
ПРОТОКОЛ № 23 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

24 квітня 2018 року       м. Львів 

Присутні: 23 члени Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Затвердження тем магістерських робіт; 

2. Про створення комісій щодо оцінки стану навчально-методичної, наукової та 

виховної роботи кафедр соціального права та основ права; 

3. Рекомендація до друку Вісника Львівського університету. Серія юридична; 

4. Різне. 

1.1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив, що кафедрою затверджено 

теми магістерських робіт, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається.  

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

що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із протоколу 

засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедрою затверджено теми 

магістерських робіт, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 



Доц Маріна О.К., який повідомив, що кафедрою кримінального права та 

кримінології затверджено теми магістерських робіт, витяг із протоколу 

засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Рабінович П. М., проф. Нор 

В. Т., проф. Коссак В. М., доц. Марін О. К. 

Результати голосування: «за» - 23; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: теми магістерських робіт затвердити. 

 

2.1. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який запропонував провести оцінку 

стану навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедр соціального 

права та основ права, для чого створити відповідні комісії. Про результати 

оцінки роботи кафедр заслухати на наступній Вченій раді. 

ВИСТУПИЛИ: проф. Пилипенко П.Д., проф. Кіселичник В.П. 

УХВАЛИЛИ: провести оцінку стану навчально-методичної, наукової та 

виховної роботи кафедр соціального права та основ права, для чого створити 

відповідні комісії у складі Гураля П.Ф. (голова), Маріна О.К., Школика А.М. та 

Нора В.Т. (голова), Панчак О.Г. Звіти комісій заслухати на наступній Вченій 

раді. 

 

3.1. Виступила доц. Панчак О.Г., яка звернулася до Вченої ради з 

клопотанням про рекомендацію до друку Вісника Львівського університету. 

Серія юридична. Випуск 66. 

УХВАЛИЛИ: рекомендуват до друку випуск Вісника Львівського 

університету. Серія юридична. Випуск 66. 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 

 


