
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«28» вересня 2021 року  
м. Хмельницький                             

                       № 536/21 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 27 вересня 2021 року, протокол № 2 

 

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 34, частини 6 статті 36 Закону 

України «Про вищу освіту», підпунктів 4.1.24.3 та 4.1.24.23 Статуту університету  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 27 вересня 2021 року, протокол 

№ 2: 

1.1. Про внесення змін до складу вченої ради університету; 

1.2. Про присвоєння вченого звання професора БРИГІНЦЮ О.О.; 

1.3. Про присвоєння вченого звання доцента ХМЕЛЕВСЬКІЙ Н.В.; 

1.4. Про рекомендацію БІЛОУСОВА Ю. В. до присвоєння почесного 

звання «Заслужений юрист України»; 

1.5. Про рекомендацію НАЛУЦИШИНА В. В. до присвоєння почесного 

звання «Заслужений юрист України»; 

1.6. Про підсумки роботи приймальної комісії університету щодо прийому 

студентів на навчання у 2021 році; 

1.7. Про роботу відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та 

спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова за 2020 -2021 навчальний рік;  

1.8. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.9. Про рекомендацію до друку збірника тез Міжнародної науково-

практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в 

сучасному світі: проблеми теорії та практики»; 

1.10  Про затвердження Комплексного плану організаційної, 

профорієнтаційної та соціально-виховної роботи на 2021-2022 навчальний рік;  



1.11 Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії; 

1.12 Про внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова у 2021 році. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

Про внесення змін до складу вченої ради університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Світлани 

ЛОЗІНСЬКОЇ про зміни у складі вченої ради університету, керуючись 

частиною 3 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та п. 4.2.3, 4.2.4., 

4.2.5. Статуту Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію вченого секретаря Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про зміни у 

складі вченої ради взяти до відома. 

2. Вивести зі складу вченої ради університету:  

- БРИЧ Ларису Павлівну у зв’язку із припиненням трудових відносин з 

університетом;  

- КРУШИНСЬКОГО Сергія Антоновича у зв’язку зі складенням 

повноважень декана юридичного факультету. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання професора БРИГІНЦЮ О.О. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання 

професора по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового 

права Олександру БРИГІНЦЮ та керуючись наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про затвердження Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 

183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної комісії Юрія 

БІЛОУСОВА про результати таємного голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти БРИГІНЦЮ Олександру Олексійовичу вчене звання 

професора по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового 

права. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента ХМЕЛЕВСЬКІЙ Н.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання доцента 

по кафедрі кримінального права та процесу Наталі ХМЕЛЕВСЬКІЙ та 

керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 

року №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 03 лютого 2016 року за № 183/28313, беручи до уваги інформацію 

голови лічильної комісії Юрія БІЛОУСОВА про результати таємного 

голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти ХМЕЛЕВСЬКІЙ Наталі Володимирівні вчене звання 

доцента по кафедрі кримінального права та процесу.   

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію БІЛОУСОВА Ю.В. до присвоєння  

почесного звання «Заслужений юрист України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора університету Олега 

ОМЕЛЬЧУКА про рекомендацію Юрія БІЛОУСОВА до присвоєння 

почесного звання «Заслужений юрист України», керуючись указом 

Президента України «Про почесні звання України» від 29 червня 2001 року 

№ 476/2001 та п. 4.2.8.27. Статуту університету, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією щодо присвоєння почесного звання «Заслужений юрист 

України» професору кафедри цивільного права та процесу, кандидату 

юридичних наук, професору Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова БІЛОУСОВУ Юрію Валерійовичу.  

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію НАЛУЦИШИНА В.В. до присвоєння  

почесного звання «Заслужений юрист України» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора університету Олега 

ОМЕЛЬЧУКА про рекомендацію Віктора НАЛУЦИШИНА до присвоєння 

почесного звання «Заслужений юрист України», керуючись указом 

Президента України «Про почесні звання України» від 29 червня 2001 року 

№ 476/2001 та п. 4.2.8.27. Статуту університету, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією щодо присвоєння почесного звання «Заслужений юрист 

України» професору кафедри кримінального права та процесу, доктору 

юридичних наук, професору Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова НАЛУЦИШИНУ Віктору Володимировичу.  

