
ПРОТОКОЛ № 30 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

27 листопада 2018 року       м. Львів 

 

 

Присутні: 23 члени Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про готовність кафедр до заліково-екзаменаційної сесії. 

2. Про стан написання магістерських робіт. 

3. Про затвердження тем дисертаційних досліджень.  

4. Про результати проходження виробничої (переддипломної) практики 

студентами другого року магістратури. 

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив про належний стан 

готовності кафедри до заліково-екзаменаційної сесії. 

Завідувача кафедри історії держави і права, проф. Бойка І. Й., який 

повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної 

сесії.. 

Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича 

В.М.,який повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-

екзаменаційної сесії. 

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

який повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-

екзаменаційної сесії. 

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

повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної 

сесії. 

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



повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної 

сесії. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

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

стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної сесії.  

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, 

проф.Кобилецького М.І., який повідомив про належний стан готовності 

кафедри до заліково-екзаменаційної сесії.. 

В. о. завідувача кафедри кримінального права та кримінології доц. 

Маркіна В. І., який повідомив про належний стан готовності кафедри до 

заліково-екзаменаційної сесії. 

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

повідомив про належний стан готовності кафедри до заліково-екзаменаційної 

сесії. 

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

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив про стан написання 

магістерських робіт. 

Завідувача кафедри історії держави і права, проф. Бойка І. Й., який 

повідомив про стан написання магістерських робіт. 

Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича 

В.М.,який повідомив про стан написання магістерських робіт. 

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

який повідомив про стан написання магістерських робіт. 

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

повідомив про стан написання магістерських робіт. 

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

повідомив про стан написання магістерських робіт. 



Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

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

написання магістерських робіт.  

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, 

проф.Кобилецького М.І., який повідомив про стан написання магістерських 

робіт. 

В. о. завідувача кафедри кримінального права та кримінології доц. 

Маркіна В. І., який повідомив про стан написання магістерських робіт. 

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

Коссак В. М. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та політико-

правових учень,  проф. Бойка І. Й., який запропонував Вченій раді для 

обговорення та затвердження тему дисертаційного дослідження Бедрія 

Мар’яна Мироновича на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук: «Звичаєва правотворчість в Україні: історико-правове дослідження». 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Тищик Б. Й., 

проф. Кобилецький М. М., доц. Семків В. О., доц. Стецик Н. В. 

УХВАЛИЛИ: повернути обгрунтування теми дисертаційного 

дослідження для доопрацювання. 

 

4. СЛУХАЛИ: доц. Мочульську М. Є., яка проінформувала Вчену раду 

про результати проходження виробничої (переддипломної) практики 

студентами другого року магістратури денної форми навчання, а також 

результати її захисту. 

Участь в обговорення взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Марін О. К. 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати проходження 

виробничої (переддипломної) практики студентами другого року 

магістратури денної форми навчання, а також результати її захисту. 



 

       5.СЛУХАЛИ: доцента Маріна О. К., який проінформував Вчену раду про 

результати проведного контрольного заміру знань студентів юридичного 

факультету денної форми навчання. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М, доц. Павлишин А. А., 

доц. Мочульська М. Є. 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома результати проведного контрольного 

заміру знань студентів юридичного факультету денної форми навчання. 

 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради      доц. Мочульська М. Є. 

 

 

 
 
 
 


