РОЗПОРЯДЖЕННЯ
декана юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
№ Р-50/17
від 27 листопада 2017 року
Про написання курсових робіт студентами денної форми навчання
На виконання навчального плану 2017/2018 н.р. студентами денної форми навчання
РОЗПОРЯДЖАЮСЯ:
1. Надати студентам 1-4 курсів денної форми навчання право самостійно обирати теми
курсових робіт з тих навчальних дисциплін, які визначені для відповідного курсу цим
розпорядженням і тільки в зазначеній кількості для кожної кафедри.
1-й курс
Кафедра теорії та філософії права
Теорія права та держави - 155
Кафедра історії держави і права, політичних та правових учень
Історія держави і права України; Історія держави і права зарубіжних країн - 155
Кафедра конституційного права
Конституційне право України - 111
2-й курс
Кафедра цивільного права і процесу
Цивільне право України (загальна частина) - 89
Кафедра кримінального права і кримінології
Кримінальне право України (загальна частина) - 89
Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Трудове право України - 89
Кафедра адміністративного та фінансового права
Адміністративне право України - 89
3-й курс
Кафедра цивільного права і процесу
Цивільне право України (особлива частина) - 77
Кафедра кримінального права і кримінології
Кримінальне право України (особлива частина) - 75
Кафедра адміністративного та фінансового права
Фінансове право України – 75
Кафедра кримінального процесу і криміналістики
Кримінально-процесуальне право України - 75
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Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
Інтелектуальна власність - 75
4-й курс
Кафедра цивільного права і процесу
Міжнародне приватне право, Цивільне процесуальне право України (О.ч.) - 73
Кафедра конституційного права
Муніципальне право України - 35
Кафедра соціального права
Екологічне право України; Основи охорони праці - 70
Кафедра кримінального процесу і криміналістики
Криміналістика; Прокурорський нагляд в Україні - 70
Кафедра історії держави і права, політичних та правових учень
Історія політичних і правових учень - 35
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
Корпоративне право - 35
2. Написання студентами курсових робіт з навчальних дисциплін, які не визначені цим
розпорядженням для відповідного курсу, не дозволяється.
3. Кафедрам надати можливість студентам ознайомитись з переліком тем курсових робіт
з кожної дисципліни, яка зазначена в цьому розпорядженні.
4. Студенти 1-4 курсів, які бажають писати курсові роботи з зазначених для відповідного
курсу дисциплін, повинні до 15 грудня 2017 року подати заяву на кафедру для
закріплення за ними відповідної теми. Студенти, які виконують наукові роботи на
гуртках, повинні оформити їх як курсові роботи на відповідних кафедрах до
22 грудня 2017 року. Студенти, які до цього часу не будуть закріплені за жодною
кафедрою для написання курсової роботи, будуть примусово розподілені деканатом
на кафедри, на яких не буде заповнена квота по кількості курсових робіт.
5. Студенти зобов’язані здати курсові роботи на закріплені кафедри до 16 квітня 2018 р.
6. Захист курсових робіт провести до 10 травня 2018 року.
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