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Звіт про діяльність Хмельницького університету управління та права у 

2018 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 

(26 докторів наук, 19 професорів, 70 кандидатів наук, 43 доцента) та поліпшує 

матеріально-технічну базу. Цього ж року наказ МОН № 775 від 16.07.2018 р. в 

університеті була створена спеціалізована вчена рада К 70.895.02 з правом 

прийняття до захисту дисертаційних досліджень за такими спеціальностями: 

12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; 12.00.12 – філософія права. Надалі функціонує 

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 Зокрема у 2018 році було підготовлено, 

подано до ліцензування і ліцензовано Міністерством освіти і науки України 

підготовку бакалаврів за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань  

29 Міжнародні відносини та підготовку магістрів за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування.  

Таким чином, станом на 01 вересня 2018 року разом за Переліком-2010 

року та Переліком-2015 року університеті відповідно до Ліцензії здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за п'ятьма ступенями вищої освіти 

(бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор наук), п’ятнадцятьма 

спеціальностями з дванадцяти галузей знань. 

Зокрема, здобувачів: 

− освітнього ступеня бакалавра – за десятьма спеціальностями (двома 

напрямами за Переліком – 2010 року до завершення циклу навчання – 6.030401 

Правознавство і 6.030601 Менеджмент та вісьмома спеціальностями Переліку 

2015 року – 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 

074 Публічне управління та адміністрування, 081 Право, 232 Соціальне 

забезпечення, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування,  

293 Міжнародне право; 

− освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – за спеціальністю 081 

Право (до завершення циклу навчання); 

− освітнього ступеня магістра – за п’ятьма спеціальностями 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 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); 
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− освітньо-наукового ступеня доктора філософії – за чотирма 

спеціальностями – 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування; 

− наукового ступеня доктора наук з державного управління за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (за двома 

науковими спеціальностями). 

Станом на 01 вересня 2018 року сукупний ліцензований обсяг щорічного 

прийому на навчання за усіма рівнями та спеціальностями становив 1065 осіб 

(за денною і заочною формами навчання). 

Поряд з цим, університет має право надавати 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 програмою 

підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів). 

У першому семестрі поточного навчального року здійснювалася робота 

щодо акредитації освітньо-професійної програми «Магістр публічного 

управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве 

самоврядування» за спеціальністю 074(281) Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 07(28) Управління та адміністрування (Публічне 

управління та адміністрування). Зокрема, 17-19 грудня 2018 року в університеті 

працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України, позитивний 

висновок якої разом із акредитаційною справою наразі переданий до Державної 

акредитаційної комісії України.  

Також, у зв’язку із тим, що наказом МОН України від 19.03.2018 

р.  № 253 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

30 жовтня 2017 р. № 1432» визначено, що освітні програми, які реалізуються на 

першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти, на 

підставі чинних сертифікатів про акредитацію визнаються такими, що 
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акредитовані до 01 березня 2019 року, виникає необхідність здійснити 

акредитацію у другому семестрі 2018-2019 року: 

- освітньо-професійної програми «Магістр менеджменту» за 

спеціальністю 073 Менеджмент; 

- освітньо-професійної програми «Магістр права» за спеціальністю  

081 Право; 

- освітньо-професійної програми «Спеціаліст права» за спеціальністю 

081 Право. 

У першому семестрі 2019-2020 н.р. передбачається первинна акредитація 

освітньо-професійної програми «Магістр фінансів, банківської справи та 

страхування» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 
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ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ  

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

прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1376, 

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 2018 року, Правил прийому до 

Хмельницького університету управління та права у 2018 році, затверджених 

рішенням вченої ради університету від 11 грудня 2017 року, протокол № 5 (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 
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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: 

– комісії для проведення співбесід: 

– фахові екзаменаційні 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. 

Інформація про склад абітурієнтів та студентів, зарахованих на навчання 

за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, характеризується 

показниками наведеними в табл. 1. 
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Таблиця 1 

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 

Спеціальність 

293 Міжнародне 

право 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

 

Подано заяв 

 Загалом 
425 44 125 7 75 3 

679 

з них від абітурієнтів, які  

мають право вступати до 

університету за квотами 

0 2 0 0 0 0 

2 

Зараховано  

загалом 
113 23 20 0 15 0 

171 

за квотами 0 2 1 0 0 0 2 

на бюджетну форму навчання 30 0 9 0 9 0 48 

на контрактну форму 

навчання 
73 16 11 0 6 0 

106 

 

 
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 

65 7 73 5 54 7 70 21 302 

з них від 

абітурієнтів, які 

мають право 

вступати до 

університету за 

квотами 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зараховано 

загалом 

18 0 16 0 13 0 17 11 75 

за квотами 0  0  0 0 0 0 0 

на бюджетну 

форму навчання 

12 0 12 0 12 0 12 0 48 

на контрактну 

форму навчання 

6 0 4 0 1 0 5 11 27 
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Вступ до університету здійснювався за конкурсом незалежно від джерел 

фінансування навчання з урахуванням кількості балів з предметів вступних 

випробувань, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання 

якості освіти та середнього балу додатку до атестата (диплома), помножених на 

відповідні коефіцієнти. 

