
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«28» січня 2021 року  
м. Хмельницький                             

                       № 46/21 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 27 січня 2021 року, протокол № 9 

 

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 січня 2021 року, протокол № 9: 

1.1. Про обрання голови вченої ради Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.2. Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників університету; 
1.3. Про затвердження Стратегії розвитку Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки; 
1.4. Про затвердження ліміту стипендіатів; 

1.5. Про підсумки наукової діяльності Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова за 2020 рік; 

1.6. Про план наукової діяльності Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова на 2021 рік; 

1.7. Про визначення чисельності виборців для участі у виборах ректора 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.8. Про утворення ради для проведення захисту дисертації Андриц 

Мар’яни Русланівни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право; 

1.9. Про затвердження Професійної програми підготовки осіб, які мають 

намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора); 

1.10 Про затвердження навчального плану курсів з отримання знань у сфері 

примусового виконання судових рішень і рішень інших органів; 



1.11. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами; 

1.12. Про присвоєння вченого звання доцента Налуцишину В.В. 

1.13. Про уточнення теми дисертації аспірантки Ратушної С.І. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Т.в.о. ректора університету     Ірина КОВТУН 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про обрання голови вченої ради  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани Лозінської щодо обрання голови вченої ради 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

відповідно до п. 3 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», п. 2.1. Положення 

про вчену раду університету, затверджене 19 лютого 2018 року, протокол №8 

та введене в дію наказом 06 березня 2018 року № 123/18, 
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію вченого секретаря університету Світлани Лозінської 

взяти до відома.  

2. Включити в бюлетені для проведення таємного голосування 

кандидатуру Омельчука Олега Миколайовича для обрання голови вченої ради.  

3. Затвердити протокол лічильної комісії про обрання голови вченої 

ради. 

4. Обрати головою вченої ради Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова доктора юридичних наук, професора, 

Заслуженого юриста України Омельчука Олега Миколайовича.  

 

 

 

Вчений секретар     Світлана ЛОЗІНСЬКА 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу кадрів 

Олександра Пугачова та голови лічильної комісії Анікіної Г. В. про результати 

таємного голосування,  

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протоколи лічильної комісії. 

2. Обрати на посади науково-педагогічних працівників з обов’язковим 

укладанням контрактів:  

доцента кафедри теорії та історії держави і права Мельник Надію 

Володимирівну; 

старшого викладача кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Владовську Катерину Петрівну;  

асистента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права Данілову Анну Вікторівну; 

асистента кафедри цивільного права та процесу Іваницького Андрія 

Мироновича; 

асистента кафедри міжнародного та європейського права Кірик Аллу 

Юріївну; 

доцента кафедри трудового, земельного та господарського права 

Заверуху Сергія Володимировича; 

доцента кафедри трудового, земельного та господарського права Бойко 

Антоніну Олександрівну; 

доцента кафедри кримінального права та процесу Козицьку Олену 

Геннадіївну; 

асистента кафедри кримінального права та процесу Грицишину Ларису 

Валеріївну; 

доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування Піхняк Тетяну Андріївну; 

старшого викладача кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи 

та страхування Граматович Юлію Василівну; 



доцента кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

Федорчук Ольгу Степанівну; 

доцента кафедри мовознавства Нагорного Ярослава Володимировича; 

доцента кафедри мовознавства Павлик Ольгу Борисівну. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Стратегії розвитку 

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради, першого 

проректора університету Олега Омельчука про затвердження Стратегії розвитку 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2020-

2025 роки, та відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», 

пункту 4.2.8.1. Статуту університету 

 
вчена рада вирішила: 

 

1.   Інформацію голови вченої ради, першого проректора університету 

Олега Омельчука щодо затвердження Стратегії розвитку Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки, 

взяти до відома. 

2.   Обговорити Стратегію розвитку Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки на засіданнях 

кафедр та в структурних підрозділах.  

3.  Розробити проект плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова у 

2021 році. 

