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Звіт про діяльність Хмельницького університету  управління та 
права  у 2017 році 

 
Хмельницький університет управління та права – вищий державний 

навчальний заклад, в якому функціонують факультет управління та 

економіки та юридичний факультет. Щороку університет зміцнює свій 

кадровий потенціал (24 доктори наук, 19 професорів, 71 кандидат наук, 49 

доцентів) та  поліпшує матеріально-технічну базу.  

Цього ж року наказом МОН від 10 травня 2017 року № 693 в 

університеті була створена спеціалізована вчена рада К 70.895.01 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з державного управління за 

спеціальностями 25.00.02 – механізми державного управління та 25.00.05 – 

державне управління в сфері державної безпеки та охорони громадського 

порядку.  

Також в  університеті працюють юридична клініка, Студентський бізнес-

центр, наукові студентські гуртки, Студентсько-аспірантське наукове 

товариство. Започаткована практика проведення щорічних Всеукраїнських та 

Міжнародних конференцій, в яких беруть участь представники наукових 

шкіл з країн ближнього та дальнього зарубіжжя. В університеті здійснюється 

видання одного із найпопулярніших в Україні наукового журналу 

«Університетські наукові записки». Викладачами та науковцями 

університету підготовлено низку монографій і підручників на правову, 

економічну та управлінську тематику.  
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ 
 

У поточному році продовжувалася цілеспрямована робота з 

розширення провадження освітньої діяльності двома шляхами: 

1) шляхом ліцензування переведених за актом узгодження напрямів 

підготовки та спеціальностей Переліку-2010 року на нові спеціальності 

Переліку-2015 року; 

2) започаткування нових спеціальностей за Переліком-2015 року з 

підготовки бакалаврів та магістрів. 

Загалом протягом 2016-2017 навчального року було підготовлено, 

подано до ліцензування і ліцензовано Міністерством освіти і науки України 

11 ліцензійних справ – 4 з підготовки бакалаврів, 3 з підготовки магістрів і 4 

з підготовки докторів філософії, а також відкрито докторантуру за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за двома 

науковими спеціальностями. 

Завдяки цьому станом на 01 вересня 2017 року разом за Переліком-

2010 року та Переліком-2015 року університет ліцензований здійснювати 

підготовку здобувачів вищої освіти за п'ятьма ступенями вищої освіти 

(бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор наук), тринадцятьма 

спеціальностями з десяти галузей знань. 

Зокрема, здобувачів: 

− освітнього ступеня бакалавра – за дев'ятьма спеціальностями 

(двома напрямами за Переліком – 2010 року до завершення циклу навчання – 

6.030401 Правознавство і 6.030601 Менеджмент та сімома спеціальностями 

Переліку 2015 року - 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 

Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування, 081 Право, 232 

Соціальне забезпечення, 242 Туризм; 

− освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – за трьома 

спеціальностями до завершення циклу навчання (за двома спеціальностями 

за Переліком 2010 року – 7.03040101 Правознавство і 7.03060101 

Менеджмент організацій та адміністрування, а також за однією 

спеціальністю за Переліком 2015 року – 081Право); 

− освітнього ступеня магістра – за сімома спеціальностями (трьома 

спеціальностями за Переліком - 2010 року до завершення циклу навчання – 

8.03040101 Правознавство, 8.15010002 Державна служба і 8.18010018 

Адміністративний менеджмент та за чотирма спеціальностями Переліку 2015 

року – 073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування, 081 

Право, 281 Публічне управління та адміністрування); 

− наукового ступеня кандидата наук – за чотирма науковими 

спеціальностями (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 08.00.10 – статистика; 

12.00.03 – цивільне право, цивільний процес, сімейне право,  міжнародне 

приватне право; 12.00.12 – філософія права); 

− освітньо-наукового ступеня доктора філософії – за чотирма 

спеціальностями – 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування; 
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− наукового ступеня доктора наук з державного управління за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (за двома 

науковими спеціальностями). 

На даний час сукупний ліцензований обсяг щорічного прийому на 

навчання за усіма рівнями та спеціальностями становить 2035 осіб, у тому 

числі 1085 осіб за денною і 950 осіб за заочною формами навчання. 

Поряд з цим, університет надає освітні послуги з підготовки до вступу у 

вищі навчальні заклади громадян України, підвищення кваліфікації фахівців 

за акредитованими напрямами (спеціальностями), підвищення кваліфікації 

адвокатів України, підвищення кваліфікації за программою підготовки 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів). 

У першому семестрі поточного навчального року здійснюється робота з 

підготовки ще двох ліцензійних справ. Одна з них - щодо започаткування 

підготовки бакалаврів із спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 

Міжнародні відносини, друга - щодо започаткування підготовки магістрів із 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 

Управління та адміністрування. 

За замовленням університету Міністерство освіти і науки України 09 

жовтня видало сертифікати про акредитацію на нові спеціальності, 

переведені за актом узгодження зі старих напрямів підготовки та 

спеціальностей. Термін дії сертифікатів - до 01 липня 2025 року, за винятком 

спеціальності Публічне управління та адміністрування (Державна служба), 

термін дії якого - до 01 липня 2018 року. 

Тому вже зараз потрібно розпочати підготовку акредитаційної справи з 

акредитації освітніх програм з підготовки на другому (освітньому) рівні 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра із спеціальності 074/281 Публічне 

управління та адміністрування. 



 6 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 
 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 

1236, Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2015 року № 1085, п. 3.2 Положення про приймальну комісію Хмельницького 

університету управління та права, затвердженого наказом ректора 

університету від 4 грудня 2015 року № 735/15, Положення про проведення 

єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 Право, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України № 579 від 11 квітня 2017 року, 

Правил прийому до Хмельницького університету управління та права у 2017 

році, затверджених рішенням вченої ради університету від 14 грудня 2016 

року, протокол № 6 (зі змінами) була створена приймальна комісія у складі: 

керівництва приймальної комісії:  

голова приймальної комісії – ректор університету, доктор юридичних 

наук, професор Омельчук О.М.; 

заступник голови приймальної комісії – перший проректор з наукової 

роботи, доктор історичних наук, професор Місінкевич Л.Л.; 

відповідальний секретар приймальної комісії – заступник декана 

юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент Захарчук В.М.; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому на юридичний факультет (денне та заочне відділення) – доцент 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидат 

юридичних наук Рижук І.В.; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому в магістратуру факультету управління та економіки за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, керівник відділу 

підготовки публічних управлінців, кандидат наук з державного управління 

Підлісна Т.В.; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому на факультет управління та економіки, старший викладач кафедри 

мовознавства Молотай С.М., 

а також п’ятнадцяти членів приймальної комісії. 

Для забезпечення діяльності приймальної комісії наказами по 

університету були створені функціональні підрозділи приймальної комісії, 

зокрема: 

– відбіркові комісії юридичного факультету та факультету управління 

та економіки; 

– предметні екзаменаційні комісії: 

• з історії України; 

• з української мови та літератури; 
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• з математики; 

• з іноземної мови; 

• з географії  

– комісії для проведення співбесід: 

• з історії України; 

• з математики; 

– фахові атестаційні комісії; 

– апеляційна комісія; 

– група інформаційного забезпечення роботи приймальної комісії; 

– уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв. 

Прийом документів від вступників здійснювався згідно зі строками 

визначеними Умовами прийому і Правилами прийому.  

Вступ до університету на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки бакалавра здійснювався за конкурсом на підставі 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджених 

сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти з предметів 

вступних випробувань: 

Таблиця 1 

Інформація про перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО 
Спеціальності ступеня 

бакалавра  
Перелік конкурсних предметів  
(вступних екзаменів, творчих 

конкрсів) 

Вага 
предметів 

сертифікат
у ЗНО 

Вага 
атестату 

про повну 
загальну 

освіту 

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в 
конкурсі 

Назва Код 

ФАКУЛЬТЕТ УПуРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 
Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування 

072 

 

1. Українська мова та література 0,25 0,1 100 
2. Математика 0,35 100 

3. Історія України, Географія  

(за вибором вступника) 
0,25 

100 

Менеджмент 073 1. Українська мова та література 0,25 0,1 100 
2. Історія України 0,35 100 

3. Іноземна мова, Математика (за 

вибором вступника) 
0,25 

100 

Туризм 242 1. Українська мова та література 0,25 0,1 100 
2. Історія України 0,35 100 

3. Географія, Іноземна мова 

(за вибором вступника) 
0,25 

100 

Публічне 
управління та 

адміністрування 

281 1. Українська мова та література 0,25 0,1 100 

2. Історія України 0,35 100 

3. Іноземна мова, Математика (за 

вибором вступника) 
0,25 

100 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Право 081 1. Українська мова та література 0,25 0,1 100 
2. Історія України 0,35 100 

3. Іноземна мова, Математика (за 

вибором вступника) 
0,25 

100 

Соціальне 
забезпечення 

232 1. Українська мова та література 0,25 0,1 100 
2. Історія України 0,35 100 

3. Іноземна мова, Географія (за 

вибором вступника) 
0,25 

100 



 8 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на 

навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, 

характеризується показниками наведеними в табл. 2. 
 

Таблиця 2 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на навчання за 

освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра 
 

Показники 

Юридичний факультет  Разом 

Спеціальність 081 
Право  

Спеціальність 
232 Соціальне 
забезпечення 

 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 
 

Подано заяв 
 Загалом 

400 46 44 3 493 

з них від абітурієнтів, які  

мають право вступати до 

університету за квотами 
3 1 0 0 4 

Зараховано  
загалом 

97 16 12 2 127 

за квотами 2 1    
на бюджетну форму навчання 24 0 0 0 24 
на контрактну форму навчання 73 16 12 2 113 
 

Показники Факультет управління та економіки Разом 
Спеціальність 072 

Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Спеціальність 
073 Менеджмент 

Спеціальність 
242 Туризм 

Спеціальність 
281 Публічне 

управління та 
адміністрування 

 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

 

Подано заяв 
загалом 

85 7 98 7 70 9 29 26 331 

з них від 

абітурієнтів, які 

мають право 

вступати до 

університету за 

квотами 

1 0 1 0 0 9 1 0 3 

Зараховано 
загалом 

14 1 16 0 0 0 12 17 60 

за квотами 0  0  0 0 0 0 0 
на бюджетну 

форму навчання 
8  6 0 0 0 7 0 21 

на контрактну 

форму навчання 
6 1 10 0 0 0 5 17 39 

 

Вступ до університету здійснювався за конкурсом незалежно від 

джерел фінансування навчання з урахуванням кількості балів з предметів 

вступних випробувань, зазначених у сертифікатах Українського центру 
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оцінювання якості освіти та середнього балу додатку до атестата (диплома), 

помножених на відповідні коефіцієнти. 

Загалом за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на 1 

курс зараховано у 2015 році – 165 осіб, у 2016 році – 190 осіб, у 2017 – 187 

осіб. 

 
Порівняльні показники вступної кампанії 2015, 2016 та 2017 року щодо 

чисельності бажаючих вступити на навчання та чисельність студентів, які 

фактично були зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра, відображені на рисунках 1-2 
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Рис. 1. Кількість поданих заяв для навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра 
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Рис. 2. Чисельність зарахованих на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра (на 1 курс) 

 

Наведені дані свідчать, що в 2017 році порівняно із попереднім роком 

спостерігається зменшення чисельності поданих заяв для участі у конкурсі на 

усі факультети: на юридичний (денне відділення) – на 383 заяви (-56 %), на 

факультет управління та економіки – на 38 заяв ( -8 %), окрім заочного 

відділення юридичного факультету – де спостерігається збільшення кількості 

поданих заяв на 12 (+35 %).  

При цьому, кількість осіб, зарахованих для навчання за освітнім 

ступенем Бакалавра на перший курс порівняно з минулим роком зменшилась 

на 3 особи (на юридичний факультет (денна форма) – на 7 осіб менше, на 

факультет управління та економіки – на 6 осіб більше, на заочне відділення 

юридичного факультету на 2 особи менше).  

 

Показники конкурсних балів для вступу на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра характеризуються даними, 

наведеними в табл. 3. 

Таблиця 3 

Показники конкурсних балів для вступу на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра за денною формою 

Показники 

Юридичний факультет  

Спеціальність 
081 Право 

Спеціальність 232 Соціальне забезпечення 

Найвищий конкурсний бал 186,175 172,431 
Найнижчий конкурсний бал 106,998 104,091 

Прохідний конкурсний бал на 

бюджетну форму навчання 
166,206 

 
- 
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Показники 

Факультет управління та економіки 
Спеціальність 
072 Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування  

Спеціальність 
073 

Менеджмент 

Спеціальність 
242 Туризм 

Спеціальність 
281 Публічне 

управління та 
адміністрування 

Найвищий 

конкурсний 

бал 

 

182,988 
184,314 182,427 178,092 

Найнижчий 

конкурсний 

бал 

114,756 110,925 107,559 109,65 

Прохідний 

конкурсний 

бал на 

бюджетну 

форму 

навчання 

157,182 161,106 - 158,089 

 

 

Відповідно до Правил прийому до Хмельницького університету 

управління та права у 2017 році один абітурієнт відділення заочної форми 

навчання юридичного факультету був рекомендований до зарахування за 

конкурсом за наслідками вступних випробувань, які проходили в 

університеті. 

Інформація про подані заяви за усіма напрямами підготовки та 

спеціальностями вносилася до Єдиної електронної бази з питань освіти і 

надалі розміщувалася в інформаційній системі «Конкурс», а також 

оприлюднювалася на інформаційному стенді приймальної комісії. Тому 

кожен абітурієнт мав можливість відслідкувати свій стан у рейтинговому 

списку абітурієнтів.  

 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на 

навчання на 2-3 курс за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалавра на базі неповної вищої освіти характеризується показниками 

наведеними в табл. 4. 

Таблиця 4 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на базі неповної 

вищої освіти  

Показники 
Юридичний 
факультет 

Факультет 
управління 

та економіки 

Заочне 
відділення 

юридичного 
факультету 

Разом 

Подано заяв  17 7 39 63 

Зараховано 17 6 32 55 
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Загалом, в порівнянні з 2016 роком в 2017 році на 2-3 курс зараховано 

на 34 студента більше. 
 

Загалом же, в 2017 році за освітнім ступенем бакалавра зараховано 242 

особи, що на 31 особу більше ніж в 2016 році. 

Абітурієнти, які вступали на юридичний факультет на денне та заочне 

відділення для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістрів з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право проходили 

єдине фахове вступне випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. 

Абітурієнти, які вступали на факультет управління та економіки для 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з галузі 

знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент за 

денною та заочною формами проходили вступні випробування у формі 

екзаменів за тестовими технологіями з менеджменту та іноземної мови.  

Конкурсний відбір вступників на навчання за денною та заочною 

формами за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з галузі 

знань 07 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 074 

Публічне управління та адміністрування здійснювався на підставі складання 

вступних випробувань у формі екзаменів за тестовими технологіями з основ 

держави і права, основ економіки, іноземної мови та у формі співбесіди з 

питань державного управління. 
 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на 

факультети університету для навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки магістрів, характеризується показниками наведеними в табл. 6. 

 

Таблиця 6 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на факультети 

університету для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістрів 

Назви 
показників 

Юридичний 
факультет 

 
Факультет управління та економіки 

Разом 
Спеціальність 081 

Право  

 

Спеціальність 073 

Менеджмент 

Спеціальність  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Подано 
документів: 

126 185 25 39 22 70 467 

Зараховано: 

з них: 
63 58 19 18 18 63 239 

на бюджетну 

форму навчання 
30 0 15 0 15 35 95 

на контрактну 

форму навчання 
33 58 4 18 3 28 144 
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Порівняльна характеристика прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістра наведена на рис. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис 8. Порівняльна характеристика прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістра у 2015-2017 рр. 

 
Загальна, у 2017 році кількість осіб, прийнятих на навчання за 

ступенем магістра становить 239 осіб і збільшилась порівняно з 2016 
роком на 116 осіб (+94 %), зокрема на юридичний факультет (денна 
форма) – на 33 особи, на факультет управління та економіки – на 55 
особу, на заочне відділення юридичного факультету – на 28 особи).  

 

Інформація щодо заповнення вільних ліцензованих місць наведена  

в табл. 8. 

Наведена в табл. 8 інформація свідчить, що незаповненими залишилось 

499 ліцензованих місця (або 54 % від загальної кількості).  

Разом з тим, додатково вдалося заповнити 55 вільних місця на 2-

3 курсах за рахунок зарахування абітурієнтів, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста за 

іншою спеціальністю або навчаються в університеті за іншою спеціальністю. 

Загалом у 2017 році на навчання до університету прийнято 481 

студенти, що на 52 студента менше, ніж було прийнято у  2016 році. Також 

на навчання до аспірантури прийнято 32 аспіранта. 
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Таблиця 8 

Інформація щодо заповнення ліцензованих місць  

в ході вступної кампанії 2016 р. 
 

№ 

з/п 

Галузі знань, 

ліцензовані напрями 

підготовки 

(спеціальності) 

Освітній ступінь 
Кількість 

ліцензованих 

місць 

Фактична 

чисельність 

зарахованих 

студентів 

Кількість 

незаповнен

их вільних 

ліцензовани

х місць 

 

1.  

Спеціальність 072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Бакалавр 
д.ф. 40 14 26 

з.ф. 20 1 19 

2.  
Спеціальність 073 

Менеджмент 
Бакалавр 

д.ф. 60 16 44 

з.ф. 60 0 60 

3.  
Спеціальність 242 

Туризм 
Бакалавр 

д.ф. 30 0 30 

з.ф. 20 0 20 

4.  

Спеціальність 281 

Публічне управління 

та адміністрування 

Бакалавр 
д.ф. 40 12 28 

з.ф. 20 17 3 

5.  
Спеціальність 081 

Право 
Бакалавр 

д.ф. 130 97 33 

з.ф. 100 16 84 

6.  

Спеціальність 232 

Соціальне 

забезпечення 

Бакалавр 
д.ф. 25 12 13 

з.ф. 5 2 3 

7.  073 Менеджмент Магістр 
д.ф. 50 19 31 

з.ф. 50 18 32 

8.  

Спеціальність 

Магістр 

д.ф. 80 63 17 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

з.ф. 20 18 2 

9.  
Спеціальність 

Магістр 
д.ф. 100 63 37 

081 Право з.ф. 75 58 17 

Разом 925 426 499 

       

 



 15 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 
 

Організація навчального процесу на факультеті управління та 

економіки у 2017 році здійснювалась відповідно до плану. Зокрема, вчасно 

були розроблені та затверджені графіки навчального процесу, розподілене 

навчальне навантаження. 

На факультеті проводиться підготовка фахівців освітнього рівня 

бакалавра: 

• за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент; 

• за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

• за спеціальністю 073 Менеджмент; 

• за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування (за 

денною та заочною формами навчання); 

• за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (за 

денною та заочною формами навчання); 

освітнього рівня магістра за спеціальностями: 

• 073 Менеджмент (за денною та заочною формами навчання); 

• 074 Публічне управління та адміністрування (за денною та 

заочною формами навчання); 

• 281 Публічне управління та адміністрування (за денною та 

заочною формами навчання)  

Зокрема вперше у 2017 році було здійснено набір студентів для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування за денною формою навчання.  