Порівняльна інформацію щодо вступної кампанії 2018 року на перший 

курс на основі повної загальної середньої освіти за освітнім ступенем бакалавра 

(денна форма навчання): 

Назва спец. 2018 рік 2017 рік Відхилення +/- 

 бюджет контрак

т 

разом бюдж

ет 

контрак

т 

разом  

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА НА 1 КУРС денна форма 

081 Право 30 83 113 30 70 100 +13 

232 Соціальне 

забезпечення  

9 11 20 - 14 14 +6 

293 Міжнародне право 9 6 15 - - -  

Разом по факультету 48 100 148 30 84 114 + 34, в т.ч.,  

+ 18 бюджет 

+ 16 контракт 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

12 6 18 10 4 14 +4 

073 Менеджмент 12 4 16 10 6 16 0 

242 Туризм 12 1 13 -  - +13 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

12 5 17 10 2 12 +5 

Разом по факультету 48 16 64 30 12 42 + 22, в т.ч. 

+18 бюджет 

+ 4 контракт 

Разом по університету 96 116 212 60 96 156 + 56 (+36%), в 

т.ч., 

+ 36 (+60%) 

бюджет, 

+ 20 (+21%) 

контракт  
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Загалом за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на 1 

курс зараховано у 2016 році – 190 осіб, у 2017 – 187 осіб у 2018 році – 246 осіб 

(+59 осіб порівняно з 2017 роком).  

 

Таблиця 2 

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 

Спеціальність 

293 Міжнародне 

право 

Прохідний 

конкурсний бал 

на бюджетну 

форму навчання 

180, 284 

 
167,128 170, 352 

 

 

Показники 

Факультет управління та економіки 

Спеціальність 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування  

Спеціальність 

073 

Менеджмент 

Спеціальність 

242 Туризм 

Спеціальність 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Прохідний 

конкурсний 

бал на 

бюджетну 

форму 

навчання 

157,688 157,508 161,2 168,548 
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Відповідно до Правил прийому до Хмельницького університету 

управління та права у 2018 році два абітурієнти відділення заочної форми 

навчання юридичного факультету були рекомендовані 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. 3. 

 

Таблиця 3 

 

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 

Зараховано 
8 6 44 58 

 

Загалом же, в 2018 році за освітнім ступенем бакалавра зараховано 303 

особи, що на 61 особу більше ніж в 2017 році. 
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Таблиця 4 

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  

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Спеціальність 073 

Менеджмент 

Спеціальність  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Подано 

документів: 
103 122 20 13 37 29 40 85 449 

Зараховано: 

з них: 
53 49 10 0 19 14 30 70 245 

на бюджетну 

форму 

навчання 
48 0 10 0 19 0 19 30 126 

на контрактну 

форму 

навчання 

5 49 0 0 0 14 11 40 119 

 

Загальна, у 2018 році кількість осіб, прийнятих на навчання за ступенем 

магістра становить 245 осіб і збільшилась порівняно з 2017 роком на 6 осіб.  

Загалом у 2018 році на навчання до університету прийнято 548 студенти, 

що на 67 студентів більше, ніж було прийнято у  2018 році і на 15 студентів 

більше, ніж було прийнято в 2016 році.  
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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

 

Організація навчального процесу на факультеті управління та економіки 

у звітному періоді здійснювалась відповідно до плану. Зокрема, вчасно були 

розроблені та затверджені графіки навчального процесу, розподілене навчальне 

навантаження. 

 

На факультеті проводилася підготовка фахівців: 

- освітнього рівня бакалавра: 

за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент (за денною формою 

навчання); 

 за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (за 

денною формою навчання),  

за спеціальністю 073 Менеджмент (за денною формою навчання),  

за спеціальністю 074(281) Публічне управління та адміністрування (за 

денною та заочною формами навчання), 

за спеціальністю 242 Туризм (за денною формою навчання);  

- освітнього рівня магістра: 

за спеціальністю 073 Менеджмент (за денною та заочною формами 

навчання),  

072 Фінанси, банківська справа та страхування (за денною формою 

навчання),  

281 Публічне управління та адміністрування (за денною та заочною 

формами навчання).  

Набір студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 242 Туризм та магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування у 2018 році було здійснено вперше.  

Загальна чисельність студентів станом на 1 грудня 2018 р. становить – 

528 осіб, що на 151 особу більше ніж у попередньому році (у 2017 році – 377 

осіб, у 2016 р. – 326 осіб, у 2015 р. – 383 особи).  



15 
 

Навчальні досягнення студентів постійно знаходяться в центрі уваги 

деканату, навчального відділу та кафедр факультету. На їх засіданнях ретельно 

аналізується стан поточної успішності, результати проходження та захисту 

звітів з практики (стажування), підсумки заліково-екзаменаційних сесій, 

атестації, в тому числі хід виконання та захисту кваліфікаційних робіт. 

Протягом звітного періоду 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.  

За результатами атестації у 2018 році присвоєно відповідну кваліфікацію 

73 фахівцям. Дипломи отримали:  

42 бакалаври, 31 магістр, з них 13 осіб (17,8 % випускників) 

продемонстрували високу успішність та склали атестацію на «відмінно», 

внаслідок чого отримали дипломи з відзнакою.  

Виходячи з цього, можна констатувати відповідність рівня підготовки 

бакалаврів та магістрів вимогам до професійної підготовки фахівців за 

відповідними освітніми програмами. 

Організація навчально-виховного процесу у 2018 р. здійснювалася 

навчальним відділом та відділом підготовки публічних управлінців факультету, 

яким забезпечувався 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 наради з питань 

організації навчального процесу.  

Крім того, керівники відділів та методисти факультету постійно 

проводять виховні заходи зі студентами, контролюють якість та успішність 

навчання в розрізі курсів та навчальних дисциплін, аналізують відвідування 

занять. 

До складу факультету управління та економіки входить 5 кафедр:  
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 кафедра публічного управління та адміністрування; 

 кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування; 

 кафедра мовознавства; 

 кафедра математики, статистики та інформаційних технологій; 

 кафедра філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання. 

