
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

26 грудня 2017 року       м. Львів 

 

Присутні: 28 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

Порядок денний: 

1. Про стан написання магістерських робіт. 

2. Різне. 

 

1.1. СЛУХАЛИ:  

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив про належний стан написання магістерських робіт 

студентами спеціалізації.  

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

повідомив про належний стан написання магістерських робіт студентами 

спеціалізації.  

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

який повідомив про належний стан написання магістерських робіт 

студентами спеціалізації.  

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

який повідомив про належний стан написання магістерських робіт 

студентами спеціалізації.  

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

повідомив про належний стан написання магістерських робіт студентами 

спеціалізації.  

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

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

стан написання магістерських робіт студентами спеціалізації.  
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Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив про належний стан написання 

магістерських робіт студентами спеціалізації.  

Маріна О. К., який повідомив про належний стан написання 

магістерських робіт студентами спеціалізації по кафедрі кримінального права 

та кримінології.  

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

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. 

 

2.1. СЛУХАЛИ: Заступника декана Різника С.В. про скерування на 

стажування Стецика Н. В. з 15 січня 2018 року по 28 січня 2018 року на 

запрошення Центру польських правових наук Факультету права та 

адміністрації Варшавського університету. 

УХВАЛИЛИ: Скерувати на стажування Стецика Н. В. на Факультет 

права та адміністрації Варшавського університету з 15 січня 2018 року по 28 

січня 2018 року. 

2.2. СЛУХАЛИ: доц. Маріна О. К., який поінформував Вчену раду про 

здійснені заміри знань студентів юридичного факультету з 30 жовтня 2017 

року по 03 листопада 2017 року.  

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Різник С.В. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома, застосовувати її для 

подальшого покращення навчального процесу на юридичному факультеті. 

2.3. СЛУХАЛИ: проф. Кобилецького М.М., який звернувся до Вченої 

ради з клопотанням про затвердження теми дисертаційного дослідження доц. 

Решоти В.В. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 

"Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України" за 

спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

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



УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження доц. 

Решоти В.В. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 

"Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України" за 

спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

2.4. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням про звернення до Вченої ради університету щодо присвоєння 

завідувачу кафедри конституційного права, проф. Гуралю П.Ф. державної 

нагороди – почесного звання “Заслужений юрист України”. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Кіселичник В.П., проф. Нор В.Т., 

проф. Бойко І.Й. Клопотання підтримали, відзначивши значний внесок проф. 

Гураля П.Ф. в розвиток правової держави в Україні, багатолітню, сумлінну 

працю, спрямовану на освіту та виховання декількох поколінь юристів. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради університету щодо 

присвоєння завідувачу кафедри конституційного права, проф. Гуралю П.Ф. 

державної нагороди – почесного звання “Заслужений юрист України”. 

 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 

 

 

 

 