Загальна чисельність студентів станом на 1 грудня 2017 р. становить – 

384 студенти, що на 58 більше, ніж минулого року (у 2016 р. на факультеті 

навчалися 326 осіб, у 2015 р. – 383 особи, у 2014 р. – 371 особа, у 2013 р. –  

418 осіб, 2012 р. – 422 особи).  

За результатами атестації у 2017 р. присвоєно відповідну кваліфікацію 

118 фахівцям. Так дипломи отримали: 46 бакалаврів, 18 спеціалістів, 54 

магістри, з них 53 особи (44,9 %) продемонстрували високу успішність та 

склали атестацію на «відмінно», а отримали дипломи з відзнакою – 16 осіб 

(13,6 % випускників). Виходячи з цього, можна констатувати відповідність 

рівня підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів вимогам до професійної 

підготовки фахівців відповідних рівнів. 

Навчальні досягнення студентів постійно знаходяться в центрі уваги 

деканату, навчального відділу та кафедр факультету. На їх засіданнях 

ретельно аналізується стан поточної успішності, результатів проходження та 

захисту звітів з практики (стажування), підсумки складання заліків та 

екзаменаційних сесій, атестації, в тому числі хід виконання та захисту 

кваліфікаційних робіт. 

До складу факультету управління та економіки входить 5 кафедр:  

− кафедра публічного управління та адміністрування; 

− кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування; 
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− кафедра математики, статистики та інформаційних технологій; 

− кафедра природничо-гуманітарних наук та фізичного виховання; 

− кафедра мовознавства. 

На факультеті приділяється значна увага кадровому складу кафедр. 

Так, з 01 вересня 2017 р. на 5 кафедрах факультету управління та економіки 

навчальний процес забезпечують 48 науково-педагогічних працівників (з них 

8 докторів наук (у тому числі 6 професорів); 26 кандидатів наук (з них 13 

доцентів і 1 старший науковий співробітник). Колектив факультету 

управління та економіки сформований з високопрофесійних, відповідальних, 

творчих науковців і педагогів. 67 % науково-педагогічних працівників мають 

стаж педагогічної роботи більше 10 років. Основна частина науково-

педагогічних працівників залишається стабільною. Доведене до кафедр 

навчальне навантаження науково-педагогічних працівників факультету 

управління та економіки знаходиться у межах верхньої шкали, установленої 

в університеті для відповідних посад. Навчальні дисципліни розподіленні 

відповідно до паспортів спеціальностей та фахової підготовки науково-

педагогічних працівників.  

Підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники факультету 

здійснюють у відповідності з затвердженим графіком. 

Протягом 2017 р. оновлювалося навчально-методичне забезпечення 

дисциплін у відповідності до вимог вченої та методичної рад Університету.  

Науково-педагогічні працівники факультету беруть активну участь у 

робочих групах з підготовки локальних нормативно-правових актів 

Університету, роботі методичної та вченої рад, профспілки Університету, 

семінару із педагогічної майстерності. 

Також окремі науково-педагогічні працівники задіяні у підготовці 

кадрів вищої категорії, зокрема працюють у складі спеціалізованих вчених 

рад із захисту дисертаційних досліджень (д.е.н., професор Р.О. Кулинич – у 

Київському національному економічному університеті; д.е.н., професор 

Синчак В.П. – у Національному науковому центрі “Інститут аграрної 

економіки"; д.ф.н., доцент Семенюк Н.В. – у Хмельницькому національному 

університеті; д.е.н., професор Р.О. Кулинич, д.е.н., професор Пила В.І., д.е.н., 

професор Синчак В.П., д.держ.упр. Сіцінська М.В., к.держ. упр., доцент  

Гаман Т.В., к.держ. упр., доцент Ковтун І.Б., к.держ. упр., доцент  

Савицький В.Т., к.держ. упр. Шевчук І.В. – у Хмельницькому університеті 

управління та права). 

Науково-педагогічні працівники факультету, зокрема д.е.н., професор 

Синчак В.П., к.е.н., доцент Захаркевич Н.П., к.держ. упр., доцент Ковтун І.Б., 

к.е.н., доцент Терещенко Т.В., к.держ.упр. Требик Л.П. постійно 

співпрацюють із Хмельницьким Центром перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, читаючи 

лекції та проводячи практичні заняття із слухачами.  

Кулинич Р.О., Пила В.І., Синчак В.П., Ткачова Н.М., Арзянцева Д.А., 

Гаман Т.В., Захаркевич Н.П., Ковтун І.Б., Корюгін А.В. Савицький В.Т., 
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Терещенко Т.В., Щепанський Е.В. виконували обов’язків членів редакційної 

колегії наукового часопису “Вісник Хмельницького університету управління 

та права” –“Університетські наукові записки”. 

Брали участь у роботі приймальної комісії університету у 2017 р. 

Ковтун І.Б., Підлісна Т.В., Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П., Терещенко Т.В., 

Требик Л.П. та ін. 

Протягом 2016-2017 н.р. пріоритетом роботи на факультеті управління 

та економіки залишалося дотримання стандартів вищої освіти, вимог 

Міністерства освіти і науки України, забезпечення високої якості 

навчального процесу, запровадження активних форм навчання студентів.  

 

Відповідальною за підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 

Публічне управління та адміністрування є кафедра публічного управління 
та адміністрування. У навчальному процесі на факультеті управління та 

економіки у 2016-2017 н.р. брали участь 16 штатних науково-педагогічних 

працівників кафедри, з них 4 доктори та 11 кандидатів наук. За 2016-2017 н.р. 

науково-педагогічними працівниками кафедри було забезпечено викладання 

39 навчальної дисципліни, керівництво практиками, курсовими, дипломними 

та магістерськими роботами студентів 2,3,4,5 курсів, магістратури за 

спеціальностями Адміністративний менеджмент та Публічне управління та 

адміністрування денної та заочної форм навчання.  

На кафедрі із жовтня 2017 р. розпочалася підготовка 6 здобувачів 

ступеня доктора філософії за спеціальністю Публічне управління та 

адміністрування. 

На кафедрі здійснювалась наукова робота, зокрема, науково-

педагогічні працівники кафедри: 

− стали авторами 13 наукових статей, 2 монографій, 2 навчальних 

посібників, 1 науково-практичного проекту;  

− надали 2 відзиви на автореферати дисертацій;  

− виступили керівниками 39 наукових робіт студентів;  

− прорецензували 2 наукові статті та 1 навчальний посібник;  

− взяли участь у 15 міжнародних, всеукраїнських та 

університетських науково-практичних заходах;  

− підготували 1 відгук офіційного опонента; 

− к.е.н., доцент Щепанський Е.В. завершує підготовку дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, Баюк 

М.І. – кандидата історичних наук. 

Кафедра виступає співорганізатором Всеукраїнської заочної науково-

практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування 

в Україні», яка проводиться щороку 7 грудня.  

На кафедрі успішно функціонують 2 наукових гуртки: «Нові механізми 

регіонального розвитку» (керівник к.е.н., доцент Щепанський Е.В.). та 

«Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України» (керівник 

к.е.н., доцент Терещенко Т.В.), а також 2 проблемні групи 
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«Зовнішньоекономічні чинники формування національної безпеки України» 

та «Інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки». 

Щепанським Е.В. здійснювалось керівництво футбольною секцією. 

 

Колектив кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 
страхування складають 11 науково-педагогічних працівників, у тому числі 1 

доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, з яких 5 доцентів, та 2 старші 

викладачі, які забезпечують фундаментальну наукову, професійну та 

практичну підготовку студентів з 51 дисципліни, керівництво практиками, 

курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів 2,3,4,5 курсів, 

магістратури, аспірантів денної та заочної форм навчання на обох 

факультетах університету.  

Кафедра є профільною з підготовки бакалаврів за спеціальностями 072 

Фінанси, банківська справа та страхування та 073 Менеджмент, а також 

магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент. На кафедрі здійснюється 

підготовка 6 здобувачів ступеня доктора філософії. 

Кожного семестру на кафедрі проводяться методичні семінари, на 

яких розглядаються найрізноманітніші питання, пов’язані з удосконаленням 

організації та проведення навчальних занять, підготовки наукових робіт 

тощо. За результатами проведення методичних семінарів оформляються 

відповідні протоколи. 

У 2017 р. науково-дослідна робота на кафедрі здійснювалась 

відповідно до кафедральних наукових досліджень за темами: «Механізми 

управління підприємствами та установами в системі державного 

регулювання національною економікою», «Фінансові механізми регулювання 

діяльності юридичних і фізичних осіб в економічному та соціальному 

середовищі», «Проблеми переходу до інноваційно-інвестиційної моделі 

економічного зростання в умовах ринкової економіки». У рамках наукової 

тематики підготовлено колективну монографію «Фінансово-управлінські 

аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній 

економіці» за науковою редакцією д.е.н., професора Синчака В. П., у якій 

розміщені розробки науково-педагогічних працівників кафедри та 

університету стосовно дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємництва в національній економіці. 

Апробація результатів наукової роботи відбулась на ініційованій та 

проведеній кафедрою ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах 

глобалізації» (22-23 вересня 2017 р.), яка була присвячена 25-річчю 

Хмельницького університету управління та права. Матеріали конференції 

видано у збірнику тез за загальною редакцією д.е.н., професора Синчака В.П. 

У квітні 2017 р. кафедрою проведено конкурс наукових есе серед 

учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл Хмельницької області шляхом 

презентації конкурсантами своїх творчих робіт (есе).  
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На кафедрі функціонує три наукових студентських гуртки загальною 

чисельністю 44 студенти. Зокрема, 12-13 квітня 2017 р. вони взяли участь у 

Щорічній звітній науковій конференції студентів ХУУП.  

У 2017 р. доцент Корюгін А.В. здійснював наукове керівництво 

студентами 3 курсу факультету управління та економіки Гуменюк Діаною та 

Гриценюк Анастасією, які посіли 1 та 2 місце і стали призерами у номінації 

«Глибокі знання теоретичних основ» ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Регіональна економіка», що проходила 15-17 квітня 

2017 р. на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана».  

Доцент Арзянцева Д.А. і старший викладач Крушинська А.В. 

підготували студентку 4 курсу факультету управління та економіки Мороз 

Вікторію для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». 

Конкурс відбувався 18-21 квітня 2017 р. на базі економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Рябцева Вікторія – студентка 4 курсу факультету управління та 

економіки – під керівництвом доцента Захаркевич Н.П. підготувала наукову 

роботу на тему «Конкурентоспроможність молокопереробного 

підприємства» для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016-2017 

н.р. зі спеціальності «Менеджмент». 

Науково-педагогічними працівниками кафедри організовано та 

проведено спільно з представниками Польщі та підприємцями  

м. Хмельницького круглий стіл «Розвиток підприємництва в умовах 

економічної глобалізації: європейський досвід та вітчизняна практика»  

(22 вересня 2017 р.). За результатами заходу сформовано рекомендації у 

частині удосконалення фінансово-управлінських інструментів інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємництва в Хмельницькій області. 

 

На кафедрі мовознавства працюють 10 викладачів (у тому числі:  

1 кандидат філологічних наук, 2 кандидата педагогічних наук, 1 кандидат 

історичних наук, 6 старших викладачів). 

Кафедра забезпечує викладання української, англійської, німецької та 

латинської мов для студентів юридичного факультету та факультету 

управління та економіки. Викладачі кафедри працюють також в групах 

аспірантів. Науково-педагогічними працівниками кафедри викладаються 

дисципліни: українська мова за професійним спрямуванням, англійська мова, 

англійська мова за професійним спрямуванням, німецька мова за 

професійним спрямуванням, латинська юридична термінологія, ділова 

іноземна мова, культура мовлення, публічна комунікація і ділова мова в 

публічному управлінні, професійна іноземна мова в публічному управлінні, 

юридична  
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іноземна мова. У 2017 р. кафедра ініціювала курсову підготовку 

поглибленого вивчення англійської мови науково-педагогічних працівників 

університету. Викладачі кафедри також займаються перекладом документів, 

наукових статей, листів, технічної документації для різних структурних 

підрозділів університету. 

Викладачами кафедри за звітний період виконано значний обсяг 

методичної роботи, фактичний зміст якої становить навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення навчального процесу відповідними 

нормативними документами. Результатом такої роботи є: робочі програми 

(23), навчально-методичні матеріали (4), розробка тестових завдань, 

укладання екзаменаційних білетів тощо.  

Тематика наукових досліджень викладачів в основному пов’язана зі 

спеціалізацією кафедри і охоплює широке коло проблем у сфері професійної 

порівняльної педагогіки, методики викладання іноземних мов, 

термінознавства, фразеології, перекладознавства. Викладачі кафедри взяли 

участь у міжнародних конференціях і семінарах, а саме:  

- Міжнародна наукова конференція УАКЛіП «Когнітивна лінгвістика 

в міждисциплінарному контексті: теорія і практика», 8-10 жовтня 2016 р., 

м. Черкаси; 

- VІ Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів», 30-31 березня 2017 р. та 18 травня 2017 р., ХНУ. 

Викладачі кафедри були головами та членами журі ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України.  

Науково-педагогічні працівники кафедри стимулювали активну 

участь обдарованих студентів у ІХ Всеукраїнській науково-практичній 

студентській конференції з іноземних мов «Foreign languages in use: academic 

and professional aspects» (“Іноземні мови: науковий та професійний аспекти”), 

яка відбулась 5 квітня 2017 р. Крім студентів університету, у конференції 

взяли участь представники вищих навчальних закладів України: 

Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Академії Державної 

пенітенціарної служби (м. Чернігів), Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії, Хмельницького національного університету, Львівського 

торговельно-економічного університету, Інституту Управління державної 

охорони України Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та ін. Доповіді презентували іноземні студенти, зокрема з 

республіки Білорусь (Гродненський державний університет імені Янки 

Купали (м. Гродно), Польщі (Державний університет Марії Кюрі-

Склодовської (м. Люблін) та Німеччини (Гейдельбергський університет імені 

Рупрехта і Карла).  

Студентка 3 курсу факультету управління та економіки Грєхова 

Олександра посіла 1 місце у ІІ (обласному) етапі VІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 
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Шевченка, який проводився 01 грудня 2017 р., та представлятиме 

Хмельницьку область на ІІІ (всеукраїнському) етапі. Студентка 3 курсу 

факультету управління та економіки Гуменюк Діана посіла 2 місце, 

студентки 3 курсу юридичного факультету Сльоз Мирослава та Карпанасюк 

Анастасія – відповідно 4 та 5 місця на цьому ж конкурсі.  

Студентка 2 курсу факультету управління та економіки за 

спеціальністю Менеджмент Пешко Леся посіла 1 місце, а студентка 2 курсу 

юридичного факультету Захарченко Дар’я – 2 місце у ІІ (обласному) етапі 

XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, який 

проводився 04 грудня 2017 р. Обидві студентки представлятимуть 

Хмельницьку область на ІІІ (всеукраїнському) етапі. 

За звітний період на кафедрі було укладено 1 посібник та 1 довідник-

практикум. 

9 листопада 2017 р. у День української писемності та мови понад  

40 студентів 2 курсу факультету управління та економіки та 3 курсу 

юридичного факультету разом із доцентом І.В. Горячок та старшим 

викладачем О.В. Подолянчук долучилися до написання 17 Всеукраїнського 

радіодиктанту національної єдності.  

 

Науково-педагогічні працівники кафедри математики, статистики 
та інформаційних технологій (5 штатних одиниць: з них 2 доктора наук, 

професора та 3 кандидати наук) виконують навчальне навантаження у 

відповідності до навчальних планів факультетів Університету. Всього за 

кафедрою закріплено 21 навчальну дисципліну.  

Кафедра є організатором міжкафедрального методичного семінару на 

тему: «Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному 

процесі» (к.пед.н., доцент Федорчук О.С.), а також університетської 

олімпіади з навчальних дисциплін «Вища математика» (к.е.н. Фасолько 

Н.М.), «Статистика» (д.е.н., професор Кулинич Р.О.) та «Інформаційні 

технології» (к.е.н. Чайковська І.І.). 

На кафедрі виконується наукова тема: «Статистичні методи аналізу 

соціально-економічного розвитку регіонів» (державний реєстраційний номер 

0117U000107), у рамках виконання якої у звітному періоді удосконалено 

індексну методологію (розроблено індексні моделі) статистичного вивчення 

соціально-економічного розвитку регіонів України. 

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 051 Економіки зі 

спеціалізацією 0511 Статистика. Налагоджено співпрацю з Хмельницькою 

обласною державною адміністрацією стосовно запровадження науково-

дослідних розробок викладачів кафедри щодо впровадження системи 

Прогнозування-Програмування-Бюджетування в діяльності Хмельницької 

облдержадміністрації, а також розроблення проекту програми соціально-

економічного розвитку Хмельницької області до 2020 р.  

За результатами науково-дослідної роботи у 2017 р. вийшли друком 9 

наукових статей у фахових виданнях, в т.ч. 1 стаття в виданні Scopus.  
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Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у 

Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних заходах. Зокрема у  

2017 р. викладачі кафедри взяли участь у 10-и таких заходах.  

При кафедрі діють три наукових студентських гуртки, в яких беруть 

участь 19 студентів факультету управління та економіки. 

Традиційно, 26 травня 2017 р. було проведено ХVІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Статистична оцінка соціально-

економічного розвитку», яка включена у перелік наукових заходів вищих 

навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України. 

У 2017 р. три студенти Університету (Бегерський Василь, Небісь 

Світлана та Кухта Марія) зайняли високі місця та здобули перемогу в 

номінації «За високий рівень знань з дисципліни «Статистика» у щорічній 

Всеукраїнській Олімпіаді з навчальної дисципліни «Статистика», ІІ тур якої 

відбувся у Національній академії статистики, обліку та аудиту. 
 

Науково-педагогічні працівники кафедри природничо-гуманітарних 
наук та фізичного виховання (перейменована кафедра безпеки 

життєдіяльності та фізичного виховання), у складі якої працюють 8 науково 

педагогічних працівників, з яких 1 доктор наук, 2 кандидати наук та 5 

старших викладачів, виконують навчальне навантаження у відповідності до 

навчальних планів факультетів Університету. Всього за кафедрою закріплено 

16 навчальних дисциплін. 

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у 

Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних заходах, розпочата 

робота з написання посібника «Екологія людини». У рамках XVI з'їзду 

Всеукраїнського лікарського товариства 28 вересня-01 жовтня 2017 р. у  

м. Кам'янці-Подільському відбулась V Всеукраїнська наукова практична 

конференція «Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи 

лікаря», де університет і кафедра виступили співорганізаторами. 

При кафедрі діє науковий студентський гурток «Ойкумена», в якому 

беруть участь студенти університету. 

Завдяки успішній роботі викладачів університет досяг значних успіхів 

у спортивній роботі. Зокрема:  

- Участь збірної команди університету у півфіналі Всеукраїнської 

студентської баскетбольної ліги. 

- 2 місце на чемпіонаті міста Хмельницького з баскетболу. 