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи приймальної комісії університету 

щодо прийому студентів на навчання у 2021 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Алли ТОКАР про підсумки роботи приймальної комісії 

університету щодо прийому студентів на навчання у 2021 році, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії Алли ТОКАР. 

про підсумки роботи приймальної комісії університету щодо прийому 

студентів на навчання у 2021 році взяти до відома.  

2. З метою більш ефективного формування контингенту абітурієнтів у 

2022 році активізувати здійснення профорієнтаційних заходів, проведення 

рекламної кампанії наявних в університеті спеціальностей, у тому числі в 

загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницької області та вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про роботу відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та 

спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова за 2020 -2021 навчальний рік 

 

Заслухавши та обговоривши звіт керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Катерини ВЛАДОВСЬКОЇ про роботу відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг за 2020 -2021 навчальний рік, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Звіт керівника відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та 

спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Катерини 

ВЛАДОВСЬКОЇ взяти до відома.  

2. Активізувати роботу відділу щодо розширення освітніх послуг у 

сфері підвищення кваліфікації та організації відповідного навчально-

методичного забезпечення по окремим курсам з метою популяризації 

діяльності університету на ринку послуг з питань підвищення кваліфікації. 

3. Роботу відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та 

спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг визнати задовільною. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Катерини ВЛАДОВСЬКОЇ про визнання документів про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та відповідно до 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800; п. п. 2.4., 4.2 Положення про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних і педагогічних працівників, затвердженого рішенням 

вченої ради 26 квітня 2021 року, протокол №12, та уведеного в дію наказом 

від 27 квітня 2021 р. № 188/21, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг 

Катерини ВЛАДОВСЬКОЇ взяти до відома.  

2. Визнати документи (сертифікати, свідоцтва) про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету згідно зі 

списком, що додається.  

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку збірника тез 

Міжнародної науково-практичної конференції  

Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі: 

проблеми теорії та практики» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини Інни ШЕВЧУК про рекомендацію до друку збірника тез 

Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні 

читання «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики», яка 

відбудеться 1-2 жовтня 2021 року, 

 
вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному 

світі: проблеми теорії та практики». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету   Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
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м. Хмельницький 

 

Про затвердження Комплексного плану організаційної,  

профорієнтаційної та соціально-виховної роботи  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу виховної та 

соціальної роботи Євгенії МАРТИНИШИН щодо затвердження 

Комплексного плану організаційної, профорієнтаційної та соціально-

виховної роботи на 2021-2022 навчальний рік, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу виховної та соціальної роботи Євгенії 

МАРТИНИШИН взяти до відома.  

2. Затвердити Комплексний план організаційної, профорієнтаційної та 

соціально-виховної роботи на 2021-2022 навчальний рік, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 



 

Про питання атестації осіб, які здобувають 

ступінь доктора філософії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи 

дисертацій та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертацій, про утворення спеціалізованих 

вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право, та керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 року № 167 «Про проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Організувати проведення попередніх експертиз дисертацій. 

1.1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Алли КІРИК на тему «Гарантії 

прав спадкоємців при спадкуванні за заповітом», поданої на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право 

(науковий керівник: Олена ЧЕРНЯК, к.ю.н., доц.), призначити рецензентами:  

- доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри трудового, 

земельного та господарського права Івана КОСТЯШКІНА,  

- кандидатку юридичних наук, доцентку, доцентку кафедри цивільного 

права та процесу Галину АНІКІНУ. 

Попередню експертизу дисертації Алли КІРИК провести на базі 

кафедри цивільного права та процесу та кафедри міжнародного та 

європейського права. 

Провести фаховий семінар для апробації дисертації та призначити 

головуючою семінару кандидатку юридичних наук, доцентку, доцентку 

кафедри цивільного права та процесу Світлану ЯКИМЧУК. 