На факультеті приділяється значна увага кадровому складу кафедр. Так, з 

01 вересня 2018 р. на кафедрах факультету управління та економіки навчальний 

процес забезпечують 47  науково-педагогічних працівників (з них 7 докторів 

наук (у тому числі 7 професорів), 26 кандидатів наук (з них  

13 доцентів).  

Колектив факультету управління та економіки сформований з 

високопрофесійних, відповідальних, творчих науковців і педагогів. 73,1 % 

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. 

Упродовж 2018 р. оновлювалося навчально-методичне забезпечення 

дисциплін згідно з вимогами 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. 

Також окремі науково-педагогічні працівники задіяні у підготовці кадрів 

вищої категорії, зокрема працюють у складі спеціалізованих вчених рад із 
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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.е.н., 

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

В.П., 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., 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, тренінги 

із слухачами. 

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

Синчак В.П., д.держ.упр., професор Ткачова Н.М., к.е.н., доцент Арзянцева 

Д.А., к.держ. упр., доцент Гаман Т.В., к.е.н., доцент Захаркевич Н.П., к.держ. 

упр., доцент Ковтун І.Б., к.е.н., доцент Корюгін А.В., к.держ. упр., доцент 

Савицький В.Т., к.е.н., доцент Терещенко Т.В., к.е.н., доцент Щепанський Е.В. 

виконували обов’язків членів редакційної колегії наукового часопису 

«Університетські наукові записки». 

Брали участь у роботі приймальної комісії університету у 2018 р. к.держ. 

упр., доцент Ковтун І.Б., к.держ. упр., доцент Підлісна Т.В., к.е.н., доцент 

Бучковська Я.Г., к.е.н., доцент Терещенко Т.В., к.держ. упр. Требик Л.П. та ін. 

У навчальному процесі на факультеті управління та економіки у 2017-

2018 н.р. брали участь 16 штатних науково-педагогічних працівників кафедри 

публічного управління та адміністрування, з них 4 доктори та  

12 кандидатів наук. За 2017-2018 н.р. науково-педагогічними працівниками 

кафедри було виконано 5499 годин навчального навантаження, забезпечено 

викладання 39 навчальних дисциплін на обох факультетах університету. 
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Кафедра є випусковою для бакалаврів за спеціальністю 242 Туризм, а 

також бакалаврів та магістрів за спеціальністю 074(281) Публічне управління та 

адміністрування. 

Науково-педагогічні працівники кафедри: 

 стали авторами 20 наукових статей, 2 монографій, 2 навчальних 

посібників, 2 проектів нормативно-правових актів; 

 надали 10 відзивів на автореферати дисертацій;  

 виступили керівниками 40 наукових робіт студентів;  

 прорецензували 2 монографії;  

 взяли участь у 35 міжнародних, всеукраїнських та університетських 

науково-практичних заходах;  

 науково-педагогічний працівник кафедри (Шевчук І.В.) здійснює 

докторське дисертаційне дослідження за спеціальність 25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку 

На кафедрі здійснюється підготовка 6 здобувачів освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю Публічне управління та 

адміністрування. 

У поточному році колектив підвищив свій науковий рівень завдяки: 

захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління професором кафедри публічного управління та 

адміністрування Щепанським Едуардом Валерійовичем,  

захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління старшим викладачем кафедри публічного управління та 

адміністрування Баюком Миколою Івановичем. 

У 2018 році науково-дослідна робота на кафедрі публічного управління та 

адміністрування здійснювалась відповідно до кафедральної наукової теми: 

«Удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування у сфері 

забезпечення національної безпеки в умовах європейської інтеграції». 

Кафедра виступила організатором VII Всеукраїнської заочної науково-

практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в 
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Україні», яка проводиться щороку 7 грудня з нагоди Дня місцевого 

самоврядування. 

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у роботі 

Всеукраїнського форуму старост об’єднаних територіальних громад  

«Становлення інституту старост в Україні: перші кроки», 20 – 21 червня 

2018 року, м. Хмельницький. Форум проводиться за підтримки Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. Фінансову підтримку проведення Форуму здійснює Представництво 

Фонду Ганса Зайделя в Україні. 

На кафедрі успішно функціонує науковий гурток «Актуальні проблеми 

забезпечення національної безпеки України» (керівники кандидат економічних 

наук, доцент Щепанський Е.В. та кандидат економічних наук, доцент 

Терещенко Т.В.). Доцентом Терещенко Т.В. підготовлено переможця  

II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій», 

студентку магістратури за спеціальністю 073 Менеджмент Цімар Надію (4-5 

квітня 2018 року, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима 

Гетьмана», диплом III ступеня). 

Колектив кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування складають 10 науково-педагогічних працівників, у тому числі 1 

доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, з яких 4 доцента, 2 старші викладачі 

та 1 асистент, які забезпечують фундаментальну наукову, професійну та 

практичну підготовку студентів з 42 дисципліни на двох факультетах 

університету.  

Кафедра є профільною з підготовки бакалаврів за спеціальностями 072 

Фінанси, банківська справа та страхування та 073 Менеджмент з галузі знань 07 

Управління та адміністрування, а також магістрів за спеціальностями  

073 Менеджмент з галузі знань 07 Управління та адміністрування, 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування.  
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На кафедрі здійснюється підготовка 4 здобувачів освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії. 

У 2018 році науково-дослідна робота на кафедрі менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування 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 2018 році доценти Захаркевич Н.П. та Корюгін А. В. здійснювали 

наукове керівництво студентками Шенькарук Світланою та Балицькою Нілою, 

які взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

Менеджмент, яка проходила у Тернопільському національному економічному 

університеті та увійшли в 20-ку кращих.  

