколу 

засідання кафедри соціального права з відповідним клопотанням додано. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В. Т., проф. Гураль П.Ф., доц. 

Марін О. К. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка висунути підручник “Трудове право 

України: академічний курс [для студентів вищих навчальних закладів]” за 

ред. П.Д. Пилипенка, з додатком до нього “Трудове право України: 

Практикум” / за ред. П. Д. Пилипенка на здобуття Державної премії України 

в галузі науки і техніки 2017 року. 

 



2.2. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри інтелектуальної власності, 

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

звернулася до Вченої ради з клопотанням рекомендувати висунути підручник 

проф. Ромовської З.В. “Українське сімейне право” 2009 року, на здобуття 

Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року. Витяг з 

протоколу засідання кафедри з відповідним клопотанням додано. 

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

Пилипенко П.Д. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді Львівського національного 

університету імені Івана Франка висунути підручник проф. Ромовської З.В. 

“Українське сімейне право” 2009 року, на здобуття Державної премії України 

в галузі науки і техніки 2017 року 

 

3. СЛУХАЛИ: проф. Косовича В.М., який запропонував затвердити 

Тимчасовий регламент Вченої ради юридичного факультету (додається). 

Участь в обговоренні взяли: проф. Пилипенко П.Д., проф. Коссак 

В.М., доц. Богдан Й. Г.  

УХВАЛИЛИ: затвердити Тимчасовий регламент Вченої ради 

юридичного факультету. 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 
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