1.2. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Данила ПАВЛИЧЕНКА на тему 

«Реалізація та захист законних інтересів учасників товариств та третіх осіб 

при реорганізації товариств», поданої на здобуття ступеня доктора філософії 

в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право (науковий керівник: 

Сергій БЕРВЕНО, д.ю.н., проф.), призначити рецензентами:  

 
 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
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- доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри трудового, 

земельного та господарського права Івана КОСТЯШКІНА,  

- кандидатку юридичних наук, доцентку, доцентку кафедри цивільного 

права та процесу Галину АНІКІНУ. 

Попередню експертизу дисертації Данила ПАВЛИЧЕНКА провести на 

базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри міжнародного та 

європейського права. 

Провести фаховий семінар для апробації дисертації та призначити 

головуючою семінару кандидатку юридичних наук, доцентку, доцентку 

кафедри цивільного права та процесу Світлану ЯКИМЧУК. 

 

2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про 

утворення таких спеціалізованих вчених рад: 

2.1. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Олени ЖУРАВСЬКОЇ на тему 

«Антропо-соціальні джерела формування права: філософсько-правовий 

вимір», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 

Право за спеціальністю 081 Право у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук, 

професорки, професорки кафедри теорії та історії держави і права Вікторії 

ВОВК;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, заслуженого юриста України, ректора університету Олега 

ОМЕЛЬЧУКА;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, професора кафедри кримінального права та процесу 

Віктора НАЛУЦИШИНА; 

– опонента – доктора юридичних наук, професора, професора кафедри 

теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права, 

заступника директора Навчально-наукового інституту права, психології та 

інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» 

Тараса ГАРАСИМІВА; 

– опонента – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри 

філософії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Богдани 

ШАНДРИ. 

 

2.2. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Галини КОЗЯР на тему «Соціальна 

відповідальність як імператив правової держави», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 

Право у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук, 

професорки, професорки кафедри теорії та історії держави і права Вікторії 

ВОВК;  



– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, заслуженого юриста України, ректора університету Олега 

ОМЕЛЬЧУКА;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, професора кафедри кримінального права та процесу 

університету Віктора НАЛУЦИШИНА; 

– опонента – докторки юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри 

теорії права та прав людини Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича Наталії ГУРАЛЕНКО; 

– опонента – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри 

філософії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Богдани 

ШАНДРИ. 

 

2.3. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Вікторії КОМІСАРЕНКО на тему 

«Застосування практики ЄСПЛ при захисті особистих немайнових прав 

батьків та дітей», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі 

знань 08 Право за спеціальністю 081 Право у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук, 

професорки, заслуженої юристки України, завідувачки кафедри цивільного 

права та процесу Світлани ГРИНЬКО;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, ректора університету Олега ОМЕЛЬЧУКА;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки 

юридичних наук, доцентки, завідувачки кафедри міжнародного та 

європейського права Олени ЧЕРНЯК; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, заслуженого юриста 

України, народного депутата України Миколи СТЕФАНЧУКА; 

– опонента – докторки юридичних наук, професорки, завідувачки 

кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного 

університету Сібілли БУЛЕЦИ. 

 

2.4. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Михайла ЛАТИНСЬКОГО на тему 

«Публічний порядок у міжнародному приватному праві України та праві 

ЄС», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право 

за спеціальністю 081 Право у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук, 

професорки, заслуженої юристки України, завідувачки кафедри цивільного 

права та процесу Світлани ГРИНЬКО;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, завідувача кафедри трудового, земельного та 

господарського права Івана КОСТЯШКІНА;  



– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки 

юридичних наук, доцентки, завідувачки кафедри міжнародного та 

європейського права Олени ЧЕРНЯК; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, завідувача кафедри 

міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська 

юридична академія» Олександра БІГНЯКА; 

– опонента кандидата юридичних наук, доцента, завідувача кафедри 

міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка Віктора КАЛАКУРИ. 