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри (Захаркевич 

Н.П., Корюгіна А.В. та Кудельського В.Е.) підготовлено та направлено на 

всеукраїнський конкурс наукових робіт три пошукові роботи з дисциплін 

«Управління конкурентоспроможністю», «Управління персоналом» та 

«Стратегічний менеджмент». 

У звітному періоді значно активізувалась наукова робота студентів. Так, 

18 студентів стали учасниками міжнародних науково-практичних конференцій, 

8- всеукраїнських наукових конференцій. 

17 квітня 2018 р. організовано та проведено восьмий Економічний турнір 

між командами курсів та спеціальностей факультету управління та економіки. 

Вперше до участі в турнірі було залучено учнів провідних загальноосвітніх 

навчальних закладів міста економічного спрямування.  

19 квітня 2018 року кафедрою проведено конкурс наукових есе серед 

учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл Хмельницької області шляхом 

презентації конкурсантами своїх творчих робіт (есе). На кафедрі функціонує 
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три наукові студентські гуртки, в яких дослідження здійснювало 50 осіб, які  

4 квітня 2018 року взяли участь у Щорічній звітній науковій конференції 

студентів ХУУП.  

Команда студентів  факультету управління та економіки «V.I.P.HUUP», 

під керівництвом доцента кафедри Корюгіна А.В., старшого викладача кафедри 

Крушинської А.В., взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських 

команд LoNG (Look of New Generation/Погляд нового покоління) з власним 

проектом дорожньої карти залучення інвестицій для реконструкції водоочисних 

споруд у м. Дубно та зайняла 4-те місце у фіналі, залишивши позаду 68 команд 

провідних національних університетів з 22 міст України. 

Традиційно науково-педагогічними працівниками проводяться олімпіади 

з навчальних дисциплін фахової підготовки («Фінанси», «Страхування», 

«Менеджмент», «Податкова система», «Податковий менеджмент»), переможці 

яких направляються для участі у наступному Всеукраїнському етапі. 

На кафедрі мовознавства працює 8 викладачів (у тому числі:  

1 кандидат філологічних наук, 2 кандидата педагогічних наук, 5 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 такі дисципліни: 

українська мова за професійним спрямуванням, англійська мова, англійська 

мова за професійним спрямуванням, німецька мова за професійним 

спрямуванням, латинська юридична термінологія, юридична іноземна мова, 

культура мовлення, публічна комунікація і ділова мова в публічному 

управлінні, професійна іноземна мова в публічному управлінні.  

Викладачі кафедри займаються перекладом документів, наукових статей, 

листів, технічної документації для різних структурних підрозділів університету. 
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Кафедра працює у тісному контакті з профілюючими кафедрами, що дає 

можливість розробляти робочі програми, зважаючи на тематику професійно-

орієнтованих дисциплін.  

Тематика наукових досліджень викладачів кафедри 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 6 міжнародних, всеукраїнських 

конференціях,  круглих столах, семінарах, а саме. 

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 університету у Х Всеукраїнській науково-практичній 

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

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

яка відбулася 11 квітня 2018 року.  

У 2018 році 18 студентів стали учасниками студентської олімпіади з 

іноземних мов Хмельницького університету управління та права. Студенти 

університету також стали учасниками Міжнародного конкурсу з української 

мови та літератури ім. П. Яцика та Міжнародного конкурсу з української 

літератури ім. Т. Шевченка. 

За звітний період на кафедрі було укладено 1 посібник, 2 глосарія:  

Основи професійної англійської мови, укладений ст.викладачем Гуменчук О.Є.; 

Англо-український глосарій міжнародного арбітражу, укладений зав.кафедри 

Нагорною О.О.; Німецький глосарій термінів публічного управління та 

адміністрування, укладений ст.викладачем Петренко М.О. 

Викладачі кафедри займаються рецензуванням  посібників (2), словників 

(1) та студентських наукових робіт (14). 
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Науково-педагогічні працівники брали активну участь у виховних 

заходах, які проводяться в університеті. Зокрема відзначався день української 

мови та писемності, проводились виховні бесіди «Святкові традиції 

святкування різдвяних свят в англомовних країнах», «Чи варто українцям 

святкувати Хелловін?», рольові ігри «Леді Вает звинувачують у крадіжці» 

тощо.  

9 листопада у День української писемності та мови студенти та викладачі 

Хмельницького університету управління та права долучилися до написання 17 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Девіз цьогорічного 

радіодиктанту – «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета».  

Понад 50 студентів факультету управління та економіки та юридичного 

факультету разом із викладачами кафедри мовознавства кандидатом 

педагогічних наук, доцентом І.В. Горячок та старшим викладачем О.В. 

Подолянчук писали диктант, який транслювався на Українському радіо.  

Науково-педагогічні працівники кафедри математики, статистики та 

ніформаційних технологій (5 штатних одиниць: з них 2 доктора наук, 

професора та 3 кандидати наук) виконують навчальне навантаження у 

відповідності до навчальних планів усіх факультетів Університету. Всього за 

кафедрою закріплено 35 навчальних дисциплін. 

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 

«Математика, статистика та інформаційні технології», яка проводиться в 

рамках тижня факультету управління та економіки. 

На кафедрі математики, статистики та інформаційних технологій 

виконується загальнокафедральна наукова тема: “Статистичні методи аналізу 

соціально-економічного розвитку регіонів” (державний реєстраційний номер 

0117U000107), а також загальноуніверситетська тема: “Управлінські та правові 

засади забезпечення сталого розвитку України як європейської держави” 

(державний реєстраційний номер 0108U008927). 
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При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю Економіка та Статистика. 