Склад команди: 

1. Дзюба Тарас 4 курс факультету управління та економіки 

2. Кокітько Віталій 4 курс юридичного факультету 

3. Сивулицький  Олег 2 курс факультету управління та економіки 

4. Мощанець Андрій 2 курс факультету управління та економіки 

5. Стащук  Сергій 2 курс факультету управління та економіки 

6. Пігун Богдан 3 курс факультету управління та економіки 

7. Загурський Богдан магістратура юридичного факультету 
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8. Горностай Сергій магістратура факультету управління та 

економіки 

9. Меркулов Сергій магістратура юридичного факультету 

10. Залога Євген магістратура факультету управління та 

економіки 

11. Максимчук Влад 4 курс юридичного факультету 

12. Коханський Антон 4 курс юридичного факультету 

   

- Учасники фіналу чемпіонату України з баскетболу 3х3.  

- 1 місце на обласному етапі чемпіонату України з баскетболу 3х3. 

- 2 місце на обласній універсіаді з баскетболу 3х3. 

Склад команди: 

1. Дзюба Тарас 4 курс факультету управління та економіки 

2. Сивулицький  Олег 2 курс факультету управління та економіки 

3. Мощанець Андрій 2 курс факультету управління та економіки 

4. Стащук  Сергій 2 курс факультету управління та економіки 

   

- 1 місце на Чемпіонаті міста з більярду серед студентів. 

Склад команди: 

1. Ворона Олег 2 курс юридичного факультету 

2. Голоднюк Дмитро 2 курс юридичного факультету 

3. Гадський Ілля 3 курс юридичного факультету 

4. Катриченко Вадим магістратура юридичного факультету 

5. Шевчук Юрій 5 курс юридичного факультету 

   

- 2 місце на Чемпіонаті України з боротьби «Кураж» – Сторожук 

Валентин (2 курс юридичного факультету). 

- 3 місце на Чемпіонаті України з кікбоксингу – Мазур Ігор (2 курс 

юридичного факультету). 

- 3 місце на Чемпіонаті Хмельницької області з важкої атлетики – 

Гладкова Влада (3 курс факультету управління та економіки). 

- 2 місце на Спартакіаді міста Хмельницького з настільного тенісу.  

Склад команди: 

1. Гречанюк  Владислав 2 курс юридичного факультету 

2. Макаров Максим 4 курс факультету управління та економіки 

3. Кравчук Тетяна 2 курс факультету управління та економіки 

   

- Команда університету Феміда-Старлайф стала чемпіоном 
регулярного Чемпіонату Хмельницької області з футзалу; бронзовим 
призером Преміум ліги Хмельницької обасті з футзалу сезону 2016-2017 рр.; 

учасником Кубку України з футзалу (1/32 фіналу). 
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До складу факультету також входить відділ підготовки публічних 
управлінців. У 2017 р. було десятий раз здійснено набір слухачів для 

навчання за магістерською програмою за спеціальністю Публічне управління 

та адміністрування заочної форми навчання та в одинадцяте – на денну 

форму навчання. На сьогодні в магістратурі за спеціальністю Публічне 

управління та адміністрування навчається 110 слухачів (це на 40 більше ніж 

минулого навчального року), з них 26 за денною та 89 за заочною формою 

навчання. За кошти державного бюджету навчаються 75 слухачів. 

Відділом проводиться систематична робота із організації навчального 

процесу, укладені контракти на підготовку магістрів за кошти юридичних та 

фізичних осіб, а також за бюджетні кошти.  

Здійснюється постійний моніторинг працевлаштування випускників 

магістратури. Після завершення навчання у 2017 р. усі особи 

працевлаштовані на рівнозначні або вищі категорії посад. 

У 2016-2017 н.р. слухачі магістратури за спеціальністю Публічне 

управління та адміністрування денною та заочної форми навчання взяли 

участь у роботі круглого столу на тему: «Актуальні питання впровадження 

Закону України «Про державну службу» за участю заступника голови – 

керівника апарату Хмельницької обласної державної адміністрації Бирки 

Ю.І., заступника директора – начальника відділу юридичного забезпечення 

діяльності Нацдержслужби Департаменту нормативно-правової роботи та 

юридичного забезпечення Астапова А.О. та керівників апаратів РДА області.  

26 жовтня 2017 р. слухачі магістратури взяли участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції на тему: «Розвиток місцевого 

самоврядування. Становлення інституту старости», де вони мали змогу 

поспілкуватися із головою Хмельницької обласної ради Загородним М.В., 

президентом Української асоціації районних та обласних рад, головою 

Харківської обласної ради Черновим С.І., керівником проекту фонду Ганса 

Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії Зайберлінгом Д., 

директором Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу Нацдержслужби України Канавець М.В., представниками апарату 

Верховної Ради України.  

17 листопада 2017 р. магістранти також прослухали відкриту лекцію 

громадського діяча, доктора політичних наук, кандидата історичних наук, 

професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка  

Томенка М.В. 

Студенти магістратури були активними учасниками й інших 

університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходів. 

 

Організація навчально-виховного процесу у 2016-2017 н.р. 

здійснювалася навчальним відділом факультету, яким було забезпечено 

ефективний перебіг навчального процесу шляхом формування відповідних 

графіків та розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій, атестації 

студентів; графіків проведення консультацій, захисту курсових робіт, звітів 

про проходження практик. З працівниками відділу систематично проводяться 
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наради з питань організації навчального процесу. Крім того, методисти 

факультету постійно проводять виховні заходи зі студентами, контролюють 

якість та успішність навчання в розрізі курсів та навчальних дисциплін, 

аналізують відвідування занять. 

 

Крім цього важливим здобутком факультету управління та економіки 

та університету в цілому стало започаткування у 2017 р. підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування; докторів наук з державного управління; а також відкриття 

спеціалізованої вченої ради К 70.895.01 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 «Механізми 

державного управління» та 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку» (строком до 31 грудня 2019 р.). 

У 2017 р. було започатковано та успішно проведено підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання і протидії корупції за професійною 

програмою та навчальною програмою короткострокового семінару обсягом 

250 осіб. 

З травня 2017 р., на виконання вимог постанови Кабінету міністрів 

України від 26 квітня 2017 року № 301, активно працює постійно діюча 

атестаційна комісія для атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою (голова комісії – 

к.держ.упр., доцент Ковтун І.Б., секретар – к.держ.упр. Підлісна Т.В.). З 

початку роботи комісією видано 1175 посвідчень, а на баланс університету 

від цієї діяльності надійшло 150 500 грн. 

У травні 2017 р. був підписаний протокол про наміри щодо 

співробітництва в рамках програми «Електронне врядування задля 

підзвітності влади та участі громади» (EGAP). Підписання протоколу про 

наміри засвідчило згоду Хмельницького університету управління та права та 

Хмельницького Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій, Хмельницької обласної ради 

та Фонду «Східна Європа» співпрацювати в рамках впровадження е-

урядування та е-демократії у освітню діяльність задля усунення перешкод у 

доступу громадян до е-демократії, оволодіння навиками е-участі, 

формування мотивації до е-активності, покращення процесу підготовки 

студентів та публічних службовців. 

У 2017 р. продовжувала активно вестися діяльність факультету у 

напрямку розширення провадження освітньої діяльності. Зокрема отримано 

ліцензію на підготовку: 

− бакалаврів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування; 
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− бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування; 

− бакалаврів за спеціальністю 242 Туризм; 

− докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування. 

Наразі на факультеті завершується робота над ліцензійною справою 

щодо підготовки магістрів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування.  

 

Отже, наведене свідчить про в цілому задовільну роботу факультету 

управління та економіки протягом звітного періоду. Проте деканату, 

кафедрам, відділам факультету слід спрямувати свої зусилля на постійний 

розвиток факультету й університету в цілому, покращення навчальної, 

методичної, наукової, організаційної та виховної роботи з метою підтримки 

та подальшого підвищення якості підготовки фахівців. 

 

Пріоритетними завданнями на 2018 рік є: 

− акредитація освітньої програми підготовки магістрів за спеціальністю 

Публічне управління та адміністрування; 

− започаткування підготовки магістрів за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування; 

− інтенсифікація профорієнтаційних заходів у напрямі співпраці із 

профільними випускними класами шкіл м. Хмельницького та Хмельницької 

області з метою збільшення чисельності та покращення якості контингенту 

студентів; 

− продовження роботи щодо використання сучасних форм та методів 

навчання для формування більш конкурентоспроможних на ринку праці 

менеджерів, економістів, фінансистів та публічних управлінців; 

− розширення сфер співпраці з роботодавцями щодо ознайомлення 

студентів із діяльністю передових бізнесових та управлінських структур, 

забезпечення проходження практик та подальшого працевлаштування 

випускників; 

− покращення якісного складу кафедр на основі залучення науково-

педагогічних працівників з числа докторів наук, професорів, а також 

підготовки за захисту дисертаційних робіт науково-педагогічними 

працівниками кафедр. 
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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Відповідно до законодавства про вищу освіту предметом діяльності 

юридичного факультету у 2017 році була робота спрямована на підготовку 

фахівців зі спеціальності Право / Правознавство за денною та заочною 

формами навчання та удосконалення форм і методів такої підготовки.  

Згідно з означеним напрямом діяльності протягом звітного періоду 

здійснювались: 

Навчальна робота 

1. У 2017 році юридичний факультет здійснював роботу з підготовки 

фахівців за спеціальністю Право / Правознавство за освітніми ступенями 

бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, а також за 

спеціальністю 232 Соціальне забезпечення за освітнім ступенем бакалавра. 

Усього станом на 1 листопада 2017 року на факультеті навчалося 890 

студента, у тому числі 500 – на відділенні денної форми навчання та 390 – на 

відділенні заочної форми навчання (287 здобувають першу вищу освіту, 103 

– другу вищу освіту). 

2. У 2017 році було підготовлено ліцензійні справи та успішно 

пройдено ліцензування: 

- спеціальності 232 Соціальне забезпечення на першому рівні 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра, у зв’язку з чим було отримано 

право готувати відповідних фахівців ліцензійним обсягом 30 осіб;  

- спеціальності 081 Право на другому рівні здобувачів вищої освіти 

ступеня магістра, у зв’язку з чим було отримано право готувати відповідних 

фахівців загальним ліцензійним обсягом 175 осіб (100 – за денною формою 

навчання, 75 – за заочною формою навчання). 

3. Крім того, підготовлено ліцензійну справу для розширення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки на 

першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за 

спеціальністю 293 Міжнародне право загальним ліцензійним обсягом 30 осіб.  

4. У 2017 році було підготовлено і випущено 371 фахівця з вищою 

юридичною освітою, з яких 74 – з дипломами з відзнакою, у тому числі: 

- на відділенні денної форми навчання: 173 фахівця, у тому числі 

96 бакалаврів, 47 спеціалістів, 30 магістрів;  

- на відділенні заочної форми навчання: 198 фахівців, у тому числі 

59 бакалаврів, 111 спеціалістів, 28 магістрів. 

5. На факультеті організовано проведення курсів підготовки до вступу 

в магістратуру за спеціальністю 081 Право за тестовими технологіями 

зовнішнього незалежного оцінювання. За результатами вступних 

випробувань випускники бакалаврату юридичного факультету показали 

достатньо високий рівень підготовки, що дозволило Хмельницькому 

університету управління та права зайняти за цим показником 10 місце по 

Україні (при тому, що ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю 

Право станом на 2016 рік мали 139 ВНЗ та їх відокремлених структурних 

підрозділів). 
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6. Працівники факультету активно брали участь у підготовці 

локальних нормативно-правових актів у сфері забезпечення навчального 

процесу. Так, деканом юридичного факультету Крушинським С.А. 

розроблено проект Положення про надання додаткових платних освітніх 

послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін понад обсяги, 

встановлені навчальними планами і програмами. Деканом юридичного 

факультету Крушинським С.А. спільно з деканом факультету управління та 

економіки Ковтун І.Б. розроблено проект нового Положення про систему 

рейтингового оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої 

освіти у Хмельницькому університеті управління та права. Зазначені 

нормативні акти надалі були затверджені вченою радою університету. 

7. У поточному році значно активізувалась робота із використання 

мультимедійних засобів у навчальному процесі, що пов’язане зі збільшенням 

кількості аудиторій, забезпечених таким обладнанням.  

Методична робота 

1. Велика робота проведена у зв’язку із впровадженням положень 

Закону України “Про вищу освіту”. Розроблено освітню програму та 

уніфіковані навчальні плани підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 

Право. Крім того, доповнено освітню програму та навчальні плани 

підготовки магістрів за спеціальністю 081 Право (доповнено двома новими 

спеціалізаціями – по кафедрі конституційного, адміністративного та 

фінансового права, по кафедрі трудового, земельного та господарського 

права). В межах удосконалення змісту підготовки фахівців ступеня магістра 

на факультеті запроваджено низку нових сучасних навчальних дисциплін. 

2. Науково-педагогічними працівниками факультету розроблено та 

оновлено робочі програми навчальних дисциплін, які викладаються на 

факультеті, розроблені методичні матеріали до більшості навчальних 

дисциплін. 

Наукова робота  

1. Виконання наукової роботи здійснюється відповідно до плану 

наукової роботи на факультеті та університеті. Слід відмітити, що протягом 

2017 року наукова робота на факультеті відбувалася у межах затвердженого 

плану заходів. Крім традиційних наукових заходів («Осінні юридичні 

читання», які у цьому році були уже шістнадцятими) у поточному році було 

проведено низку круглих столів, всеукраїнських конференцій з актуальних 

питань юридичної науки і практики.  

2. Науково-педагогічні працівники факультету брали участь у низці 

міжнародних, всеукраїнських, університетських конференцій та круглих 

столів. Так, за 2017 рік 23 виступи на наукових заходах здійснили працівники 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права; 56 – 

кафедри кримінального права та процесу; 31 – кафедри цивільного права та 

процесу; 20 – кафедри трудового, земельного та господарського права; 10 – 

кафедри теорії та історії держави і права; 7 – кафедри міжнародного та 

європейського права; 12 – кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук. 
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Крім того, окремі працівники взяли участь у заходах, організованих за 

сприяння ОБСЄ, зокрема осінній школі з кримінального права 

(Налуцишин Вол.В.). 

3. Науково-педагогічними працівниками факультету підготовлено 

70 наукових публікацій у закордонних, вітчизняних фахових та інших 

виданнях. При цьому найбільшу кількість публікацій підготували науково-

педагогічні працівники кафедри кримінального права та процесу. 

4. Науково-педагогічні працівники факультету взяли участь у 

підготовці низки монографій, підручників та навчальних посібників, зокрема: 

- навчальний посібник «Вступ до альтернативного вирішення спорів» 

(Бондаренко-Зелінська Н.Л., Нагнибіда В.І., Димінська О.Ю., 

Анікіна Г.В., Білоусов Ю.В.); 

- навчальний посібник «Банківське право України. Загальна частина» 

(Сторожук І.П.); 

- навчальний посібник «Конституційне право зарубіжних країн». В 2-

х частинах (Івановська А.М.); 

- словник-довідник з аграрного права та законодавства 

(Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С.); 

- конспект лекцій «Теорія держави і права» (Сторожук І.П.); 

- науково-практичний посібник «Становлення інституту старости: 

перші кроки» (Рижук І.В.); 

- монографія «Адміністративні послуги в Україні: засади надання та 

шляхи вдосконалення» (Буханевич О.М.); 

- монографія «Подання доказів у кримінальному судочинстві 

України» (Крушинський С.А.); 

- монографія «Конституційна економіка як механізм організації 

правової та демократичної держави» (Іванова Р.Ю.); 

- монографія «Сучасний віруючий в контексті державно-конфесійних 

та міжконфесійних відносин в Україні» (Куліш Н.С.); 

- монографія «Особисті немайнові права і обов’язки інших членів 

сім’ї та родичів» (Сердечна І.Л.); 

5. За звітний період відбулися захисти дисертаційних досліджень: 

- однієї докторської дисертації – Костяшкін І.О. («Проблеми 

правового забезпечення реалізації соціальної функції права 

власності на землю в Україні»), спеціальність 12.00.06 — земельне 

право; аграрне право; еклогічне право; природоресурсне право.); 

- однієї кандидатської дисертації – Сердечна І.Л. («Особисті 

немайнові права і обов’язки інших членів сім’ї та родичів», 

спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право.). 

Працівники кафедр юридичного факультету прорецензували 10 

монографій, підручників, навчальних посібників, надали 46 відгуків на 

автореферати дисертацій. 

4 аспіранти кафедри цивільного права та процесу успішно захистили 

кандидатські дисертації, 1 дисертація подана до захисту. 
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6. Науково-педагогічні працівники факультету взяли участь у розробці 

проектів нормативно-правових актів (Нагнибіда В.І,), експертних висновків 

за відповідними запитами (Івановська А.М., Лозінська С.В., Бляхарський 

Я.С., Захарчук В.М., Крушинський С.А., Волкотруб С.Г. та інші). 

7. Поширеною на факультеті є студентська наукова робота в рамках 

гуртків, наукових секцій та в інших формах. Системно та планово працюють 

наукові студентські гуртки при кафедрах факультету (загальна кількість – 

12 гуртків).  

8. Поряд з цим, було продовжено роботу щодо залучення студентів до 

різного роду олімпіад, наукових конкурсів та брейн-рингів. Так, у травні 2017 

року було проведено брейн-ринг серед студентів 2-го курсу юридичного 

факультету на знання адміністративно-деліктного законодавства; у грудні – 

брейн-ринг для студентів 2 курсу юридичного факультету на знання 

Конституції України; для учнів ЗОШ на знання Конституції України; для 

студентів 1-2 курсів університету та Академії Державної прикордонної 

служби на знання Руської правди, тощо. 

У квітні 2017 року було проведено регіональний конкурс творчих робіт 

есе «Дотримання прав людини в Україні в контексті вступу України до ЄС» 

для учнів 9-11 класів області, а також студентів юридичних факультетів 

вищих навчальних закладів області (подано 43 заявки на участь). 

9. На факультеті активно працює громадський рух.  

– функціонує дві громадських організації “Євразійська асоціація 

правничих шкіл та правників” та Хмельницьке відділення Асоціації 

правників України”; 

– активно працює студентська громадська організація Ліга студентів 

Асоціації правників України (керівник, студентка третього курсу Долинна 

Катерина); 

– функціонує дебатний клуб (керівник, студентка 2 курсу Кіт 

Анастасія). 

– функціонує обласний осередок Асоціації європейських студентів-

правників (ELSA). 

Представниками вказаних організацій систематично проводяться різні 

наукові, виховні та просвітницькі заходи, кінолекторії на професійну 

тематику, англомовні клуби, брейн-ринги, правові школи, змагання, 

конференції тощо. 

10. Студенти юридичного факультету взяли участь в низці наукових 

заходів, змагань, турнірів тощо, зокрема: 

- у турнірі серед студентів-правників, що проводився Головним 

територіальним управління юстиції у Хмельницькій області зайняли 1 місце 

(Сулима Іванна, Дзізінський Юрій, Андрушко Юлія, Голуб Анна, Соловйова 

Олександра); 

- у національній олімпіаді юридичних клінік із консультування 

клієнтів дійшли до півфіналу (Михайлишин Романа, Бучковська Оксана); 



 31 

- у модельних судових засіданнях з питань свободи слова в умовах 

конфлікту зайняли 2 місце (Андрушко Юлія, Соловйова Олександра, 

Бартосюк Олександр, Ватащук Юрій, Паламарчук Анастасія); 

- у Національних судових змаганнях з протидії корупції зайняли 3 

місце (Бартосюк Олександр, Ватащук Юрій); 

- у всеукраїнських змаганнях з господарського права та процесу 

ім. проф. С.З. Михайліна зайняли 7 місце (Даньков Андрій, Наконечна 

Наталія); 

- студентка 4 курсу Сулима Іванна Миколаївна зайняла 1-ше місце у 

міжнародному правничому конкурсі імені В.М. Корецького. 

