
ПРОТОКОЛ № 22 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

03 квітня 2018 року       м. Львів 

 

Присутні: 22 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Затвердження робочих навчальних планів на 2018-2019 рр.; 

2. Затвердження Положення про магістерські роботи; 

3. Звіти про проходження навчально-ознайомчої практики; 

4. Затвердження тем дисертаційних досліджень; 

5. Затвердження додаткових програм для складання кандидатських 

іспитів; 

6. Різне. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: доц. Маріна О.К., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням про затвердження робочих навчальних планів на 2018-2019 

роки. Детально поінформував Вчену раду про зміст робочих навчальних 

планів. 

УХВАЛИЛИ: затвердити робочі навчальні плани юридичного 

факультету на 2018-2019 роки. 

 

2.1. СЛУХАЛИ: доц. Панчак О.Г., яка звернулася до Вченої ради з 

клопотанням про затвердження Положення про магістерські роботи. 

Детально поінформувала Вчену раду про зміст Положення. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про магістерські роботи 

юридичного факультету. 

 

3.1. СЛУХАЛИ:  



Голову комісії з захисту навчально-ознайомчої практики № 1 доц. 

проф. Нора В.Т., який прозвітував про роботу комісії (звіт додається). 

Голову комісії з захисту навчально-ознайомчої практики № 2 доц. 

Павлишина А.А., який прозвітував про роботу комісії (звіт додається). 

Голову комісії з захисту навчально-ознайомчої практики № 3 проф. 

Гураля П.Ф., який прозвітував про роботу комісії(звіт додається). 

Голову комісії з захисту виробничої практики № 4 доц. Береського 

Я.О., який прозвітував про роботу комісії (звіт додається). 

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

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти голів комісій  з захисту виробничої практики 

затвердити. 

 

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

клопотанням про затвердження теми дисертаційного дослідження доц. 

Різника Сергія Васильовича на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук: "Конституційність правових актів в Україні: сутність, 

методологія визначення та механізми забезпечення" за спеціальністю 081 

Право (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 

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

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження доц. 

Різника Сергія Васильовича на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук: "Конституційність правових актів в Україні: сутність, 

методологія визначення та механізми забезпечення" за спеціальністю 081 

Право (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 

4.2. СЛУХАЛИ: проф. Пилипенка П. Д., який звернувся до Вченої ради 

з клопотанням про затвердження теми дисертаційного дослідження доц. Рим 

Олени Михайлівни на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 



"Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового 

права України" за спеціальністю 081 Право. 

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

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження доц. Рим 

Олени Михайлівни на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 

"Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового 

права України" за спеціальністю 081 Право. 

 

5.1. СЛУХАЛИ: проф. Пилипенка П.Д., який клопотав про 

затвердження додаткових програм кандидатського іспиту аспірантів Олексіва 

І.І., Бук М.О.; 

проф. Косовича В.М., який клопотав про затвердження додаткових 

програм кандидатського іспиту аспірантів Наконечної А.М., Перетятко Г.В., 

Мочерад А.М.; 

проф. Яворську О.С., яка клопотала про затвердження додаткової 

програми кандидатського іспиту аспіранта Дюкарєвої К.Ю.; 

проф. Кобилецького М.М., який клопотав про затвердження додаткової 

програми кандидатського іспиту аспіранта Салій С.Л. 

УХВАЛИЛИ: затвердити додаткові програми кандидатського іспиту 

аспірантів та допустити аспірантів до здачі кандидатського іспиту зі 

спеціальності. 

 

6.1. СЛУХАЛИ: доц. Різника С.В., який поінформував Вчену раду про 

надходження заяви від студентки четвертого курсу Букси Наталії Ігорівни 

про переведення її на індивідуальний графік навчання, у зв’язку з 

напруженим графіком спортивних змагань. 

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

УХВАЛИЛИ: перевести студентку четвертого курсу Буксу Наталію 

Ігорівну на індивідуальний графік навчання до 04 червня 2018 року. 

 



6.2. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку монографії Моряк-

Протопопової Х.М. «Органи місцевої влади Королівства Галичини і 

Лодомерії (1849 – 1918 рр.)». Інформував завідувач кафедри проф. Бойко І.Й. 

Повідомив, що кафедра історії держави, права та політико-правових учень 

рекомендувала навчальний посібник «Галичина у державно-правовій системі 

Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918)», підготовлений Моряк-

Протопоповою Х. М. В обговоренні виступили: проф. Кобилецький В.М., 

проф. Богдан Й.Г.  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати навчальний посібник «Органи місцевої 

влади Королівства Галичини і Лодомерії (1849 – 1918 рр.)», підготовлений 

Моряк-Протопоповою Х. М. до друку. 

6.3. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку монографії Якубівського 

Ігоря Євгеновича «Набуття, здійснення та захист майнових прав 

інтелектуальної власності». 

Інформував Коссак Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Повідомив, що монографія 

обговорена на засіданні кафедри цивільного права та процесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  

В обговоренні виступили: проф. Бурдін В.М., доц. Богдан Й.Г.  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати монографію Якубівського Ігоря 

Євгеновича «Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної 

власності» до друку. 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 

 

 