 

 

 

Голова вченої ради                                         Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

27 січня 2021 року, протокол №9 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження ліміту стипендіатів 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера 

університету Валентини Дядюк щодо необхідності затвердження ліміту 

стипендіатів з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, 

керуючись п. 2.5. Правил призначення стипендій, надання матеріальної 

допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова і п. 4.2.8.10. Статуту 

університету, 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію головного бухгалтера університету Валентини Дядюк 

взяти до відома. 

2. Затвердити ліміт стипендіатів з урахуванням видатків на 

стипендіальне забезпечення на рівні 45 % фактичної кількості студентів 

денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) 

замовленням. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 
 

Про підсумки наукової діяльності Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова за 2020 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини Інни Шевчук про підсумки наукової діяльності у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова за 2020 рік, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1.  Інформацію завідувача науково-дослідної частини Інни Шевчук про 

підсумки наукової діяльності у Хмельницькому університеті управління та 

права імені Леоніда Юзькова за 2020 рік взяти до відома. 

2. Затвердити звіт про підсумки наукової діяльності у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова за 2020 рік, що 

додається. 

3. З метою подальшого вдосконалення наукової діяльності на 

факультетах та діяльності науково-дослідної частини університету: 

3.1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр посилити увагу на якість 

публікацій викладачів кафедри, які переважно видаються у вітчизняних 

фахових та інших виданнях. Спрямувати зусилля викладачів на підготовку 

публікацій у часописі «Університетські наукові записки» так і в журналах, 

включених до реферативних баз даних «Scopus», «Web of Science» та інших. 

3.2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр врегулювати терміни 

подачі індивідуальних планів з науки та підготовки загальнокафедрального 

звіту за звітній період.  

3.3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр посилити увагу за 

дотриманням академічної доброчесності науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти. 

3.4. Завідувачам кафедр звернути увагу на необхідність реєстрації 

загальнокафедральних тем та внесення їх до бази даних УкрІНТЕІ. 

3.5. Завідувачам кафедр університету до 26 лютого 2021 року 

проаналізувати та обговорити підсумки звіту про науково-дослідну роботу в 

університеті, вжити конкретних заходів щодо усунення зазначених зауважень. 



4. Відділам науково-дослідної частини до 1 березня 2021 року 

систематизувати інформацію про наукові здобутки на сайті університету. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

Олега Омельчука. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

27 січня 2021 року, протокол №9 

м. Хмельницький 

 

Про план наукової діяльності  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної 

частини університету Інни Шевчук про план наукової діяльності 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 

2021 рік,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача науково-дослідної частини університету Інни 

Шевчук Інни взяти до відома. 

2. Затвердити «План наукової діяльності Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021 рік», що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про визначення чисельності виборців  

для участі у виборах ректора Хмельницького університету  

управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Ірини Литвиненко про визначення 

чисельності виборців для участі у виборах ректора Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, керуючись Законом 

України «Про вищу освіту», пунктом 24 Постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу 

освіту», Статутом університету, наказом університету від 27 січня 2021 р. № 

42/21 «Про внесення змін до наказу «Про організацію виборів ректора 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова» від 

10 липня 2020 р. №261/20», 

 
вчена рада вирішила: 

 

Визначити загальну чисельність виборців для участі у виборах ректора 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова  

02 березня 2021 року станом на 01 січня 2021 року 141 особа. 

З них: 

- штатні науково-педагогічні та наукові працівники університету – 106 

осіб;  

- виборні представники з числа інших штатних працівників, які не є 

науково-педагогічними та науковими працівниками – 14 осіб; 

- виборні представники з числа студентів – 21 особа. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про утворення ради для проведення захисту дисертації  

Андриц Мар’яни Русланівни, поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 Право 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани Лозінської про утворення спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 

Андриц Мар’яни Русланівни, поданої 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: 

 

Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про утворення 

спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Андриц Мар’яни Русланівни на тему «Принципи 

права в рішеннях Конституційного Суду України», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 

081 Право.  