Організаційна, виховна, профорієнтаційна робота 

1. Науково-педагогічні працівники працюють в спеціалізованих вчених 

радах із захисту дисертацій (Омельчук О.М., Грищук В.К., Брич Л.П., 

Гринько С.Д., Грищук О.В., Буханевич О.М., Стеценко С.Г.), виступають як 

офіційні опоненти (Гринько С.Д., Буханевич О.М., Костяшкін І.О., 

Грищук В.К., Крушинський С.А., Бондаренко-Зелінська Н.Л., Ватрас В.А. та 

інші). 

3. Кафедри університету організували (або взяли участь в організації) 

ряду наукових заходів:  

- Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Змагальність у 

кримінальному провадженні: історія, сучасність, зарубіжний досвід» 

(12 травня 2017 року); 

- круглий стіл: «Магдебурзьке право та розвиток місцевого 

самоврядування на Поділлі» (18 травня 2017 року); 

- ІV Всеукраїнських змагань зі слідчих дій імені Г.М. Рудого  

(28-29 жовтня 2017 року); 

- VІ всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію 

“Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні” (7 

грудня 2017 року); 

- науково-практичний круглий стіл на тему: “Захист прав людини в 

Україні: сучасний стан та перспективи розвитку” (5 грудня 2017 року); 

- перший університетський турнір з права «Elegantia juris» (8 грудня 

2017 року). 

4. Науково-педагогічні працівники факультету систематично беруть 

участь у різноманітних заходах (круглих столах, семінарах, тренінгах), які 

організовуються Хмельницькою обласною радою, Хмельницькою обласною 

державною адміністрацією, Головним управлінням юстиції у Хмельницькій 

області, Управлінням Національної поліції України у Хмельницькій області, 

Прокуратурою Хмельницької області, Центром підвищення кваліфікації.  

У травні 2017 року завідувачем кафедри міжнародного та 

європейського права проведено відкриті лекції для учнів 9-11 класів за 

тематикою: «Вступ України до ЄС: перспективи для України»; «Роль 

Європейського Суду з прав людини в захист прав людини в Україні» (лекції 

відвідало 90 учнів з 3 навчальних закладів міста). 
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Професор кафедри теорії та історії держави і права Стеньгач Н.О. 

виступила на місцевому радіомовленні (Хмельницька телерадіокомпанія 

“Поділля-Центр”) до Дня Соборності України та до Дня українського 

козацтва. 

5. Значний обсяг організаційної роботи проводиться також 

представниками юридичного факультету у складі приймальної комісії та її 

функціональних підрозділів, а також в рамках профорієнтації (Захарчук В.М., 

Крушинський С.А., Рижук І.В.).  

 

Завдання на 2017 навчальний рік 

1. Розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень у 

галузі права шляхом стимулювання виконання докторських досліджень, а 

також заохочення наукової діяльності шляхом участі у програмах 

міжнародного співробітництва. 

2. Проходження ліцензування для здійснення освітньої діяльності з 

підготовки фахівців на першому рівні здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право. 

3. Завершення роботи із розробки комплексу навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін (навчальним контентом; методичними 

матеріалами для підготовки до семінарських занять і самостійної роботи 

студентів тощо). 

4. Продовжити роботу із забезпечення навчальних дисциплін, 

передусім магістерської програми, власними університетськими навчальними 

посібниками. 

5. Вжити заходів до більш активного залучення студентів заочної 

форми навчання до наукової діяльності та громадського життя університету. 
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ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ЛІЦЕНЗОВАНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ  
 

У 2017 році відділ здійснював роботу щодо підвищення кваліфікації 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів).  Загалом протягом поточного року курси підвищення 

кваліфікації пройшли 19 арбітражних керуючих.  

Для забезпечення якісного проведення семінарів з підвищення 

кваліфікації арбітражних керуючих, щоразу залучались представники 

Міністерства юстиції України та Головного територіального управління 

юстиції у Хмельницькій області, що свідчить про тісну співпрацю між 

Університетом та вищезазначеними державними органами. 

Також, відповідно до Державного контракту між Національним 

агентством України з питань державної служби та Хмельницьким 

університетом управління та права у 2017 році в Університеті проводиться 

безкоштовне навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання корупції та короткотермінові семінари для державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання 

корупції.  

Станом на 24 листопада 2017 року: 

1. навчання за професійною програмою підвищення  кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання корупції пройшли 100 працівників Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, які є державними 

службовцями. До кінця поточного року планується організувати таке 

навчання ще для 25 працівників Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. 

2. короткотерміновий семінар для державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції прослухали 

100 осіб, які є державними службовцями. Зокрема, 24 працівника 

Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької обласної 

державної адміністрації, 14 працівників Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області, 11 працівників Державної служби 

з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, 

20 працівників Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної 

державної адміністрації, 6 працівників Управління охорони здоров'я 

Хмельницької міської ради та 25 працівників Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області. До кінця поточного року 

планується організувати такий короткотерміновий семінар  ще для 

25 працівників Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області. 
Безпосередню участь у процесі проведення навчання за  професійною 

програмою підвищення  кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
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місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та  

короткотермінового семінару для державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання корупції беруть такі науково-

педагогічні працівники Університету: Галус О. О., Налуцишин В. В., 

Рижук І. В.  Терещенко Т. В., Требик Л. П. 

Окрім того, до роботи, під час навчання за  професійною програмою 

підвищення  кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання корупції, щоразу залучаються 

працівники  Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій 

області. 

Завдання на 2018 рік 

1. Вдосконалити форми і зміст завдань для підготовки і перепідготовки 

осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого 

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

кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство 

страхових організацій. 

2. Здійснити розширення освітніх послуг в сфері підвищення 

кваліфікації за рахунок розробки та впровадження програм підвищення 

кваліфікації адвокатів, юристів підприємств, установ, організацій, викладачів 

вищих навчальних закладів та вчителів (за умови змін в законодавчому 

регулюванні вказаного виду освітньої послуги). 
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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ  

 

Станом на 1 грудня 2017 року в Центрі підвищили кваліфікацію 3389 

осіб, з яких:  

� 904 – державні службовці області,  

� 2233 - посадові особи місцевого самоврядування (з них 1184 – 

депутати місцевих рад, депутати об’єднаних територіальних громад в тому 

числі);  

� 252 особи підвищили кваліфікацію з питань здійснення державних 

закупівель. 

Навчання здійснювалося за кошти місцевого бюджету.  

У процесі навчання піднімалися актуальні питання реформи 

державного управління та реалізації політики у сфері децентралізації. 

Семінари проходили як в Центрі, так і на виїзних заняттях в районних 

центрах, новоутворених територіальних громадах області.  

За результатами щорічного соціологічного дослідження 98% слухачів 

залишилися задоволеними рівнем організації та якістю надання освітніх 

послух в хмельницькому Центрі ППК. 

До досягнень 2017 року можна віднести: 

− проведення 19 вересня круглого столу «Актуальні питання 

впровадження Закону України «Про державну службу» (Хм. Центр став 

єдиним серед Центрів ППК в Україні, що підняв і обговорив цю 

проблематику на рівні області, запросивши фахівців-експертів з 

Національного агенства України з питань державної служби); 

− реалізація впродовж січня-листопада проекту «Староста 

об’єднаної територіальної громади та громадськість: виклики сьогодення» за 

підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.  

В межах проекту було проведено низку заходів, серед яких: 

соціологічні опитування й дослідження потреб у навчанні старост, 

ознайомчий семінар щодо реалізації проекту, 6 семінарів (на яких підвищили 

кваліфікацію 180 старост Хмельниччини), відео-фото супровід кожного 

заходу. Кульмінацією реалізації проекту стало проведення 26-27 жовтня 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток місцевого 

самоврядування. Становлення інституту старости», що дало можливість 

розповсюдити на теренах всієї України досвіду Хмельницької області та 

Центру ППК. Рівень організації та проведення конференції, активність її 

учасників наштовхнули донорів і представників органів державної влади й 

місцевого самоврядування на ідею проведення Всеукраїнського форуму 

старост у 2018 році на Хмельниччині (Центр ППК – один з організаторів). 

У 2017 році Центр продовжив навчання керівників ОСББ 

м. Хмельницького (65 осіб), яке було започатковано в 2016 р. 
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На допомогу слухачам працівники та викладачі Центру розробляють 

навчально-методичні посібники з різних напрямків діяльності та 

найактуальніших питань державотворення. У 2017 році серед інших на увагу 

заслуговують:  

- Становлення інституту старости: перші кроки. Науково-

практичний посібник / Кол.авт.: М.І. Баюк, М.І. Войт, Т.В. Гаман, 

О.Г. Гуменюк, І.Б. Ковтун, Р.Б. Примуш, І.В. Рижук, Л.П. Требик, 

С.В. Флентін, С.В. Циц /За заг.ред. Баюка М.І. – Хмельницький: ФОП 

Мельнк Ю.М. – 2017. – 225 с.; 

- ОСББ: від створення до ефективного управління. Посібник / Войт 

М.І., Мазур А.П., Хмельницький Ю.В., Пірцхалава В.В. – Хмельницький: 

Центр ППК. – 2017. – 146 с. 

У забезпеченні навчального процесу протягом року були задіяні 

124 викладача, серед яких і науково-педагогічні працівники Університету: 

Требик Л.П., Гуменюк О.Г., Рижук І.В., Ковтун І.Б., Терещенко Т.В.  

Центр плідно співпрацює з гуртожитком готельного типу «Енеїда», де 

проживають слухачі. 
 

 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ ПРАКТИКИ 
 

За 2017 рік проведено 19 практик, якими охоплено 672 студенти 

факультету управління та економіки і юридичного факультету денної та 

заочної форм навчання. 

У цьому році підписано 30 договорів про проведення практики 

студентів. Частково оновленні робочі програми з практики. Студенти повною 

мірою забезпечені методичними матеріалами з практики та необхідними 

супровідними документами. 
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ЮРИДИЧНА КЛІНІКА 

1. За 2017 р. залучено для практичного навчання у юридичній клініці 58 

 студентів юридичного факультету та 5 студентів пройшло навчальну та 

переддипломну практику.  

Щоденно в юридичній клініці на чергуванні знаходилось по п’ять 

студентів юридичного факультету. З 8.30 до 12.00 год. відповідно до 

установчих документів студентами-консультантами з безпосередньою 

участю юрисконсультів здійснювався прийом громадян (інтерв’ювання 

клієнта, надання юридичної довідки, консультування, тощо). З 13.00 до 

17.00 год. проводилась робота над складанням необхідних процесуальних 

документів за матеріалами справ клієнтів.  

Для практичного навчання студентів на кожному чергуванні також 

здійснювались тренувальні складання проектів позовних заяв, 

адміністративних позовів, заяв, претензій, клопотань, апеляційних та 

касаційних скарг, тощо, на базі уже вирішених юридичною клінікою справ 

клієнтів.  

2. За звітний період студентами під керівництвом працівників 

юридичної клініки було надано безоплатну правову допомогу 216 особам, в 

тому числі підготовлено 18 позовних заяв, 4 заяви окремого провадження, 2 

адміністративні позови, 3 клопотань, скарг, та інших процесуальних 

документів, а також 6 заяв до органів державної влади. 

3. Організовано такі науково-практичні заходи:  

28 грудня 2016 року проведено тренінг для представників об’єднаних 

територіальних громад на тему «Сприяння неупередженості рад 

Хмельниччини» щодо питань пов’язаних із врегулюванням конфлікту 

інтересів депутатами місцевих рад.  

Завідувач юридичної клініки взяла участь у програмі Тема на каналі 

Поділля-центр щодо конфлікту інтересів депутатів місцевих рад. Також 

діяльність юридичної клініки по реалізації проекту «Сприяння 

неупередженості рад Хмельниччини» висвітлено у 5 сюжетах випуску новин. 

4. Структурним підрозділом проведено 3 зустрічей студентів-

консультантів юридичної клініки з практикуючими юристами, зокрема: 

16 березня 2017 року відбулась зустріч з радником національного рівня 

Міністерства соціальної політики з питань ВПО Д. Коростельовим щодо 

проблемних питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб. 

25 травня 2017 року відбулась зустріч із представниками Регіонального 

центру з надання БВПД у Хмельницькій області щодо надання безоплатної 

правової допомоги. 

26 червня 2017 року Відбулась зустріч із радником Міністерства 

соціальної політики О. Майданюком в ході якої обговорено окремі питання 

захисту прав внутрішньо переміщених осіб та визначено напрямки співпраці. 
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5. За звітний період працівниками та студентами проведено 20 

 інтерактивних правопросвітніх занять: 

7 грудня 2016 року  проведено два інтерактивні заняття для 

військовослужбовців військової частини В 3225 в м. Хмельницькому на теми: 

«Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та « 

Права людини і громадянина, гарантовані Конституцією України». 

24 січня 2017 року проведено спільно з представниками Головного 

територіального управління юстиції дидактичну гру «Хто знає свої права?» 

для старшої групи ДНЗ №7 м. Шепетівки та правопросвітнє заняття із 

школярами НВК №1 м. Шепетівки на тему «Право власності як 

основоположне право кожної людини».  

Проведена бесіда у Шепетівському міському центрі зайнятості щодо 

проблем легального працевлаштування та наслідків «тіньової зайнятості». 

23 лютого 2017 року проведені 2 інтерактивні заняття з учнями 9 класів 

Хмельницької СЗШ №18 ім. В. Чорновола на теми: «Захист прав споживача» 

та «Дитяча праця та захист прав дітей». 

11 квітня 2017 року проведені 2 інтерактивні заняття з учнями 11 класів 

Хмельницької СЗШ №6 на теми: «Захист прав споживача» та «Дитяча праця 

та захист прав дітей». 

27 квітня 2017 року проведені 2 інтерактивні заняття з учнями 11 класів 

НВО №5 на теми: «Захист прав споживача» та «Дитяча праця та захист прав 

дітей». 

26-27 червня 2017 року проведена акція «Твоя Конституція» в рамках 

якої було поширено серед громадян міста Конституцію України (близько 50 

штук) та роз’яснено конституційні права та обов’язки. 

26 червня 2017 року долучились до акції «Спитай в юриста», яка 

організована Хмельницькою обласною універсальною науковою 

бібліотекою,під час якої було проведено консультування громадян у парку 

ім. Т. Шевченка. 

5 жовтня 2017 року проведено три інформативних заняття для учнів 4-х 

класів на тему «Ти та я маємо рівні права», а також три інтерактивних 

правопросвітницьких занять для учнів 8-х класів на тему «Юридична 

відповідальність підлітків» для учнів СЗШ № 21 у м. Хмельницькому.  

01 грудня 2017 року проведено інтерактивне заняття для учнів 4 класу 

ССЗОШ №1 на тему «Права та обов’язки малолітніх осіб». 

06 грудня 2017 року проведено 3 інтерактивних занять для учнів 24 

класу СЗШ №21 на тему «Ти та я маємо рівні права». 

6. Працівники та студенти юридичної клініки протягом звітного 

періоду взяли участь у  таких 11 наукових та практичних заходах: 
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16 лютого 2017 року представники юридичної клініки взяли участь у 

круглому столі на тему «Суспільство та люди з порушеннями інтелекту: 

життя поруч», який проводився реабілітаційним центром «Родинний 

затишок». 

20 березня 2017 року юрисконсульт юридичної клініки взяв участь у 

«Скайп-консультуванні» громадян Хмельницької області на базі 

Хмельницької ОУНБ імені Миколи Островського. 

12 травня 2017 року взяли участь у круглому столі «Бібліотеки в 

системі правовиховної роботи з молоддю», який проходив у Хмельницькій 

обласній бібліотеці для юнацтва 

15 травня 2017 року під головуванням начальника Головного 

територіального управління юстиції Худняка Віктора Анатолійовича 

відбулося засідання регіональної експертної комісії Всеукраїнського 

конкурсу шкільних малюнків «Я маю право!» в якому взяла участь завідувач 

юридичної клініки. 

25 червня 2017 року організовано збір навчальної та наукової 

літератури, в т.ч. і з конституційного права та передано для Хмельницької 

обласної бібліотеки для юнацтва. 

22 червня 2017 р. взяли участь у роботі круглого столу „Ерготерапія як 

метод реабілітації учасників АТО”, який відбувся у Хмельницькому інституті 

соціальних технологій, зокрема поінформовано про здійснення права на 

освіту учасниками АТО та членами їх сімей. 

10 жовтня 2017 року взяли участь у круглому столі “Відчуження 

нерухомого майна у недієздатних осіб – законопроект і стаття 12 Конвенції 

про права осіб з інвалідністю”.  

6 листопада 2017 року взяли участь у Хмельницькому судовому форумі 

«Рада суддів України:потенціал та реалії». 

27 листопада 2017 року взяли участь в перегляді та обговоренні 

документального фільму «Шлях Джамали» в рамках мандрівного фестивалю 

Docudays. 

04 грудня 2017 року студенти юридичної клініки ознайомились із 

роботою Місцевого центру з надання БВПД. 

07грудня 2017 року проведено день відкритих дверей для здійснення 

правопросвітницької діяльності серед населення м. Хмельницького. 

Завідувач юридичної клініки протягом звітного періоду брала участь у 

засіданні Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні 

юстиції у Хмельницькій області. 

7. З метою підвищення кваліфікації працівники юридичної клініки 

протягом звітного періоду взяли участь у 3 навчальних заходах, а саме:  
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3-5 березня 2017 року завідувач юридичної клініки взяла участь у 

тренінгу «Розвиток інституційної спроможності Асоціації юридичних клінік 

України», який відбувся у м. Острог. 

11-13 травня 2017 року представник юридичної клініки взяла участь у 

практичній сесії «Формування стандартів якості діяльності юридичних 

клінік: стратегічний план, моніторинг додержання Стандартів», який 

відбувся у м. Дніпро. 

01-02 грудня 2017 року завідувач юридичної клініки взяла участь у 

З’їзді юридичних клінік України”. 

8. За звітний період працівниками структурного підрозділу 

підготовлено та розміщено у газеті «Є! Сімейна ТБ» 2  статті 

правопросвітнього характеру та 7 відповідей на питання читачів. 

9 Працівниками юридичної клініки підготовлено та подано грантову 

заявку на конкурс «Посилення правових можливостей громад», який 

проводить МФ «Відродження». 

10.Здійснювалась підготовка студентів на різноманітні конкурси. 

Зокрема, на Олімпіаду з консультування клієнтів (м. Острог), Всеукраїнські 

дебати з цивільного права та процесу (м. Вінниця), Всеукраїнські змагання з 

господарського права та процесу ім. професора С. З. Михайліна (м. Вінниця); 

XVI Всеукраїнські судові дебати ім. С. Дністрянського, які відбудуться 11-12 

листопада 2017 року, Міжнародний правничий конкурс ім.. В. Корецького. 

11. Юридичною клінікою щовівторка з 8-30 до 12-00 год. Проводилось 

«Skype-консультування» для соціально незахищених верств населення.  