Налагоджено співпрацю з Хмельницькою обласною державною адміністрацією 

стосовно запровадження науково-дослідних розробок викладачів кафедри при 

впровадженні системи Прогнозування-Програмування-Бюджетування в 

діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації, а також 

розроблення проекту програми соціально-економічного розвитку Хмельницької 

області до 2020 року.  

За результатами науково-дослідної роботи у 2018 році вийшли друком 4 

наукових статті у фахових виданнях, в т.ч. 1 стаття в виданні WoS.  Науково-

педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних заходах. Зокрема в 2018 році викладачі 

кафедри взяли участь у 7-ми таких заходах. 

При кафедрі традиційним є проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного 

розвитку”, яка включена у перелік наукових заходів вищих навчальних закладів 

системи Міністерства освіти і науки України. 

При кафедрі діють три наукових студентських гуртки, в яких беруть 

участь 19 студентів факультету управління та економіки. Студенти факультету 

брали участь у щорічній Всеукраїнській Олімпіаді з навчальної дисципліни 

«Статистика», ІІ тур якої відбувся у Національній академії статистики, обліку 

та аудиту. Зокрема, у 2018 р. три студенти університету (Мощанець Андрій, 

Пронцель Яна та Гнатюк Галина) отримали дипломи «За високий рівень знань з 

дисципліни «Статистика». 

Колектив кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання складають 10 науково-педагогічних працівників, у тому числі 1 

доктор наук, професор, три кандидати наук, один доцент,  шість старших 

викладачів, з них один заслужений вчитель України, які забезпечують 

фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку студентів  на 

двох факультетах університету. За кафедрою закріплено  

31 навчальну дисципліну. Кожного семестру на кафедрі проводяться методичні 
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та методологічні семінари, на яких розглядаються різноманітні питання, 

пов’язані з удосконаленням організації та проведення навчальних занять, 

підготовки наукових робіт тощо.  

У 2018 році науково-дослідна робота на кафедрі філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання здійснювалась відповідно до 

кафедральної наукової теми: «Проблема трансформації суспільних відносин в 

умовах розбудови громадянського суспільства в Україні». 

Науково-педагогічний працівник кафедри (Гуменюк О.Г) здійснює 

докторське дисертаційне дослідження за спеціальністю Психологія; науково-

педагогічний працівник кафедри (Михайлиця К.В.) здійснює кандидатське 

дисертаційне дослідження за спеціальністю Політологія (робота рекомендована 

до захисту). 

Науково-педагогічні працівники кафедри стали авторами 13 наукових 

статей, були керівниками 22 студентських наукових робіт, взяли участь у 28 

міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних заходах. 

На кафедрі діють студентські проблемні групи. 

Вагомими також є спортивні досягнення факультету управління та 

економіки. Зокрема: 

Професором кафедри публічного управління та адміністрування 

Щепанським Е.В. здійснювалось керівництво футзальною командою ФК 

«Феміда-Старлайф», яка посіла перше місце та виграла Кубок Відкритого 

чемпіонату міста Хмельницького з футзалу та гідно представила Хмельницьку 

області на Всеукраїнських змагань, увійшовши до вісімки найкращих команд. 

Команда з баскетболу факультету стала чемпіонами міста серед студентів 

у 2018 році, бронзовим призером чемпіонату області з баскетболу серед 

чоловічих команд (тренер - старший викладач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання Лозінський С.В.). 

Гладкова В., студентка 4 курсу за спеціальністю 073 Менеджмент 

факультету здобула перше місце на чемпіонаті України з важкої атлетики серед 

жінок до 45 кг. 
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Студент 2 курсу за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування Ястребов О. став чемпіоном світу з кікбоксінгу (розділ лоу-

кік). 

Старший викладач кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та 

фізичного виховання Сірий О.М. зайняв 3 місце кубку України серед науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти з більярдного спорту «Вільна 

піраміда», м. Київ, 2018 р. 

Отже, вищенаведене свідчить про в цілому задовільну роботу факультету 

управління та економіки протягом звітного періоду. Проте деканату, кафедрам, 

відділам факультету слід спрямувати свої зусилля на постійне покращення 

навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи з метою 

підтримки та подальшого підвищення якості підготовки фахівців. 

 

Пріоритетними завданнями на 2019 рік є: 

 акредитація освітньої програми підготовки магістрів за спеціальностями 

072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент; 

 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, розширення практичної складової у навчальному процесі для 

формування більш конкурентоспроможних на ринку праці менеджерів, 

фінансистів, туризмознавців та публічних управлінців; 

 розширення сфер співпраці з роботодавцями щодо ознайомлення 

студентів із діяльністю передових бізнес-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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 робота із забезпечення дотримання Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності щодо формування якісного складу груп забезпечення за 

усіма освітніми програмами, за якими здійснюється підготовка фахівців на 

факультеті, достатності груп забезпечення виходячи із чисельності здобувачів 

вищої освіти, рівня кваліфікації відповідно до спеціальностей; 

 налагодження співпраці з об’єднаними територіальними громадами 

через інтеграцію та впровадження результатів наукових досліджень, 

напрацювань викладачів та студентів факультету у формі звітів про 

проходження практик, курсових, магістерських робіт у практичну діяльність 

ОТГ; 

 організація проведення курсів іноземної мови для підготовки до вступу 

в магістратуру за тестовими технологіями зовнішнього незалежного 

оцінювання. 
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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

Відповідно до законодавства про вищу освіту предметом діяльності 

юридичного факультету у 2018 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 2018 році юридичний факультет здійснював роботу з підготовки 

фахівців за спеціальністю Право / Правознавство за освітніми ступенями 

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

спеціальностями 232 Соціальне забезпечення та 293 Міжнародне право за 

освітнім ступенем бакалавра. Усього станом на початок 2018-2019 н.р. на 

факультеті навчалися 961 студента (що на 71 студент більше, ніж на початок 

2017-2018 н.р.), у тому числі 577 – на відділенні денної форми навчання та 

384 – на відділенні заочної форми навчання (з них 39 – здобуває другу вищу 

освіту). 