 

2.5. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Валентина ЛУЧКОВСЬКОГО на 

тему «Фактичні шлюбні відносини у сімейному праві», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 

Право у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук, 

професорки, заслуженої юристки України, завідувачки кафедри цивільного 

права та процесу Світлани ГРИНЬКО;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, завідувача кафедри трудового, земельного та 

господарського права Івана КОСТЯШКІНА;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки 

юридичних наук, доцентки, завідувачки кафедри міжнародного та 

європейського права Олени ЧЕРНЯК; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, заслуженого юриста 

України, народного депутата України Миколи СТЕФАНЧУКА; 

– опонента – докторки юридичних наук, професорки, завідувачки 

кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного 

університету Сібілли БУЛЕЦИ. 

 

2.6. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Олега ОКСАНЮКА на тему «Режим 

окремого проживання подружжя в сімейному праві», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 

Право у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук, 

професорки, заслуженої юристки України, завідувачки кафедри цивільного 

права та процесу Світлани ГРИНЬКО;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, завідувача кафедри трудового, земельного та 

господарського права Івана КОСТЯШКІНА;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки 

юридичних наук, доцентки, завідувачки кафедри міжнародного та 

європейського права Олени ЧЕРНЯК; 



– опонента – докторки юридичних наук, доцентки, професорки 

кафедри цивільного права та процесу, Харківського національного 

університету внутрішніх справ Лариси КРАСИЦЬКОЇ; 

– опонента – кандидата юридичних наук, старшого наукового 

співробітника, провідного наукового співробітника Лабораторії захисту 

суб'єктивних прав відділу проблем приватного права Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України Богдана ЛЕВКІВСЬКОГО. 

 

2.7. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Сабіни РАТУШНОЇ на тему «Право 

спільної сумісної власності на земельну ділянку», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 

Право у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук, 

професорки, заслуженої юристки України, завідувачки кафедри цивільного 

права та процесу Світлани ГРИНЬКО;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, доцента, професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Олександра БРИГІНЦЯ;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки 

юридичних наук, доцентки кафедри трудового, земельного та господарського 

права Людмили ТАРАНЕНКО; 

– опонента – доктора юридичних наук, професора, , завідувача кафедри 

земельного та аграрного права Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, член-кореспондента Національної  академії правових наук 

України, Володимира НОСІКА; 

– опонента – доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри 

земельного та аграрного права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, член-кореспондента Національної  академії 

правових наук України, Михайла ШУЛЬГИ. 

 

2.8. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Марії РОМАСЬ на тему «Держава 

Україна як учасник договірних зобов’язань у цивільному праві»», поданої на 

здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 

081 Право у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – доктора юридичних наук, 

професора, завідувача кафедри трудового, земельного та господарського 

права Івана КОСТЯШКІНА;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, доцента, професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Олександра БРИГІНЦЯ;  



– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки 

юридичних наук, доцентки, завідувачки кафедри міжнародного та 

європейського права Олени ЧЕРНЯК; 

– опонента –– докторки юридичних наук, професорки, завідувачки 

кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного 

університету Ірини ЛУКАСЕВИЧ-КРУТНИК; 

– опонента – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри 

цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

Юлії КРИВЕНКО. 

 

3. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо 

внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.07, утвореної 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 

2021 року № 965 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для 

присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України», з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації БОРТНИК Ольги Юріївни на тему 

«Набуття права власності із судових рішень», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право зі спеціальності 

081 Право:  

– вивести зі складу ради кандидата юридичних наук, доцента, доцента 

кафедри адміністративної діяльності факультету правоохоронної діяльності 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького Романа ГАВРІКА;  

– ввести до складу ради кандидата юридичних наук, доцента, доцента 

кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого Сергія КРАВЦОВА.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

27 вересня 2021 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про внесення змін до Правил прийому на навчання  

для здобуття вищої освіти у Хмельницькому університеті  

управління та права імені Леоніда Юзькова у 2021 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Алли ТОКАР про внесення змін до Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова у 2021 році, та керуючись 

Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2020 року № 1274,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Алли 

ТОКАР взяти до відома.  

2. Внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова у 2021 році, що додаються. 

3. Відповідальному секретареві приймальної комісії Алли ТОКАР 

забезпечити оприлюднення затверджених змін до Правил прийому на 

інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету і 

внести до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 