12. Протягом звітного періоду активно реалізовувались договори 

співпраці між юридичною клінікою та різними державними та громадськими 

інституціями, а також підписано договори співпраці з Українською 

Гельсінською спілкою з прав людини. 

13. Протягом 2017 року юридична клініка систематично інформувала 

громадськість про свою діяльність на офіційному сайті університету, в 

соціальній мережі «Фейсбук» в групі «Юридична клініка Хмельницького 

університету управління та права» і групі у Viber. 
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 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА  
  

Науково-дослідна та інноваційна діяльність 

1. Підготовка клопотання (справи в МОН України) про створення 

спеціалізованої вченої ради в Хмельницькому університеті управління та 

права з наданням права присудження наукового ступеню кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління; 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку // Сіцінський А.С., Гасюк І.Л., Сіцінська М.В. 

та ін. 

2. Положення про функціонування в Хмельницькому університеті 

управління та права спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 – 

«Механізми державного управління» та 25.00.05 – «Державне управління у 

сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» //                  

Сіцінський А.С., Гасюк І.Л., Сіцінська М.В. – НДЧ ХУУП – 6 с. 

3. Програма кандидатського іспиту із спеціальності 25.00.05 – 

державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського 

порядку. // Сіцінський А.С., Гасюк І.Л., Сіцінська М.В. – НДЧ ХУУП – 29 с. 

4. Програма кандидатського іспиту із спеціальності 25.00.02 – 

механізми державного управління. // Сіцінський А.С., Гасюк І.Л.,         

Сіцінська М.В. – НДЧ ХУУП – 31 с. 

5. Освітньо-наукова програма підготовки на третьому (освітньо-

науковому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування // Сіцінський А.С., Гасюк І.Л., 

Сіцінська М.В. – НДЧ ХУУП – 15 с. (3 додатки: навчальний план, опис 

дисциплін). 

6. Концепція розвитку системи наукової діяльності Хмельницького 

університету управління та права. // Сіцінський А.С., Гасюк І.Л.,          

Сіцінська М.В. – НДЧ ХУУП – 18 с. 

7. Положення про Науково-дослідний інститут Хмельницького 

університету управління та права. // Сіцінський А.С., Гасюк І.Л.,          

Сіцінська М.В. – НДЧ ХУУП – 20 с. 

8. Положення про функціонування в Хмельницькому університеті 

управління та права спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 – 

«Механізми державного управління» та 25.00.05 – «Державне управління у 

сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» //            

Сіцінський А.С., Гасюк І.Л.,Сіцінська М.В. – НДЧ ХУУП – 6 с. 

9. Підписання протоколу щодо співробітництва в рамках програми 

«Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» про 

наміри щодо співробітництва між Хмельницьким університетом управління 
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та права; Хмельницьким Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій; Хмельницькою обласною 

радою та Фондом Східна Європа в рамках впровадження е-урядування та е-

демократії у освітню діяльність задля усунення перешкод у доступу громадян 

до е-демократії, оволодіння навиками е-участі, формування мотивації до е-

активності, покращення процесу підготовки студентів та публічних 

службовців // Сіцінська М.В. 

 

Завідувач науково-дослідної частини Хмельницького університету 

управління та права д.держ.упр., професор Сіцінський Анатолій 

Станіславович 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: 

1. Підготовлено до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук з державного управління здобувача Цевельова Олега Євгеновича за 

спеціальністю 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку на тему “Державне реагування на загрози 

національній безпеці у сфері безпеки державного кордону України” – захист 

відбудеться 28 грудня 2017 р. 

2. Здійснює консультування докторанта 1-го року навчання Шевчук 

Інни Володимирівни за програмою підготовки доктора наук із спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування. 

3. Здійснює підготовку здобувача Вичалківської Юлії Сергіївни на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.05 – “Державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку”. 

4. Проведено наукові експертизи дисертацій на здобуття наукового 

ступеню кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – 

механізми державного управління: 

- Андрющенко Олени Борисівни «Державний механізм управління 

якістю життя населення України»; 

- Волошина Володимира Геннадійовича «Удосконалення 

механізмів державного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю 

органів публічної влади». 

5. Виступив офіційним опонентом на дисертацію Линдюк Олени 

Анатоліївни на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного 

управління на тему “Модернізація державної служби України в умовах 

глобалізації” за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. 

 

Підвищення кваліфікації: 

1. Національна академія державного управління при Президентові 

України “Школа педагогічної майстерності” 24-26 серпня 2017 р. 
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Головний науковий співробітник відділу з питань законотворчості та 

наукових експертиз Хмельницького університету управління та права 

д.держ.упр., професор Гасюк Ігор Леонідович 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: 

1. Підготовлено доктора педагогічних наук. Відомості: Мозолев О.М. 

Тема: «Управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в 

Польщі» 13.00.06 – теорія і методика управління освітою 011 освітні, 

педагогічні науки. Робота захищена 21.09.2017 в спеціалізованій вчені раді    

Д 73.053.04 Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького. 

2. Проведено наукові експертизи дисертацій на здобуття наукового 

ступеню кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – 

механізми державного управління: 

- Андрющенко Олени Борисівни «Державний механізм управління 

якістю життя населення України»; 

- Волошина Володимира Геннадійовича «Удосконалення 

механізмів державного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю 

органів публічної влади»; 

- Олексюк Лілії Віталіївни «Механізми державного регулювання 

електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних». 

 

Головний науковий співробітник відділу з координації наукових 

заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності 

Хмельницького університету управління та права д.держ.упр. Сіцінська Майя 

Володимирівна 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: 

1. Підготовлено до захисту на здобуття наукового ступеню кандидата 

наук з державного управління за спеціальністю 25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку 

здобувача Дмитренка Юрія Степановича на тему “Державне регулювання 

використання поліграфних технологій в секторі безпеки і оборони України” – 

захист відбудеться 29 грудня 2017 р. 

2. Здійснює підготовку аспіранта 1-го року навчання Бойко Антоніни 

Олександрівни за освітньо-науковою програмою підготовки на третьому 

(освітньо-науковому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії із спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування. 

3. Проведено наукові експертизи дисертацій на здобуття наукового 

ступеню кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – 

механізми державного управління: 

- Андрющенко Олени Борисівни «Державний механізм управління 

якістю життя населення України»; 

- Волошина Володимира Геннадійовича «Удосконалення 

механізмів державного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю 

органів публічної влади»; 
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- Олексюк Лілії Віталіївни «Механізми державного регулювання 

електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних». 

Підвищення кваліфікації: 

1. Національна академія державного управління при Президентові 

України “Школа педагогічної майстерності” 24-26 серпня 2017 р. 

2. Національне агентство України з питань державної служби – Східне 

партнерство “Демократія, належне врядування та стабільність” 3 жовтня 

2017 р. 

 

Організація та проведення наукових заходів  

Упродовж 2017 року в університеті активно проводилися наукові 

заходи. Загалом організовано та проведено 18 наукових заходи, серед яких 10 

Науково-практичних конференції (з них 2 − міжнародних, 4 − 

всеукраїнських, 3 − загально університетські, 1 − обласна), 2 тематичних 

круглих столи щодо розвитку національного законодавства, 6 інших заходи 

(змагання зі слідчих дій та дебатний турнір): 

Міжнародні конференції:  

−  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні 

напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» ( 

21 вересня 2017 року). Співорганізатори: Хмельницька обласна рада, 

Хмельницька обласна державна адміністрація, Поморська академія (Польща), 

Університет Гарц (Федеративна Республіка Німеччина), Шауляйський 

університет (Литва), Хмельницька торгово-промислова палата, Хмельницька 

обласна організація спілки економістів України, Територіальне відділення, 

ВГО «Асоціація платників податків України» у Хмельницькій області. 

Виданий збірник матеріалів конференції. 

− Міжнародна наукова конференція «Шістнадцяті осінні юридичні 

читання» (26 жовтня 2017 року). Співорганізатори: Євразійська асоціація 

правничих шкіл та правників. Виданий збірник матеріалів конференції. 

 

Всеукраїнські конференції:  

−  IX Всеукраїнська студентська конференція «Foreign Languages in 

Use: Academic and Professional Aspects» (5 квітня 2017 року). Виданий 

збірник матеріалів конференції. 

−  Всеукраїнська науково-практична конференція «Змагальність у 

кримінальному провадженні: історія сучасність та зарубіжний досвід» (12-13 

травня 2017 року).  Співорганізатори: Хмельницький місцевий осередок 

Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», 

Євразійська асоціація правничих шкіл та правників. Виданий збірник 

матеріалів конференції. 

− XVII Всеукраїнська науково-практична конференція «Статистична 

оцінка соціально-економічного розвитку» (26 травня 2017 року). Виданий 

збірник матеріалів конференції. 
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− VІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція  

«Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні» (8 грудня 

2017 року). Електронний збірник матеріалів конференції. 

Загально університетські конференції:  

− ХХІ Щорічна звітна наукова конференція науково-педагогічних 

працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету 

управління та права «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку 

України як європейської держави»  (18 березня 2017 року);  

− Щорічна звітна наукова конференція студентів Хмельницького 

університету управління та права (12-13 квітня 2017 року). Виданий збірник 

матеріалів конференції. 

− Заочна науково-практична конференція  «Становлення та розвиток 

публічної політики в Україні» ( 9 червня 2017 року). Виданий збірник 

матеріалів конференції. 

 

Обласні конференції:  

− V Обласна наукова конференція «Морально-етичні правові та 

психологічні аспекти лікаря» (30 вересня 2017 року).  

 

Тематичні круглі столи щодо розвитку національного законодавства:  

− Круглий стіл «Магдебурзьке право та розвиток місцевого 

самоврядування на Поділлі» (18-19 травня 2017 року). Співорганізатори:  

Державний архів Хмельницької області; 

− Круглий стіл «Права людини в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (5 грудня 2017 року). Співорганізатори: Головне 

територіальне управління юстиції, Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, Управління реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області. 

Інші заходи:  

−   IV Всеукраїнська правнича школа з питань банкрутства (4−5 

лютого 2017 року). Співорганізатори: Євразійська асоціація правничих шкіл 

та правників, Хмельницький осередок Ліги студентів Асоціації правників 

України; 

− ІV Всеукраїнський відкритий дебатний турнір «Маю право» 

(11−12 березня 2017 року). Співорганізатори: Хмельницький осередок Ліги 

студентів Асоціації правників України, Громадська організація 

«Християнсько-демократичне об’єднання «Молодіжний вибір», 

Всеукраїнська молодіжна Громадська організація «Федерація дебатів 

України». 

− Економічний турніру серед студентів 3, 4 курсів факультету 

управління та економіки  ( 3 квітня 2017 року); 

− Урочиста академія до 25-річчя ХУУП ( 21 вересня 2017 року); 
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− ІV Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені М. Г. Рудого (28-29 

жовтня 2017 року). Співорганізатори: Хмельницьке відділення Асоціації 

правників України;  

− Організація та проведення конкурсу на присудження щорічної 

премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в 

Україні в 2017 році (26 жовтня 2017 року). 

 

Виконання монографії, підручника, навчального посібника, словника, 

довідника 

Назва кафедри 
Назви монографій, підручників, навчальних посібників та 

частини, що виконані членами кафедри 

Кафедра 

конституційного, 

адміністративного 

та фінансового 

права 

− Буханевич О. М. Адміністративні послуги в 

Україні: засади надання та шляхи вдосконалення: 

монографія / О. М. Буханевич. – Хмельницький: 

Поліграфіст, 2017. – 392 с. 

− Івановська А. М. Конституційне право зарубіжних 

країн : навчальний посібник. В 2-х частинах. Частина 1 / 

А. М. Івановська. — Хмельницький : Хмельницький 

університет управління та права, 2017. — 597 с. 

− Івановська А. М. Конституційне право зарубіжних 

країн : навчальний посібник. В 2-х частинах. Частина 2  / 

А. М. Івановська. — Хмельницький : Хмельницький 

університет управління та права, 2017. — 652 с. 

− Сторожук І. П. Банківське право. Загальна частина: 

навчальний посібник / І. П. Сторожук. –  Хмельницький: 

Хмельницький університет управління та права, 2017. – 

243 с.  

−  Сторожук І. П. Теорія держави і права: Конспект 

лекцій: навчальний посібник / І. П. Сторожук. –  

Хмельницький: Хмельницький університет управління та 

права, 2017. – 254 с. 

− Становлення інституту старости: перші кроки: 

науково-практичний посібник / Баюк М. І, Войт М. І., 

Гаман Т. В., Рижук  І. В. та ін.; під ред. М. І. Баюка. – 

Хмельницький: ФОП МЕЛЬНИК Ю.М., 2017. - 225 с. 

(С. 74-85). 

Кафедра 

цивільного права 

та процесу 

− Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. 

посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-

Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, Н. Л. 

Бондаренко-Зелінської. — Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права, 2017. — 

234 с. 

Кафедра 

кримінального 

права та процесу 

− Крушинський С. А. Подання доказів у 

кримінальному судочинстві України. Монографія. - 

Хмельницький: ХУУП, 2017. - 246с. 
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Кафедра 

публічного 

управління та 

адміністрування 

− Щепанський Е.В. Державне регулювання розвитку 

туристично-рекреаційної сфери в Україні [текст]: 

[монограф.] / Е.В. Щепанський. – Хмельницький : 

Хмельницький ун-т упр-ня та права, 2017. – 287 с. 

− Требик Л.П. Електронне урядування, інформаційні 

технології, ресурси та сервіси у публічному управлінні та 

адмініструванні [текст]: [підруч.] / Л.П. Требик. – 

Хмельницький, 2017. 

− Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємництва в національній 

економіці [текст]: [монограф.] / [В.П. Синчак та ін.] . – 

Хмельницький : Хмельницький ун-т упр-ня та права, 

2017.  (у макетуванні) 

Сіцінська М.В. Керівник в органах публічного 

управління: наук.метод.посібник /уклад.: М.В.Сіцінська. 

– Х.: ХУУП, 2017. – 157с. 

Кафедра 

менеджменту, 

фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

− Синчака В. П. Фінансово-управлінські аспекти 

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в 

національній економіці: монографія / В. П. Синчак – 

Хмельницький : Хмельницький університет управління та 

права, 2017. – 380 с. (Знаходиться у видавництві). 

Кафедра філософії 

та соціально-

гуманітарних наук 

− Куліш Н. С. Сучасний віруючий в контексті 

державно-конфесійних та міжконфесійних відносин в 

Україні: монографія / Н. С. Куліш . – Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права, 2017. – 

226 с. 

Кафедра 

трудового, 

земельного та 

господарського 

права 

− Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. Словник-

довідник з аграрного права та законодавства (1377 понять 

і термінів) / С. Ф. Домбровський, Л. С. Тараненко. – 

Хмельницький університет управління та права, 2017. − 

Кафедра 

мовознавства 

− Петрушко А. А. Англомовний тлумачний словник ідіом у 

діловому американському мовленні / А. А. Петрушко. – 

Хмельницький: Хмельницький університет управління та 

права, 2017. – 41 с. 

Кафедра 

міжнародного та 

європейського 

права 

− Актуальні питання правового регулювання 

особистих немайнових та майнових відносин у контексті 

приведення законодавства України до європейських 

стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. 

Ватрас, С. Д. Гринько [та інші]; за ред. С. Д. Гринько. ― 

Хмельницький : Видавництво Хмельницького 

університету управління та права, 2016. ― 258 с. 

(співавтор: Лозінська С. Становище жінки в Стародавній 

Греції та в Римі : окремі порівняльно- правові аспекти. — 

С. 32-51). 
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− Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. 

посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-

Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, Н. Л. 

Бондаренко-Зелінської. — Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права, 2017. — 

234 с. (співавторство Димінська О.Ю.) 

− Іванова Р.Ю. Конституційна економіка як механізм 

організації правової та демократичної держави : 

монографія / Р.Ю. Іванова. – Хмельницький, 2017. – 180 

с. 

 

Підписання договорів про співпрацю 

− Договір соціального партнерства із громадською організацією 

«Християнсько-демократичне об’єднання «Молодіжний вибір»  від 16 

лютого 2017 року. 

− Договір про співпрацю із Шауляйським університетом (м.Шауляй, 

Литва) від 10 квітня 2017 року. 

− Договір про партнерство і співпрацю із Громадською організацією 

«Агенція сталого розвитку «АСТАР» від 16 серпня 2017 року. 

 

Підготовка експертних висновків у 2017 році 

 Науково-педагогічні працівники та Рада науково-правових 

експертиз університету взяли участь у підготовці 1 (одного) висновку 

науково-правової експертизи на звернення  начальника головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області Худняка В. А. з 

проханням висловити наукову позицію науково-правових експертів щодо 

тлумачення окремих положень законодавства стосовно того, чи являється 

робота голови та членів екзаменаційної комісії викладацькою діяльністю. 

Звіт відділу аспірантури 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 

травня 2017 року № 693 у Хмельницькому університеті управління та права 

була створена спеціалізована вчена рада К 70.895.01 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 - 

механізми державного управління та 25.00.05 - державне управління у сфері 

державної безпеки та охорони громадського порядку.  

Відповідно до рішення Вченої ради Хмельницького університету 

управління та права від 29 травня 2017 року № 4 розпочато підготовку 

фахівців: 

- ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання зі 

спеціальності 081 Право за новими спеціалізаціями: 1) Земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; трудове право; 

право соціального забезпечення; 2) Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право;  
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-   ступеня доктора наук за спеціальностями 25.00.02 - механізми 

державного управління; 25.00.05 - державне управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку. 

 

Кандидатські іспити склали:  

– зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право 7 аспірантів (23 листопада 2017 

року); 

– зі спеціальності 25.00.02 – державне управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку 1 здобувач (13 липня 2017 року); 

– зі спеціальності 25.00.05 – державне управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку 2 здобувачі (13 липня 2017 року); 

– зі спеціальності 25.00.01 –  теорія та історія державного управління 

(додатковий іспит) 2 здобувачі (13 жовтня 2017 року); 

– зі спеціальності 12.00.12 – філософія права (юридичні науки) – 3 

аспіранти (21 листопада 2017 року). 

Зараховано до аспірантури: 

– зі спеціальності 081 Право (за спеціалізацією Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) – 6 осіб; 

– зі спеціальності 081 Право (за спеціалізацією Кримінальне право та 

кримінальний процес; кримінально-виконавче право; кримінологія та 

криміналістика; судова експертиза) – 4 особи; 

– зі спеціальності 081 Право (за спеціалізацією Земельне право; аграрне 

право; екологічне право; природоресурсне право; трудове право; право 

соціального забезпечення) – 2 особи; 

– зі спеціальності 081 Право (за спеціалізацією Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право) – 12 осіб; 

– зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування – 6 осіб; 

– зі спеціальності 051 Економіка – 2 особи. 

Відраховано з аспірантури: 

– 10 аспірантів, з них 3 – у зв’язку закінченням терміну навчання, 5  – 

за власним бажанням, 2– у зв’язку із захистом дисертаційного дослідження. 

Проатестовано та переведено на наступний рік підготовки 36 осіб, з 

них 34 аспіранти та 2 здобувачі. 