2. У 2018 році було підготовлено ліцензійну справу та успішно пройдено 

ліцензування за спеціальністю 293 Міжнародне право на першому рівні 

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

право готувати відповідних фахівців ліцензійним обсягом 30 осіб.  

3. У 2018 році було підготовлено і випущено 256 фахівців з вищою 

юридичною освітою, з яких 57 – з дипломами з відзнакою, у тому числі: 

- на відділенні денної форми навчання: 126 фахівців, у тому числі 

96 бакалаврів, 30 магістрів;  

- на відділенні заочної форми навчання: 130 фахівців, у тому числі 

40 бакалаврів, 62 спеціалісти, 28 магістрів. 

4. На факультеті організовано проведення курсів підготовки до вступу в 

магістратуру за спеціальністю 081 Право за тестовими технологіями 

зовнішнього незалежного оцінювання. У 2018 році вперше на цих курсах 
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проводилися заняття з загальних правничих компетентностей (аналітичного 

мислення). 

5. У поточному році значно активізувалась робота із використання 

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

кількості аудиторій, забезпечених таким обладнанням, та підготовкою науково-

педагогічними працівниками презентацій для проведення лекційних занять.  

Методична робота 

1. Проведено роботу щодо адаптації освітньої програми та навчальних 

планів підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 Право до програми єдиного 

фахового вступ нового випробування для вступу в магістратуру (блок 

«Право»). Зокрема, запроваджено для вивчення на 4 курсі навчальну 

дисципліну «Міжнародний захист прав людини», що повинно позитивно 

відобразитися на стані підготовки студентів. 

Крім того, внесено зміни до освітньої програми та навчальних планів 

підготовки магістрів за спеціальністю 081 Право (за рахунок вибіркових 

дисциплін сформовано спеціалізацію «Міжнародне та європейське право»).  

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 університету. Слід відмітити, що протягом 2018 року наукова 

робота на факультеті відбувалася у межах затвердженого плану заходів. Крім 

традиційних наукових заходів («Осінні юридичні читання», які у цьому році 

були уже сімнадцятими) у поточному році було проведено низку круглих 

столів, всеукраїнських конференцій з актуальних питань юридичної науки і 

практики.  
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2. Науково-педагогічні працівники факультету брали участь у низці 

міжнародних, всеукраїнських, університетських конференцій та круглих столів. 

Так, за 2018 рік 44 виступи на наукових заходах з публікацією тез доповідей 

здійснили працівники кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права; 41 – кафедри кримінального права та процесу; 50 – кафедри 

цивільного права та процесу; 33 – кафедри трудового, земельного та 

господарського права; 7 – кафедри теорії та історії держави і права; 6 – кафедри 

міжнародного та європейського права. 

3. Науково-педагогічними працівниками факультету підготовлено 

71 наукову публікацію у закордонних, вітчизняних фахових та інших виданнях.  

4. Науково-педагогічні працівники факультету взяли участь у підготовці 

низки монографій, підручників та навчальних посібників, зокрема: 

- навчальний посібник «Тлумачення актів законодавства України про 

оподаткування: лекційно-практичний курс» (Самсін І.Л.); 

- підручник «Адміністративне право України. Повний курс» 

(Буханевич О.М., Стеценко С.Г.); 

- науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу 

України (Стеценко С.Г.); 

- науково-практичний коментар Сімейного кодексу України 

(Стеценко С.Г.); 

- науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 

(Брич Л.П.); 

- курс лекцій «Історія політичних і правових вчень» (Тополь Ю.О.); 

- науково-практичний посібник «Настільна книга старости об’єднаної 

територіальної громади» (колектив авторів); 

- монографія «Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія 

становлення і перспективи розвитку» (Михайлова І.Ю.); 

- монографія «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, 

земельних, екологічних та природо ресурсних відносин в Україні» (Костяшкін 

І.О.); 
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- монографія «Соціальний контроль у забезпеченні правового порядку: 

філософсько-правова ідея та її сучасний розвиток» (Налуцишин В.В.); 

- монографія «Спадкове право: проблеми теорії та практики» (колектив 

кафедри цивільного права та процесу); 

- монографія «Кримінально-правові засади охорони і захисту життя осіб у 

зв’язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК 

України)» (Копанчук В.О.); 

- монографія «Лібералізм та комунітаризм у філософсько-правовому 

вимірі» (Грищук О.В.); 

- монографія «Самоорганізація народу як фактор формування 

громадянського суспільства в Україні» (Мельник Н.В.); 

- підручник «Військове право» (Гринько С.Д.); 

- навчальний посібник «Цивільне право у питаннях та відповідях» 

(Гринько С.Д.); 

- навчальний посібник «Інституційне право ЄС» (Димінська О.Ю.); 

- монографія «Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen 

Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung» (Іванова Р.Ю.); 

- монографія «Theoretical and practical mechanism of development of legal 

science at the beginning of third millennium» (Іванова Р.Ю.). 

