
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

27 грудня 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. Конкурсні справи 

2. Про рекомендацію до друку Збірника тез наукової конференції, 

присвяченої 130-річчю Ю. Панейка 

3. Різне 

 

 

1. ВИСТУПИВ: проф. Бурдін В. М., який проінформував, що 

оголошено конкурс на заміщення посади доцента кафедри історії держави, 

права та політико-правових учень, на вакантне місце подано одну заяву – 

асистента кафедри історії держави, права та політико-правових учень Моряк-

Протопопової Христини Миколаївни. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри історії держави, права та політико-

правових учень Тищик Б.Й., який доповів, що кафедрою рекомендовано до 

обрання на посаду доцента кафедри Моряк-Протопопову Х. М. (витяг з 

протоколу засідання кафедри додається). Звернувся до Вченої ради з 

клопотанням обрати Моряк-Протопопову Х. М. на посаду кафедри історії 

держави, права та політико-правових учень. 

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

 

Голосували: «ЗА» - 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

УХВАЛИЛИ: обрати Моряк-Протопопову Х. М. на посаду доцента 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень. 



 

2. СЛУХАЛИ: доц. Школика А.М., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням про рекомендацію до друку Збірника тез наукової конференції, 

присвяченої 130-річчю Ю. Панейка. 

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

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку Збірник тез наукової 

конференції, присвяченої 130-річчю Ю. Панейка. 

 

3.1. СЛУХАЛИ: проф. Тищика Б.Й., який запропонував уточнити тему 

кандидатської дисертації ас. кафедри історії держави, права та політико-

правових учень Вісьтака І.Я. та сформулювати її так: “Соціологічна правова 

концепція в юриспруденції США ХХ століття”. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бойко І.Й., проф. Гураль П.Ф. 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити уточнену тему кандидатської дисертації ас. 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень Вісьтака І.Я. 

“Соціологічна праваова концепція в юриспруденції США ХХ століття”. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: проф. Нора В.Т., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням про рекомендацію до друку монографії доц. Багрія М.В. та 

Луцика В.В. “Процесуальні засоби негласного отримання інформації: 

вітчизняний та зарубіжний досвід”. 

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

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

немає. 



УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію доц. Багрія М.В. 

та Луцика В.В. “Процесуальні засоби негласного отримання інформації: 

вітчизняний та зарубіжний досвід”. 

 

 

Голова Вченої ради               Бурдін В.М. 

 

Секретар Вченої ради               Різник С. В. 

 

 