Проведено заліково-екзаменаційні сесії: 

– аспірантів першого року навчання за спеціальністю 081 Право денної 

форми навчання за спеціалізаціями: 

- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право з 29 травня по 7 червня 2017 року тривалістю 11 днів, під час 

якої складено екзамени із навчальних дисциплін: Філософія, Проблеми 

здійснення і захисту сімейних прав та інтересів, Іноземна мова; 

- Кримінальне право та кримінальний процес; кримінально-виконавче 

право; кримінологія та криміналістика; судова експертиза з 29 травня по 7 

червня 2017 року тривалістю 11 днів, під час якої складено екзамени із 
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навчальних дисциплін: Філософія, Теорія та практика кримінального 

судочинства, Іноземна мова; 

-спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування заочної 

форми навчання з 29 травня по 7 червня 2017 року тривалістю 11 днів, під 

час якої складено екзамени із навчальних дисциплін: Філософія, Теорія 

фінансів, Іноземна мова. 

аспірантів першого року навчання за спеціальністю 081 Право заочної 

форми навчання за спеціалізаціями: 

- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право з 6 по 16 листопада 2017 року тривалістю 11 днів, під час якої 

складено екзамени із навчальних дисциплін: Філософія, Проблеми 

здійснення і захисту сімейних прав та інтересів, Іноземна мова; 

- Кримінальне право та кримінальний процес; кримінально-виконавче 

право; кримінологія та криміналістика; судова експертиза з 6 по 16 листопада 

2017 року тривалістю 11 днів, під час якої складено екзамени із навчальних 

дисциплін: Філософія, Теорія та практика кримінального судочинства, 

Іноземна мова; 

 

-спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування заочної 

форми навчання з 6 по 19 листопада 2017 року тривалістю 14 днів, під час 

якої складено екзамени та заліки із навчальних дисциплін: Культура 

мовлення науковця, Методологія організації наукового дослідження. 

аспірантів першого року навчання за спеціальністю 081 Право денної 

форми навчання за спеціалізаціями: 

- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право з 6 по 16 листопада 2017 року тривалістю 11 днів, під час якої 

складено заліки із навчальних дисциплін: Культура мовлення науковця, 

Методологія організації наукового дослідження. 

- Кримінальне право та кримінальний процес; кримінально-виконавче 

право; кримінологія та криміналістика; судова експертиза з 6 по 16 листопада 

2017 року тривалістю 11 днів, під час якої складено заліки із навчальних 

дисциплін: Культура мовлення науковця, Методологія організації наукового 

дослідження. 

– аспірантів другого року навчання 

за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право з 29 травня по 16 червня 2017 року 

тривалістю 19 днів, під час якої складено заліки із навчальних дисциплін: 

Культура мовлення науковця, Методика викладання у вищій школі, 

Педагогіка вищої школи, Організаційні та правові основи підготовки і 

захисту дисертації,  

за спеціальністю 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит; під час якої 

складено екзамени та заліки із навчальних дисциплін: Культура мовлення 

науковця, Методика викладання у вищій школі, Педагогіка вищої школи, 

Організаційні та правові основи підготовки і захисту дисертації, Грошово-
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кредитна політика, Концептуальні засади фінансової науки, Система 

страхового захисту в Україні, Міжнародні фінанси; 

за спеціальністю 08.00.10. – статистика з 29 травня по 1 липня 2017 

року тривалістю 33 дні, під час якої складено екзамени та заліки із 

навчальних дисциплін: Культура мовлення науковця, Методика викладання у 

вищій школі, Педагогіка вищої школи, Організаційні та правові основи 

підготовки і захисту дисертації, Статистичні рівняння залежностей в 

наукових дослідженнях, Статистичне вивчення соціально-економічного 

розвитку України, Статистичні методи досліджень, Статистична оцінка 

чинників соціально-економічного розвитку 

– аспірантів третього року навчання 

 за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право з 29 травня по 16 червня 2017 року 

тривалістю 19 днів, під час якої складено екзамени із навчальних дисциплін: 

Актуальні проблеми цивільного права, Актуальні проблеми цивільного 

процесу, Актуальні проблеми сімейного права, Актуальні проблеми 

міжнародного приватного права. 

- за спеціальністю 12.00.12 – філософія права (юридичні науки) з 29 

травня по 16 червня 2017 року тривалістю 19 днів, під час якої складено 

екзамени із навчальних дисциплін: Філософія права, Філософсько-правові 

проблеми юридичної відповідальності;  

- за спеціальністю 08.00.10. – статистика з 29 травня по 16 червня 2017 

року тривалістю 19 днів, під час якої складено екзамени із навчальних 

дисциплін: Статистичне моделювання та прогнозування, Статистичне 

забезпечення управління національною економікою. 

На засіданнях вченої ради розглядалися наступні питання: 

1. Про схвалення індивідуальних планів роботи аспірантів і 

затвердження тем дисертацій (протокол № 10 від 30.01.2017 р.). 

1.1. Аспірантам кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування із спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування: 

- Ксенжуку Олександру Степановичу «Податковий механізм 

використання і охорони водних ресурсів в електроенергетиці України» 

(науковий керівник – д.е.н., проф. Синчак В. П.); 

- Яновській Наталії Василівні «Механізм банківського кредитування 

заходів з енергозбереження в Україні» (науковий керівник – д.е.н., проф. 

Синчак В. П.). 

1.2. Аспірантам кафедри цивільного права та процесу і кафедри 

міжнародного та європейського права за спеціалізацією – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право: 

- Бєловій Юлії Дмитрівні «Персональні дані як об’єкт цивільних 

правовідносин» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Бориславська М. В.);  

- Братковському Олексію Володимировичу «Захист прав споживачів 

технічно складних побутових товарів» (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

Димінська О. Ю.); 
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- Іванків Олександрі Ярославівні «Агентські відносини в міжнародному 

приватному праві» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Бондаренко-

Зелінська Н. Л.);  

- Долінській Анні Миколаївні «Охорона прав користувачів у мережі 

Інтернет» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Нагнибіда В. І.); 

- Комісаренко Вікторії Дмитрівні «Припинення права власності в 

порядку цивільного судочинства» (науковий керівник – к.ю.н., проф. 

Білоусов Ю. В.); 

- Пипі Аліні Павлівні «Безвісна відсутність в цивільному праві» 

(науковий керівник – к.ю.н., доц. Бориславська М. В.); 

- Скоропаду Дмитру Олексійовичу «Здійснення цивільних 

процесуальних прав через представника» (науковий керівник – к.ю.н., проф. 

Білоусов Ю. В.); 

- Тітовій Ганні Олексіївні «Розрахункові відносини в сфері електронної 

комерції» (науковий керівник – к.ю.н. Самбір О. Є.). 

1.3. Аспірантам кафедри кримінального права та процесу за 

спеціалізацією – кримінальне право та кримінальний процес; кримінально-

виконавче право; кримінологія та криміналістика; судова експертиза: 

- Алексєєву Ігорю Сергійовичу «Організаційно-правові основи 

функціонування пенітенціарної пробації» (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

Виговський Д. Л.); 

- Вергелесу Івану Анатолійовичу «Професійна таємниця в 

кримінальному судочинстві» (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

Волкотруб С. Г.); 

- Гомі Володимиру Олександровичу «Контрабанда наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів за кримінальним правом України» 

(науковий керівник – к.ю.н., доц. Плисюк Н. М.); 

- Гомі Оксані Павлівні «Компенсація немайнової шкоди у 

кримінальному провадженні» (науковий керівник – к.ю.н. 

Крушинський С. А.); 

- Каліновській Мар’яні Олегівні «Особливості кримінально-

процесуального доказування під час застосування запобіжних заходів на 

стадії досудового розслідування» (науковий керівник – к.ю.н. 

Крушинський С. А.); 

- Карнауху Степану Костянтиновичу «Гарантії прав особи та 

забезпечення публічних інтересів під час проведення невідкладних слідчих 

(розшукових) дій» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Волкотруб С. Г.); 

- Лежанській Ганні Василівні «Допит на стадії досудового 

розслідування: проблеми теорії, нормативного регулювання та 

правозастосування» (науковий керівник – к.ю.н. Крушинський С. А.); 

- Скибі Олексію Віталійовичу «Порушення санітарних правил і норм 

щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням за 

кримінальним правом України» (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

Плисюк Н. М.); 
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- Соколюку Валентину Івановичу «Протиправне заволодіння майном 

підприємства, установи, організації за кримінальним правом України» 

(науковий керівник – к.ю.н., доц. Плисюк Н. М.); 

- Сторожуку Дмитру Анатолійовичу «Аномія як елемент кримінально-

правової дійсності» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Грищук В. К.). 

2. Про схвалення індивідуальних планів роботи аспірантів і 

затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування (протокол № 3 від 30.10.2017 р.). 

2.1. Затвердити аспірантам кафедри публічного управління та 

адміністрування теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії: 

 – Марущину Юрію Віталійовичу «Механізми державної підтримки 

розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні» (науковий керівник – 

к.е.н., доц. Щепанський Е. В.);  

– Бойко Антоніні Олександрівні «Механізми формування та реалізації 

державної політики у сфері земельних відносин в Україні» (науковий 

керівник – д.н. з держ.упр. Сіцінська М. В.);  

– Прокопець Ірині Іванівні «Механізми державного управління 

екологічною безпекою регіонів в умовах євроінтеграції України» (науковий 

керівник – к.н. з держ. упр. Підлісна Т. В.);  

– Мартьяновій Руслані Анатоліївні «Державне регулювання взаємодії 

органів влади в міграційні сфері» (науковий керівник – д.н. з держ. упр., 

проф. Ткачова Н. М.). 

3. Про схвалення індивідуальних планів роботи аспірантів і 

затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 Право (за спеціалізацією Земельне 

право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; трудове 

право; право соціального забезпечення). 

3.1. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії: 

– аспіранту кафедри трудового, земельного та господарського права 

Куцу Івану Олексійовичу «Набувальна давність як підстава виникнення 

права власності на земельну ділянку» (науковий керівник – д.ю.н., доц. 

Костяшкін І. О.); 

– аспіранту кафедри трудового, земельного та господарського права 

Ратушній Сабіні Ігорівні «Правові засади здійснення права спільної власності 

на земельну ділянку» (науковий керівник – д.ю.н., доц. Костяшкін І. О.). 

4. Про схвалення індивідуальних планів роботи аспірантів і 

затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 Право (за спеціалізацією 

Кримінальне право та кримінальний процес; кримінально-виконавче право; 

кримінологія та криміналістика; судова експертиза) (протокол № 3 від 

30.10.2017 р.). 
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4.1.Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії: 

– аспіранту кафедри кримінального права та процесу Берестовській 

Людмилі Володимирівні «Кримінальна відповідальність за незаконне 

виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Захарчук В. М.); 

– аспіранту кафедри кримінального права та процесу Семенишиній – 

Фіголь Богдані Миколаївні «Кримінальна відповідальність за організацію або 

утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» (науковий 

керівник – к.ю.н, доц. Налуцишин В. В.). 

5. Про схвалення індивідуальних планів роботи аспірантів і 

затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 Право (за спеціалізацією 

Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право) 

(протокол № 3 від 30.10.2017 р.). 

5.1. Затвердити аспірантам кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права теми дисертацій на здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії:  

– Базану Олександру Вікторовичу «Суб’єкти адміністративно-

правового регулювання у сфері охорони навколишнього природного 

середовища в Україні» (науковий керівник – д.ю.н., доц. Буханевич О. М.);  

– Горбатюку Руслану Віталійовичу «Правове регулювання 

оподаткування зовнішньоекономічних операцій в Україні» (науковий 

керівник – д.ю.н., доц. Буханевич О. М.); 

– Донченко Олені Олександрівні «Медіація як спосіб досудового 

врегулювання адміністративних спорів» (науковий керівник – д.ю.н., доц. 

Буханевич О. М.); 

– Марцинкевичу Віталію Анатолійовичу «Адміністративно-правове 

регулювання у сфері поводження з відходами» (науковий керівник – д.ю.н., 

доц. Буханевич О. М.); 

– Синишину Олегу Романовичу «Адміністративні процедури як засіб 

запобігання корупції» (науковий керівник – д.ю.н., доц. Буханевич О. М.); 

– Василенко Катерині Олександрівні «Адміністративно-правовий 

статус головного лікаря державного закладу охорони здоров’я» (науковий 

керівник – д.ю.н., проф. Стеценко С. Г.); 

– Дуці Валерії Володимирівні «Правові та організаційні засади 

розгляду звернень громадян при перетині державного кордону України» 

(науковий керівник – д.ю.н., проф. Стеценко С. Г.); 

– Бриндак Анастасії Миколаївні «Розгляд виборчих спорів у порядку 

адміністративного судочинства» (науковий керівник – д.ю.н., доц. 

Самсін І. Л.); 

– Брожику Юрію Петровичу «Адміністративно-правове забезпечення 

доступу до публічної інформації в органах прокуратури» (науковий керівник 

– д.ю.н., доц. Самсін І. Л.); 
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–  Кувілі Олександру Івановичу «Адміністративно-правове 

забезпечення доступу осіб з обмеженими можливостями до правосуддя» 

(науковий керівник – д.ю.н., доц. Самсін І. Л.); 

– Марцинкевичу Сергію Анатолійовичу «Адміністративне судочинство 

у справах про порушення митних правил» (науковий керівник – д.ю.н., доц. 

Самсін І. Л.); 

– Панчуку Миколі Валерійовичу «Інформаційно-правове забезпечення 

судового розгляду в режимі відеоконференції» (науковий керівник – д.ю.н., 

доц. Самсін І. Л.). 

6. Про схвалення індивідуальних планів роботи аспірантів і 

затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка (протокол № 3 від 

30.10.2017 р.). 

6.1. Затвердити аспірантам кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії:  

– Лановому Андрію Олександровичу «Статистичне вивчення 

управління розвитком соціальної інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад» (науковий керівник – д.е.н., проф. Кулинич Р. О.); 

– Серебряковій Анастасії Петрівні «Статистичне вивчення 

сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості України» 

(науковий керівник – д.е.н., проф. Кулинич Р. О.). 

7. Про схвалення індивідуальних планів роботи аспірантів і 

затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 Право (за спеціалізацією Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) 

(протокол № 3 від 30.10.2017 р.). 

7.1. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії: 

– аспіранту кафедри цивільного права та процесу Латинському 

Михайлу Едуардовичу «Публічний порядок у міжнародному приватному 

праві України та праві ЄС» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Нагнибіда В. І.); 

– аспіранту кафедри цивільного права та процесу Слободян Юлії 

Валеріївні «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої підрядними 

роботами» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Гринько С. Д.); 

– аспіранту кафедри цивільного права та процесу Шмалій Олександрі 

Вікторівні «Договір міжнародного повітряного перевезення пасажирів та 

багажу» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Лозінська С. В.); 

– аспіранту кафедри цивільного права та процесу Іваницькому Андрію 

Мироновичу «Принципи права власності юридичних осіб в практиці 

Європейського суду з прав людини» (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

Лозінська С. В.); 

– аспіранту кафедри цивільного права та процесу Бортник Ользі 

Юріївні «Набуття права власності із судових рішень» (науковий керівник – 

к.ю.н., доц. Чудик-Білоусова Н. І.); 
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– аспіранту кафедри цивільного права та процесу Хомяку Олександру 

Миколайовичу «Обмеження батьківських прав у сімейному праві» (науковий 

керівник – к.ю.н., доц. Ватрас В. А.).  

8.Про схвалення індивідуального плану роботи аспіранта 

Михайлиці В.І. і затвердження теми дисертації на здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування (протокол № 4 від 27.11.2017 р.). 

8.1. Затвердити тему дисертації аспіранту кафедри публічного 

управління та адміністрування Михайлиці Валентину Івановичу «Механізми 

державного регулювання ринку електроенергії України в контексті 

євроінтеграції» (науковий керівник – доктор наук з державного управління, 

професор Ткачова Н. М.). 

9. Про зміну спеціальностей та уточнення тем дисертаційних 

досліджень аспірантам Сенюті В. О. та Сторожуку Д. А. (протокол № 3 від 

30.10.2017 р.). 

У звітному році на засіданнях вченої ради було затверджено три 

докторських дисертації: 

1) Логіновій Наталії Миколаївні «Дискреційні повноваження у 

кримінальному судочинстві України: теорія і практика» за спеціальністю 081 

Право на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (науковий 

консультант – доктор юридичних наук, професор Омельчук О.М. ) (протокол № 

10 від 30.01.2017 р.) 

2) Плисюк Наталії Миколаївні «Система злочинів проти життя людини за 

кримінальним правом України» на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 081 Право (науковий консультант – доктор 

юридичних наук, професор Грищук В. К.) (протокол № 12 від 27.03.2017 р.). 

3) Шевчук Інні Володимирівні «Державне регулювання протидії 

загрозам національним інтересам України у сфері економічної безпеки» на 

здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку. (протокол № 3 від 30.10.2017 р.).  

На протязі 2017 року захистили кандидатські дисертації 2 аспіранти: 

Лесько Ю. В., Панченко С. С., дисертаційне дослідження Майки Н. В. 

прийняте спеціалізованою вченою радою до захисту. 

Захистили кандидатські дисертації 2 науково-педагогічних працівники: 

Гарієвська М. Б., Сердечна І. Л. 

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА  

про діяльність редакційної колегії часопису  

«Університетські наукові записки» у 2017 році  

 

Продовжується робота над виданням часопису Хмельницького 

університету управління та права – «Університетські наукові записки».  

Впродовж 2016 року випущено №№ 60, 61, 62, 63, 64. Загалом 

протягом року надруковано 140 статей (відповідно 27, 33, 24, 33, 25), що 
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фактично відповідає показнику минулого року, при продовженні негативної 

динаміки вже четвертий рік поспіль. Наповнення журналу в цьому році 

забезпечили три спеціальні номери журналу із чотирьох випущених. 

Причинами такого стану є істотне збільшення кількості наукових видань, які 

включено до переліку фахових, які не підтримують політику високих 

стандартів якості та науковості, перенасичення наукової сфери, а також 

загальна фінансова ситуація в державі, позиція Міністерства освіти і науки 

України, яка фактично робить переваги іноземним виданням, у тому числі 

включеним до науковометричних баз Scopus та Web of science.  

 
Рис. 1. Динаміка кількості публікацій наукових статей у часопису  

«Університетські наукові записки» протягом 2013-2017 років 

 

Серед авторського колективу велику частину займають досвідчені 

науковці та практики, які зробили значний внесок у розвиток юридичної, 

управлінської та економічної наук.  

 
Рис. 2. Динаміка кількості публікацій наукових статей  

за участю науково-педагогічних працівників, аспірантів та здобувачів  

у часопису «Університетські наукові записки» протягом 2011-2017 років 

 

Постійними авторами університетського журналу є науково-педагогічні 

працівники та аспіранти нашого університету. Протягом року опубліковано 

59 наукових статей за участю науково-педагогічних працівників, аспірантів та 

здобувачів університету (у 2016 році – 32, у 2015 році – 49, у 2014 році – 56, у 
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2013 році – 55, у 2012 році – 68, у 2011 році – 60), що вказує на те, що менше 

третини науково-педагогічних працівників підготували статтю для публікації 

саме у часопису «Університетські наукові записки».  

