
ПРОТОКОЛ № 27 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

22 квітня 2022 року                  м. Львів 

 

Присутні:  22 члени Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про звернення до Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка з 

поданнями про присвоєння вчених звань.   

2.  Різне. 

 
 

1.1.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який вніс до Вченої ради 

юридичного факультету клопотання звернутися до Вченої ради 

Львівського національного університету ім. Івана Франка з поданням про 

присвоєння вченого звання професора д.ю.н. Школику А.М. 

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

доц. Мочульська М.Є. Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб 

рішення про присвоєння вченого звання професора д.ю.н. Школику А.М. 

приймати шляхом відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі 

присутні члени Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння 

вченого звання професора д.ю.н. Школику А.М. проводити відкрито. 

Результати голосування:  «за» – 22; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

професора професору кафедри адміністративного та фінансового 

права, д.ю.н. Школику А.М. 

 

1.2.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права і 

кримінології, к.ю.н. Маркіна В.І., який вніс до Вченої ради юридичного 

факультету клопотання звернутися до Вченої ради Львівського 

національного університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння 

вченого звання доцента доцентці цієї кафедри к.ю.н. Денькович О.І. 

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

М.Є., проф. Пилипенко П.Д., проф. Бойко І.Й., проф. Нор В.Т. 

Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння 

вченого звання доцента доцентці кафедри кримінального права і 

кримінології, к.ю.н. Денькович О.І. приймати шляхом відкритого 



голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  

Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. 

Денькович О.І. проводити відкрито. 

Результати голосування:  «за» – 22; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри кримінального права і 

кримінології, к.ю.н. Денькович О.І. 

 

1.3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці цієї кафедри к.ю.н. Чопко Х.І. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Мочульська М.Є., 

проф. Пилипенко П.Д., проф. Нор В.Т., доц. Дякович М.М.  Проф. Бурдін 

В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри соціального права, к.ю.н. Чопко Х.І. приймати 

шляхом відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні 

члени Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого 

звання доцента к.ю.н. Чопко Х.І. проводити відкрито. 

Результати голосування:  «за» – 22 ; «проти» – немає; «утримались» 

– немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри соціального права, к.ю.н. Чопко Х.І. 

 

1.4.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці цієї кафедри к.ю.н. Барабаш Н.П. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Мочульська М.Є., 

проф. Пилипенко П.Д. Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб 

рішення про присвоєння вченого звання доцента доцентці кафедри 

соціального права, к.ю.н. Барабаш Н.П. приймати шляхом відкритого 

голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  

Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. 

Барабаш Н.П. проводити відкрито. 



Результати голосування:  «за» – 22 ; «проти» – немає; «утримались» 

– немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри соціального права, к.ю.н. Барабаш Н.П. 

 
 
 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 
 