Крім того, викладачі кафедри цивільного права та процесу Білоусов Ю.В., 

Ватрас В.А., Гринько С.Д. виступили упорядниками Збірника цивільного 

законодавства. 

5. За звітний період відбулися захисти дисертаційних досліджень: 

- однієї докторської дисертації – Налуцишин В.В. («Філософсько-

правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового 

порядку»), спеціальність 12.00.12 – філософія права); 

- однієї кандидатської дисертації – Олійник У.М. («Право на свободу 

думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі», спеціальність 

12.00.12 – філософія права). 
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Два аспіранти кафедри цивільного права та процесу успішно захистили 

кандидатські дисертації, ще дві дисертації подані до захисту. Дисертації двох 

аспірантів кафедри теорії та історії держави і права рекомендовані до захисту. 

6. Наукові праці працівників кафедр юридичного факультету стали 

переможцями конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче 

видання в 2018 році у різних номінаціях, зокрема: 

– 1 місце – монографія «Лібералізм та комунітаризм» (Грищук О.В.); 

– 1 місце – монографія «Адміністративні послуги в Україні: засади 

надання та шляхи вдосконалення» (Буханевич О.М.); 

– 1 місце – монографія «Подання доказів у кримінальному судочинстві 

України» (Крушинський С.А.); 

– 1 місце – монографія «Соціальний контроль у забезпеченні правового 

порядку: філософсько-правова ідея та її сучасний розвиток» (Налуцишин В.В.); 

– 2 місце – монографія «Конституційна економіка як механізм організації 

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

– 2 місце – колективна монографіюя «Публічна влада в Україні: 

проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (колектив кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права); 

– 2 місце – монографія «Особисті немайнові права і обов’язки інших 

членів сім’ї та родичів» (Сердечна І.Л.). 

Доцент кафедри трудового, земельного та господарського права 

Михайлова І.Ю. стала лауреатом премії імені Ярослава Мудрого та 

нагороджена дипломом за видатні досягнення в науково-дослідницькій 

діяльності з проблем правознавства і пам’ятним нагрудним знаком. 

7. Науково-педагогічні працівники факультету взяли участь у розробці 

проектів нормативно-правових актів, експертних висновків за відповідними 

запитами (Крушинський С.А., Волкотруб С.Г., Стеценко С.Г., Суббот А.І. та 

інші). 

8. Поширеною на факультеті є студентська наукова робота в рамках 

гуртків, наукових секцій та в інших формах. Системно та планово працюють 
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наукові студентські гуртки при кафедрах факультету (загальна кількість – 

19 гуртків).  

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

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

2018 року було проведено брейн-ринг серед студентів 2-го курсу юридичного 

факультету на знання кримінального законодавства; у грудні – брейн-ринг для 

студентів 2 курсу юридичного факультету «Конституція як Основний Закон 

держави»; для учнів ЗОШ «Конституція як Основний Закон держави» тощо. 

У травні 2018 року кафедрою міжнародного та європейського права 

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 41 заявку на участь). 

10. Студенти юридичного факультету взяли участь в низці наукових 

заходів, змагань, турнірів тощо, зокрема: 

- у VIІ Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з корпоративного права 

«Актуальні проблеми правового регулювання корпоративних відносин» 

зайняли 1 місце (Бевза Дмитро); 

- у турнірі «Битва вузів» серед студентів-правників, що проводився 

Головним територіальним управління юстиції у Хмельницькій області зайняли 

1 місце (Колодій Анастасія, Мудрик Римма, Цицюра Наталя, Крижанівський 

Денис, Белінський Костянтин); 

- 2 та 3 місця в огляді-конкурсі на кращу презентацію «Я маю право!» 

серед студентів-правників закладів вищої освіти Хмельницької області (Мазур 

Юлія, Коломієць Владислав); 

- 1 та 3 місця у конкурсі есе серед студентів юридичних факультетів 

вищих навчальних закладів м. Хмельницького, що проводився Головним 

територіальним управління юстиції у Хмельницькій області (Карелова Інна, 

Рекало Тетяна); 
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- 3 місце на змаганнях з майстерності судової промови, що проводився 

Апеляційним судом Хмельницької області (Мудрик Римма визнана найкращим 

оратором). 

Студенти університету також стали учасниками Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу ім. Т. Шевченка.  За результатами конкурсів наші студенти отримали 

призові місця, а саме: 

Міжнародний  мовно-літературний конкурс Ім. Т. Шевченка: 

- Диплом 2-го ступеня – Данильчук Валерія (2 курс юридичного 

факультету) 

- Диплом 3-го ступеня – Захарченко Даря (3 курс юридичного 

факультету) 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика: 

- Диплом 1-го ступеня – Йолтуховська Анастасія (2 курс юридичного 

факультету) 

- Диплом 3-го ступеня – Захарченко Даря (3 курс юридичного 

факультету) 

Організаційна, виховна, профорієнтаційна робота 

1. Науково-педагогічні працівники працюють в спеціалізованих вчених 

радах із захисту дисертацій (Омельчук О.М., Грищук В.К., Гринько С.Д., 

Грищук О.В., Буханевич О.М., Стеценко С.Г., Вовк В.М., Димінська О.Ю., 

Ватрас В.А., Костяшкін І.О., Налуцишин В.В., Самсін І.Л., Суббот А.І., 

Сторожук І.П.), виступають як офіційні опоненти (Гринько С.Д., 

Білоусов Ю.В., Буханевич О.М., Стеценко С.Г., Хмелевська Н.В., Плисюк Н.М., 

Вовк В.М. та інші). 