Водночас слід відмітити, що не усі науково-педагогічні працівники 

оприлюднюють результати своїх наукових досліджень на сторінках часопису 

«Університетські наукові записки». Так, 14 (чотирнадцять) науково-

педагогічних працівників (у минулому році було лише четверо) профільних 

кафедр вже понад п’ять років не подавали наукових статей (табл. 1) (при цьому 

двоє викладачів не подавали статей вже більше 10 років), 7 (семеро) викладачів 

цих кафедр взагалі не мають наукових статей в часопису «Університетські 

наукові записки» (табл. 2), що може у певних випадках пояснено нетривалим 

часом перебування у трудових відносинах із Хмельницьким університетом 

управління та права. При цьому не може слугувати виправданням неподання 

статей до часопису із посиланням на те, що він не є фаховим за відповідними 

напрямками. Свідченням цього є розміщення на сторінках журналу наукових 

статей дев’яти науково-педагогічних працівників кафедр філософії та 

соціально-гуманітарних дисциплін, мовознавства і безпеки життєдіяльності та 

фізичного виховання.  

Таблиця 1 

Список  

науково-педагогічних працівників університету, які публікували результати 

наукових досліджень в часопису «Університетські наукові записки  

більше, ніж 5 років назад  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

науково-педагогічного працівника 
Посада 

Дата останньої 

публікації 

 Кафедра теорії та історії 

держави і права  

  

1.  Тополь Юрій Олексійович Професор кафедри 2012. - № 1 

 Кафедра конституційного, 

адміністративного та фінансового 

права  

 

 

2.  Буханевич Олександр 

Миколайович  
Завідувач кафедри 

2011. - № 4  

3.  Токар Алла Миколаївна Старший викладач 2006. - № 2 

 Кафедра кримінального права та 

процесу  
 

 

4.  Виговський Дмитро Леонідович Доцент кафедри 2011. - № 4 

5.  Голдзіцький Казимир Адамович Доцент кафедри 2011. - № 4 

6.  Музика Андрій Васильович Старший викладач 2006. - № 3-4 

 Кафедра цивільного права та 

процесу  
 

 

7.  Анікіна Галина Володимирівна Доцент кафедри  2012. - № 3 

8.  Якимчук Світлана Олексіївна Доцент кафедри 2012. - № 1 
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Продовження табл 1 

 Кафедра трудового, земельного 

та господарського права  
 

 

9.  Бляхарський Ярослав 

Станіславович 

Заступник 

завідувача кафедри 

2008. - № 2 

 Кафедра цивільного права та 

процесу  
 

 

10.  Лозінська Світлана 

Володимирівна 
Доцент кафедри 

2012. - № 1 

11.  Нагнибіда Володимир Іванович Доцент кафедри 2012. - № 1 

 Кафедра публічного управління 

та адміністрування   
 

 

12.  Пила Василь Іванович Професор кафедри 2012. - № 4 

13.  Сіцінська Майя Володимирівна  Професор кафедри 2012, № 2 

 Кафедра економічної теорії, 

менеджменту і фінансів  
 

 

14.  Крушинська Алла Вікторівна Старший викладач 2012. - № 4 

 

Таблиця 2 

Список  

науково-педагогічних працівників університету, які не мають публікацій  

у часопису «Університетські наукові записки» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові науково-

педагогічного працівника 
Посада 

 Кафедра теорії та історії держави і права   

1. Вовк Вікторія Миколаївна  професор кафедри  

2. Мельник Надія Володимирівна  Доцент кафедри 

 Кафедра конституційного, адміністративного та 

фінансового права  
 

3. Самсін Ігор Леонович Професор кафедри 

4. Стеценко Семен Григорович  Професор кафедри 

 Кафедра кримінального права та процесу   

5. Хмелевська Наталя Володимирівна Доцент кафедри 

 Кафедра цивільного права та процесу   

6. Кеменяш Роксолана Юріївна Доцент кафедри 

 Кафедра публічного управління та 

адміністрування   
 

7. Ткачова Наталія Миколаївна Завідувач кафедри  

 

У зв’язку з цим доцільно розглядати питання про наявність публікації у 

науковому часопису «Університетські наукові записки» як один із критеріїв для 

продовження контракту із науково-педагогічним працівником, внесення 

подання для відзначення державними та/або відомчими нагородами.  
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Часопис «Університетські наукові записки» внесено до онлайнової 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (URL : 

http://www.journals.indexcopernicus.com/++,p24781010,3.html) та успішно 

пройшов індексування за 2016 рік.  

Видання включено до бібліографічної бази даних Google Scholar, яка 

індексує повний текст наукових публікацій усіх форматів і дисциплін.  

Науковий журнал протягом 11 років включено до Каталогу передплатних 

видань, що дає можливість додатково залучити нову читацьку аудиторію та 

поширювати більше 10 відсотків тиражу серед передплатників. Незважаючи на 

фінансову скруту, кількість передплатників протягом року залишається сталою.  

Перспективи: Завдання часопису «Університетські наукові записки» на 

2018 рік полягають у наступному:  

• подальша належна підготовка чергових випусків журналу;  

• завершення заходів щодо наповнення наукового сайту часопису;  

• вивчення питання та вжиття заходів щодо включення часопису до 

інших міжнародних науковометричних баз даних. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
 

У період трансформації та формування позитивного іміджу бібліотека 

Хмельницького університету управління та права є не тільки 

соціокультурним центром, що сприяє формуванню духовних та моральних 

цінностей у читачів, а поступово стає ефективним комунікативно-освітнім 

простором для реалізації освіти. 

Формування фондів бібліотеки відбувалось відповідно до профілю 

університету та інформаційних потреб читачів. 

З метою поширення інформації про ЄС та євро інтеграційні процеси в 

Україні в бібліотеці відкрито Інформаційний центр ЄС. 

Фонд бібліотеки становить 59737  примірників навчальної і наукової 

літератури,  10425 примірників періодичних видань; кількість користувачів 

за єдиним обліком – 1696. 

Протягом 2017 року було отримано 619 примірників, з них 299 книг на 

суму 32940 грн., а також періодичні видання (312 журнали, 8 комплектів 

річних газет) на суму 29038 грн. Інформацію про літературу, яка надійшла, 

можна знайти на веб-сторінці бібліотеки в розділі „Нові надходження”. 

Протягом року проводилось аналітичне опрацювання періодичних видань в 

електронному та картковому варіанті. Своєчасно оформлена передплата 

періодичних видань України на перше півріччя 2018 р. 

Протягом 2017 року приділялась велика увага інформаційно-

бібліографічному обслуговуванню користувачів бібліотеки. Для 

професорсько-викладацького складу було проіндексовано 100 документів.  

На веб-сторінці бібліотеки розміщені такі електронні бази даних як: 

картотека дисертацій, картотека авторефератів, картотека праць науково-

педагогічних працівників університету, перелік періодичних видань на 2018 

рік. 

Просвітницька діяльність залишається одним з пріоритетних напрямків 

роботи бібліотеки.  

Протягом року було проведено низку культурно-інформаційних 

заходів:  

1. «Жінки України, які змінили історію» 

(Літературно-музична композиція до міжнародного жіночого дня). 

2. «На висоті окрилених сердець» 

(Година поезії до Всесвітнього дня поезії). 

 3. «Бібліотека – храм науки» 

(Бібліотечний урок). 

4. «Доленосні віхи нашої історії» 

(Вечір-зустріч з письменником та істориком Володимиром Білінським). 

5. «Схилимо голови в скорботі» 

(Вечір-реквієм до Дня пам’яті жертв голодомору). 

Широкому розкриттю бібліотечних фондів, популяризації кращих 

творів допомагають організація та оформлення книжкових  та віртуальних 

виставок. 
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Протягом 2017 року було оформлено 34 виставки. 

На даний час в бібліотеці Хмельницького університету управління та 

права функціонують такі засоби як: електронний каталог, електронна 

бібліотека навчально-методичної літератури, надається безкоштовний доступ 

до мережі Інтернет (Wi-Fi).  

В 2017 році продовжувала діяти сторінка бібліотеки Хмельницького 

університету управління та права в соцмережі «Facebook». 

Сьогодні бібліотека являє собою систему, що постійно розвивається, 

змінюється, трансформується з традиційної бібліотеки в науково-

інформаційний осередок. 
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МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Протягом 2016-2017 навчального року та у першому семестрі 
поточного навчального року основна увага в роботі методичної ради була 
зосереджена на подальшій імплементації в практику діяльності 
університету положень Закону України «Про вищу освіту» щодо організації 
та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 

У 2016-2017 навчальному році при запланованих чотирьох засіданнях 
проведено 12 засідань, у поточному семестрі проведено два планових і одно 
позапланове засідання методичної ради. Загалом за окреслений період 
методичною радою розглянуто 80 питань. 

Серед інших питань методрадою погоджувалися і вносилися на 
розгляд вченої ради такі складові ліцензійних справ як склади проектних 
груп, освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, навчальні плани, 
склади науково-педагогічних працівників, рекомендованих до визнання їх 
професіоналами з підготовки здобувачів вищої освіти за ступенями 
бакалавра, магістра та доктора філософії. 

Однією з робочих груп метод ради було розроблено зміни до 
Положення про організацію освітнього процесу, які були широко 
обговорені на кафедрах та в студентському середовищі, погоджені 
методичною радою, затверджені вченою радою і уведені в дію з 1 вересня 
поточного року. Як свідчить практика поточного семестру, внесені зміни до 
системи оцінювання знань сприяли покращенню організації освітнього 

процесу та підвищенню відповідальності студентів за результати навчання. 
З ініціативи методичної ради, відділу навчально-методичного 

забезпечення за підсумками минулого навчального року вперше 
запрацювали системи  рейтингового оцінювання  діяльності студентів та 
науково-педагогічних працівників, за підсумками рейтингів були відзначені  
кращі студенти і науково-педагогічні працівники. 

Перші підсумки рейтингів показали і деякі недоліки в рейтинговому 
оцінюванні як студентів, так і викладачів. Тому за спільними пропозиціями 
методичної і студентської ради були затверджені вченою радою зміни до 
системи рейтингового оцінювання діяльності студентів, які будуть 
використані вже за підсумками першого семестру цього навчального року. З 
метою внесення змін до системи рейтингового оцінювання діяльності 

науково-1 педагогічних працівників робоча група метод ради розробила 
відповідні зміни, які зараз обговорюються на кафедрах і будуть розглядатися 
методичною і вченою радою в поточному місяці. 

Також в даний час працюють створені методичною радою робочі 
групи щодо внесення змін до Положення про планування й облік науково-
педагогічної діяльності та з питання зміни організаційної форми 
підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками, які мають 
стаж науково-педагогічної роботи менше п'яти років. 
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За поданнями кафедр на засіданнях методичної ради в установленому 

порядку погоджувалися підручники та навчальні посібники, підготовлені 
науково-педагогічними працівниками університету. 

Значна увага приділялася методичною радою навчально-методичному 
забезпеченню викладання навчальних дисциплін, передбачених навчальними 
планами. За окреслений період на засіданнях методичної ради за 
пропозиціями кафедр було погоджено і внесено на затвердження вченою 
радою 429 робочих програм, а також погоджено і рекомендовано до 
використання в навчальному процесі 194 навчально-методичних матеріалів з 
навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки 
здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра, магістра, доктора 
філософії (кандидата наук) та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. 
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ВІДДІЛ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Вихідним положенням планування виховного процесу в університеті є 

принципи національно-патріотичного та громадянського виховання 

студентської молоді, які визначають вимоги до змісту, організації і методів 

виховання, що є основою «Комплексного плану організації виховного 

процесу». 

Основні завдання, які ставилися перед науково-педагогічними 

працівниками та співробітниками університету у процесі виконання 

запланованих Комплексним планом заходів - формування нового українця 

,що діє на основі національних та європейських цінностей, розвиток його 

талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадянської свідомості, пропаганда здорового 

способу життя, підвищення ролі органів студентського самоврядування в 

сфері національно-патріотичного виховання студентської молоді та багато 

іншого. 

З метою реалізації поставлених завдань виховна робота в університеті 

проводилася за такими напрямками: навчально-науковим, культурно-

масовим та спортивно-оздоровчим. 

         Проведено комплекс заходів, які уже протягом багатьох років 

проводяться в стінах нашого навчального закладу та стали для нього 

традиційними. Серед них: 

День знань, Тижні юридичного факультету і факультету управління та 

економіки , 

Дебют першокурсника, а також випуски бакалаврів, спеціалістів та магістрів 

Хмельницького університету управління та права . 

       Активно проводилася робота спільно з навчально-науковим 

департаментом студентської ради університету щодо адаптації студентів 

першого курсу  до навчального процесу в університеті: відбулися 

ознайомчі зустрічі першокурсників з працівниками відділу виховної 

роботи, членами студентської ради, студентського профкому та 

представниками центру допомоги студентам – студентськими 

організаторами навчального процесу. Проводилися дослідження рівня 

психологічної адаптації першокурсників до навчального процесу, вивчення 

особливостей адаптації та причин дезадаптації студентів університету. 

Проведено також заходи з відзначення Тижня фізкультури та спорту,    

Всеукраїнського дня бібліотек, Дня працівника освіти, Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій, Міжнародного дня студента, 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Всеукраїнського тижня права, Дня 

Чорнобильської катастрофи, Дня Перемоги над німецько-фашистськими 

загарбниками, Дня науки та інші. 

           Студенти нашого вузу приймали активну участь у всіх  обласних і 

міських заходах, присвячених  державним святам України, акціях. 

         Незмінно проводиться волонтерська робота. Традиційна благодійна 

акція «З Миколайчиком в душі», під час якої студенти, науково-педагогічні 
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працівники та співробітники університету мають змогу надати благодійну 

допомогу дітям-сиротам, учням шкіл-інтернатів с. Вовковинці та 

Хмельницького Будинку дитини.  

Активно працювала протягом року і студентська рада університету, яка 

брала участь у великій кількості міжнародних та всеукраїнських круглих 

столах, конкурсах і проектах, де якнайкраще зарекомендували себе та свій 

начальний заклад. 

Групова виховна робота поєднується з індивідуальною. Надавалася 

систематична організаційна допомога органам студентського 

самоврядування. Працівниками відділу здійснюється відвідування 

студентського гуртожитку. 

Проводилася робота з правової освіти населення, яка здійснюється 

через діяльність студентських лекторських груп, що діють при навчально-

науковому департаменті студентської ради.  
           Було проведено профорієнтаційні заходи, що популяризують 

університет та 

навчання в ньому.  

� проводилася робота в рамках договорів про співпрацю із 

загальноосвітніми навчальними закладами області, а саме: розповсюдження 

інформаційних матеріалів про університет по школах області і міста; 

�  правові Брейн-ринги та зустрічі з лекторськими групами 

університету.  

� висвітлення в ЗМІ загально університетських та студентських 

заходів, конференцій, форумів та круглих столів; 

� участь студентів і викладачів університету в тематичних 

телевізійних програмах, в ефірах та інтерв’ю на радіо. 

� інформаційне висвітлення проекту «День відкритих дверей 2016» 

передбачала виготовлення і трансляцію на FM станціях аудіо ролика з 

оголошенням про прийом документів на навчання до університету; 

виготовлення відео роликів з аналогічним оголошенням; 

� рекламна кампанія проекту «День відкритих дверей 2016»; 

� робота з офіційним Інтернет сайтом університету та архівом: 

� оновлення застарілої інформації; 

� поповнення стрічки новин та фотогалереї. 
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ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕХНІЧНИХ 
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 
Відділ інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання 

виконує функції по апаратному і програмному об'єднанню комп'ютерів у 

мережу, забезпечує технічне і програмне обслуговування техніки. 

Загальна кількість комп'ютерів, що знаходяться на балансі університету 

складає 250 одиниць включаючи 8 серверних станцій (данні без врахування 

оргтехніки).  

За 2017 рік  проведено декілька поточних ремонтів ПК, та  було  

подано  більше 100 поправок на Інтернет-сторінку університету.  

На основі оптоволоконних каналів зв'язку, працює комп'ютерна 

загально-університетська мережа (підключені усі навчальні корпуси, наукова 

бібліотека, юридична клініка і гуртожиток в єдину мережу). На кожному 

робочому місці є швидкий доступ до даних університету, до ресурсів 

Інтернет та електронної пошти для всіх студентів і співробітників. 

Враховуючи сучасні тенденції в необхідності надійного та безперебійного 

доступу до мережі Інтернет виконані роботи щодо підключення додаткового 

провайдера для організації резервного каналу мережі Інтернет у трьох 

навчальних корпусах (головному, другому та четвертому) на швидкості 100 

Мб на кожен корпус, незалежно один від одного та від головного корпусу. 

Також виконано модернізацію декількох комп’ютерів та придбано 

багатофункціональні пристрої для планової  заміни на кафедрах. 

На виконання ЗУ “Про Вищу освіту” від 01 липня 2014 року для 

забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти, було продовжено договір про використання 

програмного забезпечення «Anti-Plagiarism», яке призначене для ефективного 

виявлення і таким чином запобігання плагіату. Це універсальний інструмент 

для боротьби з World Wide Web копіюванням-вставкою інформації з 

присвоєнням авторства.  

Важливим питанням, яке потребує якнайшвидшого розгляду є питання 

телекомунікацій університету. Першочерговим є питання заміни 

«некерованих» комутаторів на «керовані» по одному на кожен корпус, в 2014 

році вдалося виконати одну заплановану заміну в першому корпусі. В 

поточному році розширено мережу Wi-Fi в університеті, в 2018 планується 

завершити проект по розгортанню стаціонарної  Wi-Fi мережі в цілому по 

університету.  

На 2018 рік основну увагу в роботі відділу планується зосередити на 

впровадження сучасних «хмарних» технологій. Так в 2017 році отримано 

безкоштовні ліцензії на деякі програмні продукти корпорації Майкрософт, і в 

наступному році планується їх впровадження в навчальний процес. 

Найважливішим завданням на 2018 рік є заміна  комп’ютерів в навчальних 

лабораторіях університету.  
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РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ 
 

За 2017 рік у редакційно-видавничому відділі завдяки сприятливим 

умовам праці  та сумлінного ставлення працівників відділу до своїх 

обов’язків виготовлено видавничої продукції: 

1) два навчальних посібника – 390 примірників; 

2) шість монографій – 313 примірників; 

3) п’ять авторефератів – 520 примірників; 

4) п’ять номерів часопису УНЗ: 

№4 – 2016 р., №1, №2, №3, №4 – 2017 р. – 800 примірників; 

5) шість Збірників тез наукових конференцій – 511 примірників; 

6) дев’ять програм конференцій і круглих столів – 1040 примірників; 

7) друкувалися усі необхідні матеріали для роботи науково-педагогічних 

працівників та працівників усіх підрозділів університету. 

За 11 місяців 2017 року у відділі надано платних послуг для 

виготовлення ксерокопій та підшивки дипломних робіт у  твердому 

перепльоті: 

– на суму: 26 000 грн.; 

– використано паперу: 1500 кг. 
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ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

У 2017 році юридичним відділом підготовлено близько 250 проектів 

господарських договорів з фізичними особами-підприємцями, 

підприємствами, установами та організаціями.  

У поточному звітному періоді із 12 новими орендарями укладено 

договори оренди нежитлових приміщень на новий строк зі збільшеною 

орендною платою, що значно підвищило фінансові надходження до бюджету 

університету. 

Зокрема, протягом року підготовлено та надіслано близько 30 

претензій студентам, аспірантам, орендарям. До суду подано 10 позовних 

заяв, із яких судом на сьогодні розглянуто 5 заяв, по всіх провадження 

рішення прийняті на користь університету, що в свою чергу призведе до 

додаткових грошових надходжень  на рахунки університету на загальну суму 

50807,62 грн. 

