
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка  

від 23 березня 2021 р. 

1. Про участь студентів Факультету права та міжнародних відносин у 
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 

Доповідач: Ірина Юріївна Слюсаренко, 
доцент кафедри міжнародних відносин та 
міжнародного права, кандидат історичних 
наук, доцент. 

Регламент доповіді: до 10 хвилин 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи запитання, відповіді, 
обговорення: до 15 хвилин 

2. Про рекомендацію А.Ю. Нашинець-Наумової, доктора юридичних наук, 
доцента, професора кафедри публічного та приватного права Факультету 
права та міжнародних відносин, до участі у балотуванні на присвоєння 
вченого звання професора. 

Доповідач: Лілія Василівна Орел, завідувач 
кафедри публічного та приватного права, 
доктор юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 10 хвилин 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи запитання, відповіді, 
обговорення: до 15 хвилин 

3. Про стан та перспективи розвитку Центру юридичної деонтології. 
Доповідач: Андрій Петрович Чернега, доцент 
кафедри публічного та приватного права, 
кандидат юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 10 хвилин 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи запитання, відповіді, 
обговорення: до 15 хвилин 

4. Про стан та перспективи розвитку Центру практичної юриспруденції. 
Доповідач: Наталія Артурівна Сергієнко, 
старший викладач кафедри публічного та 
приватного права, кандидат юридичних наук 

Регламент доповіді: до 10 хвилин 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи запитання, відповіді, 
обговорення: до 15 хвилин 

5. Про стан та перспективи розвитку Центру бізнес-права. 



Доповідач: Наталія Сергіївна Хатнюк, 
професор кафедри публічного та приватного 
права, доктор юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 10 хвилин 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи запитання, відповіді, 
обговорення: до 15 хвилин 

6. Про стан та перспективи розвитку Центру місцевого самоврядування. 
Доповідач: Оксана Іванівна Чаплюк, доцент 
кафедри публічного та приватного права, 
кандидат юридичних наук 

Регламент доповіді: до 10 хвилин 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи запитання, відповіді, 
обговорення: до 15 хвилин 

7. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Цивільне право та 
процес» (автори Л. В. Орел та О. М. Калашник). 

Доповідач: Лілія Василівна Орел, завідувач 
кафедри публічного та приватного права, 
доктор юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 7 хвилин 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи запитання, відповіді, 
обговорення: до 10 хвилин 

8. Про рекомендацію до друку Збірника наукових праць за матеріалами 
круглого столу «Права людини в сучасних умовах розбудови 
громадянського суспільства в Україні», проведеного до Тижня права і Дня 
Загальної декларації прав людини 11 грудня 2020 року. 

Доповідач: Андрій Петрович Чернега, доцент 
кафедри публічного та приватного права, 
кандидат юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 7 хвилин 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи запитання, відповіді, 
обговорення: до 10 хвилин 

9. Різне. 

 

 

 
 

 
 



 
 


