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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 
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«22» вересня 2020 року  
м. Хмельницький                             

                       № 461/20 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 18 вересня 2020 року, протокол № 3 

 

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 18 вересня 2020 року, протокол № 3: 

1.1. Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Панченка Сергія Володимировича, поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 Право; 

1.2. Про зміну теми дисертації та призначення наукового керівника аспірантці 

Комісаренко В. Д. за спеціальністю 081 Право.  

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Т.в.о. ректора університету                           Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 1 

18 вересня 2020 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Панченка Сергія Володимировича, поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Світлани Лозінської про проведення попередньої експертизи дисертації та 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації Панченка Сергія Володимировича, 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: 

 

1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Панченка Сергія Володимировича на 

тему «Джерела цивільного договірного права» призначити рецензентами 

доктора юридичних наук, професора, т.в.о. ректора університету Омельчука 

Олега Миколайовича та кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного 

права та процесу Анікіну Галину Володимирівну. 

2. Попередню експертизу дисертації Панченка Сергія Володимировича 

провести на базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри міжнародного 

та європейського права. 

3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Панченка Сергія 

Володимировича та призначити головуючою семінару кандидата юридичних 

наук, доцента, завідувача кафедри міжнародного та європейського права Черняк 

Олену Юріївну. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

т.в.о. ректора університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА  

 

РІШЕННЯ № 2 

18 вересня 2020 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 
Про зміну теми дисертації та призначення наукового керівника 

аспірантці Комісаренко В. Д. за спеціальністю 081 Право  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри цивільного 

права та процесу, доктора юридичних наук, професора Світлани Гринько, 

враховуючи рішення кафедри цивільного права та процесу від 23 вересня 2020 

року, протокол № 2, і беручи до уваги інформацію аспірантки кафедри щодо 

затвердження 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: 

 

1. Інформацію завідувача кафедри цивільного права та процесу доктора 

юридичних наук, професора Світлани Гринько взяти до відома. 
2. Тему дисертаційного дослідження «Припинення права власності в 

порядку цивільного судочинства» аспірантці Комісаренко Вікторії Дмитрівні за 
спеціальністю 081 Право, змінити, виклавши її в такому формулюванні: 
«Застосування практики ЄСПЛ при захисті особистих немайнових прав батьків 
та дітей». 

3. Призначити науковим керівником доцента кафедри цивільного права та 
процесу, кандидата юридичних наук Сердечну Ірину Леонідівну.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

т.в.о. ректора університету           Олег ОМЕЛЬЧУК 

 