На постійній основі вживаються заходи щодо забезпечення виконання 

рішень про стягнення заборгованості, які набрали законної сили. Відповідні 

виконавчі документи були передані до територіальних органів виконавчої 

служби з метою забезпечення примусового виконання рішень судів, в 

наслідок чого на рахунки університету надійшло 14661,81 грн. 

Відділом проведена підготовка та перевірка на відповідність чинному 

законодавству значної кількості проектів наказів ректора університету, 

трудових угод і контрактів, а також надано понад 100 консультацій з 

правових питань працівникам, пов’язаних з діяльністю університету. Також 

розроблено та вдосконалено близько 10 локальних нормативно-правових 

актів. Також, завдяки зусиллям юридичного відділу у Міністерстві юстиції 

України  було зареєстровано науковий журнал «Економіка та митно правові 

відносини» та подано заявку на отримання ISSN для зазначено журналу. 

Представники відділу близько 5 разів були включені до складу різних 

комісій та робочих груп університету та органів державної влади задля 

належного правового забезпечення їх діяльності.   

Окремо варто наголосити, що завдяки конструктивній, законній правій 

позиції юридичного відділу, що базується виключно на нормах чинного 

законодавства України у 2017 році університет не перебував у статусі  

відповідача у жодному судовому процесі у зв’язку з відсутністю у фізичних 

та юридичних осіб підстав звернення до судових інстанцій.  
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ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

 

Загальний відділ Хмельницького університету управління та права діє 

відповідно до Положення про загальний відділ Хмельницького університету 

управління та права, яке було ухвалене протоколом засідання Вченої ради  

22 березня 2004 р. № 7. 

За період 2017 року вихідних листів було надіслано у кількості 1080 

штук, як правило це звіти, інформації, клопотання, відповіді на отриманні 

листи, пропозиції. Вхідних листів було отримано у кількості 0790 штук, 

значну кількість серед яких займають листи з управління освіти і науки 

ХОДА, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів та 

запрошення на конференції. Зареєстровано 720 наказів ректора.  

На належному рівні сформований рівень якості підготовлених проектів 

листів, запитів, інших документів працівниками університету. Службова 

записки дала змогу відстежувати рух та фіксацію фактичного виконання 

вхідних і внутрішніх документів, що мають важливе значення, а також вказівок 

керівництва. У разі несвоєчасного виконання, відповідальна особа пише 

пояснення в якому вказує причину бездіяльності. Службової записку сприяє 

своєчасному та якісному виконанню управлінських рішень в університеті, 

забезпечення керівника інформацією для оцінки діяльності працівників, 

структурних підрозділів, ефективного документообігу університету. Від того 

наскільки оперативно здійснюються рух, опрацювання документів та їх 

передавання на виконання, залежить швидкість отримання інформації, 

необхідної для прийняття управлінського рішення. Невпорядкованість 

документообігу знижує ефективність праці управлінського апарату, тому 

раціональній організації документообігу слід приділити особливу увагу. 

Необхідно здійснювати належний контроль за резолюціями на наказах, 

а також вхідних документах в тому числі з МОН України, Хмельницької 

обласної ради.  

Важливим етапом організації роботи з документами в університеті є 

підготовка закінчених у діловодстві справ до передання в архівний підрозділ 

університету. До кінця поточного року  проводитиметься  прийом документів 

по кафедрах та відділах  університету. Отриманні раніше описи справ 

структурних підрозділів постійного зберігання здані до обласного архіву. 
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ВІДДІЛ КАДРІВ 
 

Станом на 01 грудня 2017 року у Хмельницькому університеті 

управління та права працює 256 працівників, з них – 120 науково-

педагогічних працівників (18 НПП на умовах сумісництва) та у відпустках по 

досягненню дитини 3-х річного віку – 14 працівників.  

У 2017 році відділом кадрів проводилась цілеспрямована робота щодо 

покращення якісного складу науково-педагогічних кадрів навчального 

закладу, добору їх відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Хмельницького університету управління та права. 

Протягом цього року кандидатські дисертації захистили 2 науково-

педагогічних працівника, зокрема: Сердечна Ірина Леонідівна – старший 

викладач кафедри цивільного права та процесу; Гарієвська Мирослава 

Богданівна – доцент кафедри цивільного права та процесу.  

Костяшкін Іван Олександрович отримав науковий ступінь доктора 

юридичних наук.  

Буханевичу Олександру Миколайовичу було присвоєно Почесне 

звання Заслуженого юриста України. 

Виговський Леонід Антонович та Савицький Володимир Тадеушович 

нагородженні нагрудним знаком «Відмінник освіти». 

Відомчими відзнаками Міністерства освіти нагороджено 9 працівників; 

Кабінету Міністрів України – 5 працівників; Державної Фіскальної служби 

України – 2 працівника; Хмельницької обласної державної адміністрації – 12 

працівників; Хмельницької обласної ради – 4 працівника 

Також, хочеться зазначити, що зі 120 науково-педагогічних працівників 

контракти укладено з 108 НПП, 1 – працює за строковим трудовим 

договором. З цього виходить, що контракти не укладені ще із 12 науково-

педагогічними працівниками.  

Наголошую і на тому, що в порівнянні з 2016 р. вимог ст. 60 Закону 

України «Про вищу освіту» щодо підвищення кваліфікації дотримуються усі 

науково-педагогічні працівники університету.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У 2017 році господарська діяльність в університеті здійснювалась 

відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту, положень та 

Колективного договору. Основними видами діяльності у господарській сфері 

залишаються: 

- підтримання внутрішнього порядку в приміщеннях університету та на 

прилеглій території навчальних корпусів і гуртожитків відповідно до 

санітарних вимог; 

- підтримання в робочому стані та обслуговування систем газо, тепло, 

водо та електропостачання; 

Проведення поточних та капітальних ремонтів матеріально-технічної 

бази; 

- підготовка та експлуатація будівель та споруд університету в 

опалювальний період; 

- організація та проведення заходів по енергозбереженню та економії 

енергоресурсів; 

- організація пожежної безпеки; 

- організація охорони праці. 

Для підтримки внутрішнього порядку у приміщеннях університету та 

його прилеглої території залучено 11 прибиральниць та 5 двірників. 

Дана кількість працівників забезпечує виконання даного завдання в 

повному обсязі і відповідно до вимог санітарних норм і правил. 

Для підтримання у робочому стані та їх обслуговування систем газо, 

тепло, електропостачання, постачання води і водовідведення в СГЗ задіяні: 

- робітник зайнятий ремонтом і обслуговуванням сантехнічного 

обладнання – 1; 

- робітник зайнятий ремонтом і обслуговуванням електрообладнання 

– 2 

- робітник зайнятий газоелектрозварювальними роботами – 1; 

- робітник зайнятий ремонтом та виготовленням виробів з деревини – 

1. 

Силами вказаних працівників постійно проводиться моніторинг роботи 

систем та їх поверхневий огляд з метою виявлення слабких місць і 

запобігання виникнення аварійних ситуацій а також їх ліквідації. 

Для проведення поточних ремонтних робіт залучений один штатний 

працівник, який постійно слідкує за станом приміщень та будівель 

університету і здійснює заходи щодо підтримання їх в належному стані.  

Щодо енергозабезпечення та енергозбереження необхідно зазначити, 

що за 11 місяців поточного року використано ел.енергії в порівнянні з 

минулими роками: 

2016 р. – 310812 кВт/год 

2017 р. – 326748 кВт/год 
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Різниця складає 16 тис. кВт/год.. Збільшення витрат відбулось за 

рахунок використання ел.енергії рестораном «Енеїда», який розпочав свою 

роботу з вересня минулого року. 

Закуплено і замінено 189 люмінісцентних ламп. 

Закуплено 36  шт. LED ламп Т8 і 20 LED ламп цокольних. 

Утилізовано 630 шт. люм. ламп. 

В корпусах постійно проводиться моніторинг використання 

електричної енергії. Для об’єктивного обліку в окремих орендованих 

приміщеннях встановлено лічильники електроенергії за рахунок орендарів. 

Силами працівників служби господарського забезпечення встановлено 

мультимедійне обладнання в лекційному залі № 3 першого корпусу, 

придбане за рахунок коштів центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців.   

Проведено повірку лічильників, засобів захисту, трансформаторів 

струму, виміри опору  ізоляції, заземлення і т.і.  

Охорона праці в університеті здійснюється відповідно до діючих 

нормативних актів: 

- Закон України про охорону праці; 

- Наказ № 563 МОН України від 01.08.2001 р. «Про затвердження 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і навчальних закладах»; 

- Наказ № 15 ДК з нагляду за ОП від 26.01.2005 р «Про 

затвердження Типового положення про проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою». 

При прийомі на роботу обов'язково проводяться вступні інструктажі з 

питань охорони праці та правил поведінки на підприємстві; 

З відповідними категоріями працівників згідно  чинного законодавства 

проводяться періодичні інструктажі. Так з робітниками зайнятими ремонтом 

та обслуговуванням електроустановок, та електрозварювальником - один раз 

на три місяці, про що робиться відповідний запис. 

Кожного року на початку вересня проводяться заняття з студентами 

першого курсу «Про правила поведінки та техніці безпеки учасників 

навчального процесу» під час проведення навчального процесу, про що 

робиться відповідний запис під розпис. 

Також кожного року проводиться заняття спеціалістами ПАТ 

«Хмельницькгаз». 

Ознайомчі заняття з питань газової безпеки у гуртожитку. 

Силами працівників СГЗ здійснювались заходи по підготовці будівель і 

приміщень університету до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017 -2018 

р.р. 

В період з червня по листопад 2017 року в навчальному корпусі №4 

проведений капітальний ремонт системи опалення, відповідно до проектно-

кошторисної документації, що дозволить майже вдвічі зменшити 

використання теплової енергії в даному корпусі.  Вартість робіт склала   

925,6 тис. грн.. 
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В усіх навчальних корпусах, студентському гуртожитку, гуртожитку 

готельного типу «Енеїда», проводені роботи по підготовці систем опалення 

та засобів обліку теплової енергії до опалювального періоду. Також 

здійснюється щоденний облік і моніторинг використання тепла. 

Протипожежний стан в університету підтримується у відповідності до 

вимог нормативних документів по пожежній безпеці. Навчальні корпуси 

університету, гуртожитки, бібліотека, юридична клініка обладнані пожежною 

сигналізацією з виведенням сигналу про пожежу на центральний пульт 

пожежного спостереження міста. Обслуговування приладів пожежної 

сигналізації здійснюється своєчасно ліцензованими організаціями. 

Для забезпечення пожежної безпеки в університеті вчасно проводиться 

технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, здійснені роботи 

по обслуговуванню пожежних кранів та рукавів, а також проводиться 

планова перевірка пожежної сигналізації ліцензованими організаціями, з 

якими укладений відповідний договір. 

Bсi працівники служби господарського забезпечення в поточному році 

були у відпустці та отримали кошти на оздоровлення в розмірі посадового 

окладу. 

Технічний персонал забезпечений спецодягом, миючими засобами та 

засобами індивідуального захисту відповідно до санітарних норм. 

На сьогодні господарський стан Хмельницького університету 

управління та права відповідає нормативним документам, законодавчим 

актам та вимогам. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

28.02.2002 р. №228 Департаментом освіти і науки, молоді та спорту  

Хмельницької облдержадміністрації  на  2017 рік кошторис університету  

затверджено в загальній сумі   29156,2 тис.грн.,  з яких: 

� загальний фонд склав  10464,8тис.грн.,  

� спеціальний фонд складає 18691,4 тис.грн.  

Фінансування університету у 2017 році  проводиться  за рахунок 

коштів обласного бюджету, а також  за рахунок наданих платних послуг, 

здачі в оренду приміщення, коштів від господарської діяльності, благодійних 

внесків, грантів та дарунків. 

Станом на 01.01. 2017 року  залишок коштів  на рахунку казначейсва  

по загальному фонду  був  відсутній, по спеціальному фонду складав  

723,0тис.грн. 

За період з 01.01.2017 року по 30.11.2017 року надійшло коштів по  

загальному фонду  9618,4 тис.грн.,  по спеціальному фонду 17372,5тис.грн..  

По загальному фонду  використано 9489,6 тис.грн., а саме  в 

основному  на: 

� заробітну плата  з   нарахуваннями  на оплату праці 6181,8 тис.грн. 

� стипендіальне забезпечення 2521,4 тис. грн. 

� комунальні платежі 173,2тис. грн. 

� обов’язкове утримання сиріт з числа студентів 60,9 тис. грн. 

� придбання предметів, матеріалів, обладнання и та інвентар  199,8 

тис.грн. 

� продукти харчування для дітей сиріт 225,2 тис.грн. 

� оплату послуг крім комунальних  52,4тис.грн.  

По спеціальному фонду використано 16662,1   тис.грн., а саме в 

основному  на: 

� заробітну  плату з нарахуваннями 12861,5  тис.грн. 

� предмети, матеріали, обладнання та інвентар 511,2 тис.грн. 

� оплату  послуг крім комунальних  789,3тис .грн. 

� інші  поточні видатки ( ПДВ, податки)  811,2 тис.грн.  

� комунальні послуги  та енергоносії   1294,9тис.грн.  

� навчання  аспірантів та кадрів  17,8тис.грн. 

� придбання обладнання і предметів довгострокового  користування  

( капітальні видатки)  925,6тис.грн.,  які були     надані з бюджету. 

� відрядження 20,9 тис. грн. 

� продукти харчування  0,8 тис.грн.  

Всі науково - педагогічні працівники університету  перебували у  

щорічній відпустці  загальною тривалістю 56 календарних днів, відповідно 

до  Закону України «Про вищу освіту»  

Крім того, було  нараховано  та виплачено  всім працівникам 

університету матеріальну допомогу на оздоровлення. 
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Університет своєчасно та в повному обсязі перераховує платежі до  

бюджету в тому числі внески до Пенсійного фонду, а також податки, збори 

та обов’язкові платежі.  

Заборгованості по заробітній платі, спожитими енергоносіями та 

комунальними послугами  станом на 1.12.2017 року  університет не має. Всі 

комунальні послуги споживаються в межах доведених лімітів . 

Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду 

бюджету, планів спеціального фонду,  помісячних планів використання 

бюджетних коштів здійснювалось наростаючим підсумком з початку року   

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 

року. 

При плануванні кошторисів враховувалися вимоги як законодавства 

так і першочергові витрати університету, відповідно до режиму економії і 

цільового спрямування видатків. 

Університет своєчасно та в повному обсязі надає фінансову та 

статистичну звітність, а  також інші необхідні відомості про майновий стан  і 

роботу навчального закладу.  
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ГУРТОЖИТОК ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ  «ЕНЕЇДА» 

У 2017 році господарська діяльність  готелю здійснюється відповідно 

до вимог чинного законодавства, Статуту, положень та Колективного 

договору. Основними  видами  діяльності  залишаються: 

- надання  готельних  послуг; 

- оренда  конференц-зали. 

Життєдіяльність готелю забезпечує 23 працівників. За неповний  2017 

рік готель прийняли  6300 клієнтів – це не набагато кращі показники ніж у 

2016році (на 300 чоловік більше) але фінансовий результат  роботи  на 

сьогоднішній  день є 2.914.729 грн. , що, у  порівнянні з минулим роком, на 

170.418  грн. більше. 

Серед великої кількості чинників, що негативно впливає на 

конкурентноспроможність готелю особливо вирізняються  наступне: 

− недостатня кількість номерів підвищеного комфорту (у деяких 

номерах ремонт  1983 року); 

− відсутній  спектр  додаткових  послуг; 

− зменшення видатків на відрядження  в  цілому по Україні; 

− відсутність  харчування (ресторану). 

На початку року були заключені угоди на проживання слухачів  

центру  підвищення  кваліфікації та курси  підвищення  кваліфікації  освітян. 

Заключили договір із Національною академією  внутрішніх  справ, та митним 

центром.  

На сьогоднішній день 22 номера готелю (3-й, та частина 4-го поверху) 

були  надані  для  тимчасового  проживання  клієнтів, що  дало  можливість  

щомісячно  отримувати  стабільний  дохід  у  розмірі 53 тис.грн. 

Протягом 2017 року за відсутністю фінансування не проводився  

капітальний ремонт номерного фонду. У зв’язку з аварійною ситуацією були 

проведені часткові ремонти в системі водопостачання та каналізації у 

декількох номерах і відповідним косметичним ремонтом (а саме № 810, 

710,411,311,310,410). На котельні була замінена каналізаційна  система. 

Проводилися роботи по обслуговуванню та дрібному ремонту меблів № 

702,були замінені вікна дерев’яні на пластикові № 901. 

На виконання вимог пожежної безпеки були перевірені  

вогнегасники. Постійно проводиться інструктаж з питань техніки безпеки. 

Протягом року випадків травм на виробництві не було. Всі працівники 

готелю пройшли черговий медичний  огляд. 
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СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК 
 

У 2017 році господарська діяльність гуртожитку здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту університету, положень 

та колективного договору. 

Основними видами діяльності являються: 

 - підтримання внутрішнього порядку в приміщенні та на території 

гуртожитку; 

- підтримання в робочому стані системи газопостачання, 

теплопостачання, водопостачання, електропостачання; 

- організація енергозбереження та перехід на використання 

енергозберігаючих приладів; 

- організація пожежної безпеки; 

- організація охорони праці. 

Для утримання приміщення студентського гуртожитку та прибирання 

прилеглої території задіяні дві прибиральниці та один двірник. Дякуючи 

праці даного  персоналу, приміщення та прилегла територія гуртожитку 

утримуються в належному стані. 

Для покращення умов проживання студентів силами працівників 

гуртожитку був проведений поточний ремонт у приміщенні студентського 

гуртожитку.  

Протягом поточного року проводились роботи по обслуговуванню та 

дрібному ремонту меблів та приміщень гуртожитку. Також проводився 

ремонт, обслуговування та заміна сантехніки.  У серпні місяці цього року 

завдяки батьківській турботі в 11 кімнатах студентів зроблений поточний 

ремонт та встановлені двері в 1 кімнаті. 

Протипожежний стан в гуртожитку підтримується у відповідності до 

вимог нормативних документів по пожежній безпеці. Студентський 

гуртожиток обладнаний пожежною сигналізацією з виведенням сигналу про 

пожежу на центральний пульт пожежного спостереження міста. 

Обслуговування приладу пожежної сигналізації здійснюється своєчасно 

ліцензованими організаціями.  

Для забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку вчасно проводиться 

технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, здійснені роботи 

по обслуговуванню пожежних кранів та рукавів, а також проводиться 

планова перевірка  пожежної сигналізації.   

Охорона праці в гуртожитку проводиться у відповідності до 

нормативних документів. Своєчасно проводяться інструктажі з охорони 

праці з працівниками та студентами. В вересні всі працівники гуртожитку 

пройшли черговий медичний огляд в поліклініці №4 за рахунок коштів 

університету. 

Всі працівники студентського гуртожитку в поточному році були у 

відпустці та отримали кошти на оздоровлення в обсязі посадового окладу. 

Технічний персонал забезпечений спецодягом, миючими засобами та 

засобами індивідуального захисту відповідно до санітарних норм. 
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