Спеціалізовану вчену раду запропоновано утворити у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – доктора юридичних наук, 

професора, професора кафедри теорії та історії держави і права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Вовк 

Вікторії Миколаївни;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, першого проректора Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Омельчука Олега Миколайовича;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, професора кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Налуцишина Віктора Володимировича; 



– опонента – доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри 

філософії та політології Львівського державного університету внутрішніх 

справ Бліхара В’ячеслава Степановича; 

– опонента – кандидата юридичних наук, завідувача кафедри цивільного 

права та процесу Львівського торговельно-економічного університету 

Горецької Христини Володимирівни. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження Професійної програми підготовки осіб, які 

мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Катерини Владовської про затвердження Професійної програми 

підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного 

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та беручи 

до уваги рішення методичної ради від 21 січня 2021 року, протокол №МР-4/2, 
 

вчена рада вирішила: 

 

1.  Інформацію керівника відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг 

Катерини Владовської прийняти до відома. 

2. Затвердити Професійну програму підготовки осіб, які мають намір 

здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора), що додається. 

3. Начальнику відділу інформаційного забезпечення та технічних 

засобів навчання Володимиру Кулику розмістити Професійну програму 

підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного 

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора на 

офіційному веб-сайті університету.  

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження навчального плану  

курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових 

рішень і рішень інших органів на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу 

підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців 

ліцензованих освітніх послуг Катерини Владовської про затвердження 

навчального плану курсів з отримання знань у сфері примусового виконання 

судових рішень і рішень інших органів на 2021 рік, та беручи до уваги рішення 

методичної ради від 21 січня 2021 року, протокол №МР-4/3, 
 

вчена рада вирішила: 

 

1.  Інформацію керівника відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг 

Катерини Владовської прийняти до відома. 

2. Затвердити навчальний план курсів з отримання знань у сфері 

примусового виконання судових рішень і рішень інших органів на 2021 рік, 

що додається. 

3. Начальнику відділу інформаційного забезпечення та технічних 

засобів навчання Володимиру Кулику розмістити навчальний план курсів з 

отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень 

інших органів на офіційному веб-сайті університету.  

 

 

 
Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами 

 

Відповідно до пункту 16 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 347, пункту 4.2.8.9 Статуту університету, підрозділу 3.8 Положення 

про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління 

та права, затвердженого рішенням вченої ради університету від 05 липня 2016 

року, протокол № 16, і уведеного в дію наказом університету від 08 липня 2016 

року № 359/16 (в редакції рішення вченої ради від 29 травня 2017 року, 

протокол № 14, уведеного в дію наказом університету від 06 червня 2017 року 

№ 279/17), та на підставі рішення методичної ради університету від 21 січня 

2021 року, протокол № 4 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від  

21 січня 2021 року, протокол № 4, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Налуцишину В.В.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани Лозінської про присвоєння вченого звання доцента по 

кафедрі кримінального права та процесу Налуцишину В. В. 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 Галини Анікіної про результати таємного голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти Налуцишину Володимиру Вікторовичу вчене звання 

доцента по кафедрі кримінального права та процесу.   

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

27 січня 2021 року, протокол № 9 

м. Хмельницький 

 

Про уточнення теми дисертації аспірантки Ратушної С.І. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри трудового, 

земельного та господарського права, доктора юридичних наук, доцента Івана 

Костяшкіна, враховуючи рішення кафедри від 16 січня 2021 року, протокол № 

6 та беручи до уваги інформацію аспірантки Ратушної С. І. щодо уточнення 

теми дисертації, відповідно до п. п. 10, 14, 24, 26 Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, 

 
вчена рада вирішила: 

 

Тему дисертаційного дослідження «Правові засади здійснення права 
спільної власності на землю» аспірантки кафедри трудового, земельного та 
господарського права Ратушної Сабіни Ігорівни за спеціальністю 081 Право 
уточнити, виклавши її в такому формулюванні: «Право спільної сумісної 
власності на земельну ділянку» (науковий керівник – д.ю.н., доцент Костяшкін 
І.О.). 

 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 


