Список наукових установ, спеціалізованих вчених,
науково-консультативних та експертних рад,
в яких членами є викладачі та наукові керівники аспірантів
Національна академія правових наук України
Нор В. Т. (дійсний член (академік);
Рабінович П. М. (дійсний член (академік);
Комісія з питань правової реформи
Бурдін В.М.
(член робочої групи з питань розвитку
кримінального права)
Гудима Д. А.
(член робочої групи з питань розвитку
законодавства про організацію судової влади
та здійснення правосуддя)
Науково-консультативна рада при Верховному Суді Бобечко Н.Р.
Богдан Й. Г
Ільницький О. В.
Коссак В.М.
Рабінович С. П.
Науково-консультативна рада Конституційного
Різник С. В. (заступник Голови),
Суду України
Бориславська О. М
Луцик В. В.
Спеціалізована вчена ради Д 35.051.03
Нор В. Т. (голова ради)
із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня Гураль П. Ф. (заступник голови)
доктора (кандидата) юридичних наук у Львівському Бойко І. Й.
національному університеті імені Івана Франка за Бурдін В. М.
спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави Кобилецький М. М.
і права; історія політичних та правових наук та Косович В. М.
12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; Когутич І. І.
судова експертиза; оперативно – розшукова Луць Л. А.
діяльність.
Рабінович П. М.
Синчук С. М.
Спеціалізована вчена рада Д 35.051.27
Коссак В. М. (голова ради)
у Львівському національному університеті імені Герц А.А. (заступник голови)
Івана Франка з правом прийняття до розгляду та Дякович М. М.
проведення захисту дисертацій на здобуття Сеник С. В.
наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних
наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і
процес; сімейне право; міжнародне приватне
право».
Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01
із захисту докторських дисертацій в Національному
університеті «Одеська юридична академія» зі
спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави
і права, історія політичних та правових учень;
12.00.02 – конституційне право, муніципальне
право; 12.00.07 – адміністративне право і процес,
фінансове право, інформаційне право; 12.00.10 –
судоустрій, прокуратура та адвокатура
Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій в
Національній академії внутрішніх справ
Спеціалізована вчена рада Д 70.705.04 Національної
академії Державної прикордонної служби України
імені Б.Хмельницького.
Спеціалізована вчена ради K 20.051.14 ДВНЗ
"Прикарпатський національний університет ім.

Рабінович П. М.

Коссак В. М.
Рабінович П. М.
Герц А. А.
Дякович М. М.

Василя Стефаника", 12.00.03 «Цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право».
Спеціалізована рада Д 58.082.04
для захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за
спеціальностями: 12.00.03 – «Цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право»; 12.00.07 – «Адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право».
Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04 в
Національному університеті «Одеська юридична
академія» з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних
наук зі спеціальностей: 12.00.04 - господарське
право; господарсько-процесуальне право; 12.00.11 –
міжнародне право; 12.00.12 - філософія права;
Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 в
Національному
університеті
«Львівська
політехніка» з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук зі
спеціальностей: 12.00.01 Теорія та історія держави і
права; історія політичних і правових учень; 12.00.07
Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право; 12.00.12 Філософія права;
Спеціалізована вчена рада Д 64.086.02 у
Національному юридичному університеті імені
Ярослава Мудрого дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних
наук
за спеціальностями: 12.00.01 «Теорія та
історія держави і права; історія політичних і
правових учень»; 12.00.03 «Цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право»; 12.00.12 «Філософія права».
Робоча група з розробки проекту закону про
нормативно-правові акти при Міністерстві юстиції
України
Проект «Аналіз прецедентної практики нового
Верховного Суду» у межах реалізації Програми
USAID «Нове правосуддя» (1 листопада 2018 – 01
жовтня 2019 р.)

Яворська О. С.

Грищук О. В.

Грищук О. В.

Рабінович С. П.

Косович В. М.
Бурдін В.М.,
Косович В. М.
Тарасенко Л. Л.

