
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

23 листопада 2016 року       м. Львів 

 

Присутні: 27 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. Звіт кафедр та факультету про наукову роботу 

2. Про результати виробничої практики 

3. Про готовність кафедр до зимової заліково-екзаменаційної сесії 

4. Про рекомендацію до друку Вісника Львівського університету. Серія 

право. Випуск 63. 

4. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти 

викладачів кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. 

Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів 

кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів 

кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. 

Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 



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

повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. 

Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Доц. Школика А.М., який повідомив, що кафедрою заслухано та 

затверджено звіти викладачів кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри 

додається. 

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

Василаша В.М., який повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено 

звіти викладачів кафедри. Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила, що кафедрою 

заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. Витяг із протоколу 

засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедрою заслухано та затверджено звіти викладачів кафедри. 

Витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Доц. Панчак О.Г., яка поінформувала Вчену раду про узагальнені 

результати наукової роботи на факультеті. 

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

Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти кафедр та факультету про наукову роботу 

затвердити. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Голову комісії з захисту виробничої практики № 1 доц. Лемик Р.Я., 

яка прозвітувала про роботу комісії (звіт додається). 

Голову комісії з захисту виробничої практики № 2 доц. Панчак О.Г., 

яка прозвітувала про роботу комісії (звіт додається). 
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Голову комісії з захисту виробничої практики № 3 доц. Косовича В.Я., 

який прозвітував про роботу комісії(звіт додається). 

Голову комісії з захисту виробничої практики № 4 доц. Береського 

Я.О., який прозвітував про роботу комісії (звіт додається). 

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

Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти голів комісій  з захисту виробничої практики 

затвердити. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Доц. Павлишина А.А., який повідомив, що кафедра до зимової 

заліково-екзаменаційної сесії готова, витяг із протоколу засідання кафедри 

додається. 

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

повідомив, що кафедра до зимової заліково-екзаменаційної сесії готова, витяг 

із протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедра до зимової заліково-екзаменаційної сесії готова, 

витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедра до зимової заліково-екзаменаційної сесії готова, 

витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедра до зимової заліково-екзаменаційної сесії готова, витяг 

із протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедра до зимової заліково-екзаменаційної сесії готова, витяг 

із протоколу засідання кафедри додається. 



Доц. Школика А.М., який повідомив, що кафедра до зимової заліково-

екзаменаційної сесії готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

Василаша В.М., який повідомив, що кафедра до зимової заліково-

екзаменаційної сесії готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

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

зимової заліково-екзаменаційної сесії готова, витяг із протоколу засідання 

кафедри додається. 

Доц. Різника С.В., який повідомив, що кафедра до зимової заліково-

екзаменаційної сесії готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедрами взяти до відома, 

визнати кафедри юридичного факультету готовими до зимової заліково-

екзаменаційної сесії. 

 

4. СЛУХАЛИ: доц. Панчак О.Г., яка повідомила про готовність до 

друку Вісника Львівського університету. Серія право. Випуск 63. Звернулася 

до Вченої ради з клопотанням рекомендувати Вісник до друку. 

Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку Вісник Львівського 

університету. Серія право. Випуск 63. 

 

5.1. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який звернув увагу на 

необхідність вжиття завчасних заходів щодо проведення Конференції 

трудового колективу юридичного факультету для заслуховування щорічного 

звіту декана та розгляду інших питань, віднесених Статутом університету до 
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компетенції Конференції. Запропонував підтвердити повноважність 

Конференції трудового колективу факультету, обраної 26 травня 2016 року, 

до 26 травня 2017 року. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Пилипенко П.Д., доц. Бурак В.М., 

проф. Нор В.Т.  

Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: підтвердити повноважність Конференції трудового 

колективу факультету, обраної 26 травня 2016 року, до 26 травня 2017 року. 

 

5.2. СЛУХАЛИ: проф. Яворську Л.С., яка звернулася до Вченої ради з 

клопотанням затвердити тему дисертаційного дослідження Андрейчука Л.В. 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії “Правова охорона 

комерційних найменувань за законодавством України та країн ЄС” 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження Андрейчука 

Л.В. на здобуття наукового ступеня доктора філософії “Правова охорона 

комерційних найменувань за законодавством України та країн ЄС”. 

 

5.3. СЛУХАЛИ: проф. Тищика Б.Й., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням рекомедувати до друку навчальний посібник «Галичина у 

державно-правовій системі Австрії та Угорщини” (автор: проф. Бойко І.Й.). 

Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомедувати до друку навчальний посібник «Галичина у 

державно-правовій системі Австрії та Угорщини” (автор: проф. Бойко І.Й.). 

 

Голова Вченої ради               Бурдін В.М. 

 

Секретар Вченої ради               Різник С. В. 

 


