
РІШЕННЯ 
засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 8.11.2016 року 
1. Схвалити концепцію розвитку Факультету. 
1.1. Доручити О.М. Байталюк, голові профспілки Факультету, старшому викладачу кафедри 

публічного та приватного права, доопрацювати та відредагувати концепцію розвитку 
Факультету. 

Відповідальна: О.М. Байталюк 
Термін виконання: до 11.11.2016 р. 

2.  Проект програми заходів щодо реалізації концепції розвитку Факультету взяти за 

основу. 
2.1. Доручити О.В. Гаврилюку, завідувачу кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, доктору економічних наук, професору, та Н.В. Барановій, 
заступнику декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидату 
історичних наук, доценту, доценту кафедри історії України, доопрацювати та 

відредагувати текст Програми заходів щодо реалізації концепції розвитку Факультету. 
3. Інформацію декана Факультету, доктора наук з державного управління, професора І.А. 

Грицяка, про проект Положення про Факультет взяти до уваги. 
4. Затвердити план стажування викладачів Факультету у 2016-2017 н.р. 
5. Інформацію завідувача кафедри публічного та приватного права, кандидата 

юридичних наук, доцента А.Ю. Нашинець-Наумової про планування та організацію 
навчально-виховного процесу та науково-педагогічної діяльності на кафедрі 

публічного та приватного права в новому навчальному році взяти до уваги. 
6. Інформацію завідувача кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, 

доктора економічних наук, професора О.В. Гаврилюка про планування та організацію 
навчально-виховного процесу та науково-педагогічної діяльності на кафедрі 

міжнародних відносин та міжнародного права в новому навчальному році взяти до 

уваги. 
7. Інформацію завідувача кафедри англійської мови, кандидата педагогічних наук, 

доцента Д.В. Ольшанського про планування та організація навчально-виховного 

процесу та науково-педагогічної діяльності на кафедрі англійської мови в новому 

навчальному році взяти до уваги. 
8. Затвердити теми кваліфікаційних робіт (ОКР бакалавр, магістр) для студентів всіх 

напрямків підготовки (спеціальностей). 
9. Назву наукової теми Факультету на 2017-2021 рр «Правові та міжнародні відносини в 

державовторенні: регіональний та місцевий вимір» взяти за основу. Затвердити 

Тематичний план видавничої діяльності на 2017 рік. 
10. Затвердити Положення про науково-методичну комісію. 
11. Рекомендувати кандидатуру С.А. Маляра, голови Ради студентського самоврядування, 

студента 4 курсу, напрям підготовки «Правознавство», як претендента на отримання 
іменної стипендії Бориса Грінченка. 

12. Рекомендувати до друку рукопис монографії «Інформаційна безпека: питання 

правового регулювання» (автор: А.Ю. Нашинець-Наумова). Рецензенти: П.В. 

Діхтієвський, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

права Юридичного факультету Київського національного університету імені Т.Г. 

Шевченка; В.К. Колпаков, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного та господарського права Запорізького національного університету. 
13.1. Видання рукопису здійснити за кошти автора. 



13.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про рекомендацію рукопису до 

друку. 
13. Рекомендувати до друку рукопис монографії «Адміністративні послуги у країнах 

Європейського Союзу та Україні: порівняльно-правовий аналіз» (автор: Я.Б. 

Михайлюк). Рецензенти: Н.О. Армаш, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

конституційного, адміністративного, господарського права та процесу Київського 

університету права НАН України; Ю.В. Ващенко, д.ю.н., доцент кафедри 

адміністративного права Юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; І.А. Грицяк, к.ю.н., доктор наук з державного 

управління, професор, в.о. декана Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

14.1. Видання рукопису здійснити за кошти автора. 
14.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про рекомендацію рукопису до 

друку. 
14. Затвердити методичні рекомендації для написання курсових та  бакалаврських 

робіт для студентів напрямів підготовки «Країнознавство» та «Міжнародна 

інформація». 
 

 
 
 