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

ряду наукових заходів:  

- Міжнародну науково-практичну конференцію «Сімнадцяті осінні 

юридичні читання» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року); 
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- Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію «Засади 

функціонування кримінальної юстиції» (м. Хмельницький, 20 квітня 2018 

року); 

- Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцю «Правові 

засади організації та здійснення публічної влади» (м. Хмельницький,  

23-30 квітня 2018 року); 

- V Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені Г.М. Рудого  

(20-21 жовтня 2018 року); 

- Міжнародну науково-практичну конференцію «Людська гідність і 

права людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 

19–20 жовтня 2018 року); 

- науково-практичний круглий стіл «Захист прав людини в Україні: 

сучасний стан та перспективи вдосконалення», присвячений 70-річчю 

проголошення Загальної декларації прав людини (м. Хмельницький, 10 грудня 

2018 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.  

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.).  

На факультеті активно працює громадський рух.  

– функціонує дві громадських організації “Євразійська асоціація 

правничих шкіл та правників” та Хмельницьке відділення Асоціації правників 

України”; 
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– активно працює студентська громадська організація Ліга студентів 

Асоціації правників України (керівник, студентка другого курсу Врублевська 

Євгенія). 

Представниками вказаних організацій систематично проводяться різні 

наукові, виховні та просвітницькі заходи, кінолекторії на професійну тематику, 

англомовні клуби, брейн-ринги, правові школи, змагання тощо. 
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ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ЛІЦЕНЗОВАНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  

 

У 2018 році відділ здійснював роботу щодо: 

- підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів); 

- проведення безкоштовних короткотермінових семінарів для державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання 

корупції; 

- проведення  навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового 

виконання судових рішень і рішень інших органів для осіб, які мають намір 

здійснювати діяльність приватного виконавця; 

- організації у 2019 році короткострокових семінарів «Сучасна українська 

мова у публічному управлінні та адмініструванні» (загальний обсяг – 10 год., з 

них аудиторних – 8 год.) та підвищення кваліфікації за професійною програмою 

«Сучасна українська мова у публічному управлінні та адмініструванні» 

(загальний обсяг – 90 год., з них аудиторних – 44 год.). 

Загалом протягом поточного року курси підвищення кваліфікації 

пройшли 42 арбітражних керуючих.  

Безпосередню участь у процесі проведення семінарів з підвищення 

кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів) брали такі науково-педагогічні працівники Університету: 

Я. С. Бляхарський, І. Ю. Михайлова. 

 Окрім того, 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. 

Відповідно до Державного контракту між Національним агентством 

України з питань державної служби та Хмельницьким університетом 

управління та права у 2018 році в Університеті проводились безкоштовні 
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короткотермінові семінари для державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання корупції. 

 Загалом, короткотерміновий семінар з питань запобігання корупції 

прослухали 175 осіб, які є державними службовцями. Зокрема: 

 60 працівників Головного управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області;  

70 працівників Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області;  

25 працівників відділів державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції в Хмельницькій області;  

18 працівників Головного управління Пенсійного фонду України в 

Хмельницькій області;  

2 працівника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у 

Вінницькій, Житомирській та Хмельницьких областях. 

Також семінар прослухали 25 осіб, які є посадовими особами місцевого 

самоврядування. Зокрема, 12 працівників виконавчих органів Хмельницької 

міської ради та 13 працівників виконавчого апарату Хмельницької обласної 

ради. 

Безпосередню участь у процесі проведення короткотермінового семінару 

для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання корупції брали такі науково-педагогічні працівники Університету: 

О. О. Галус , І. В.Рижук   Т. В. Терещенко. 

Відділом також були  організовані та проведені  навчальні курси з 

отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень 

інших органів для 5 осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного 

виконавця. 

Безпосередню участь у процесі проведення навчальних курсів брали такі 

науково-педагогічні працівники Університету: Ю. В Білоусов, 

Н. Л. Бондаренко-Зелінська, М. Б. Гарієвська та В. М. Захарчук.  
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Окрім того, до роботи під час навчання залучались працівники  

Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. 

Завдання на 2019 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. Вдосконалити форми і зміст завдань для підготовки осіб, які мають 

намір здійснювати діяльність приватного виконавця. 

3. Організувати та провести короткострокові семінари «Сучасна 

українська мова у публічному управлінні та адмініструванні» (загальний обсяг 

– 10 год., з них аудиторних – 8 год.) та підвищення кваліфікації за професійною 

програмою «Сучасна українська мова у публічному управлінні та 

адмініструванні» (загальний обсяг – 90 год., з них аудиторних – 44 год.) 

4.  Здійснити розширення освітніх послуг в сфері підвищення 

кваліфікації. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ  

 

За 2018 рік проведено 18 практик, якими охоплено 643 студенти 

факультету управління та економіки і юридичного факультету денної та заочної 

форм навчання. 

У 2018 р. вперше було організовано практику 1 для студентів 2 курсу за 

спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування факультету 

управління та економіки денної та заочної форм навчання.   

У цьому році підписано 62 договори 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 2018 р. залучено для практичного навчання у юридичній клініці 38 

студентів юридичного факультету. 

Щоденно в юридичній клініці на чергуванні знаходилось по чотири 

студенти 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 258 особам, в тому числі 

підготовлено 10 позовних заяв, 5 заяв окремого провадження, 1 заперечення 

проти позову, 1 адміністративний позов, 10 запитів, клопотань, скарг та інших 

процесуальних документів, 28 письмових консультацій. 

3. Організовано такі 3 науково-практичні заходи:  

Організовано проведення круглого столу: «Роль юридичних клінік для 

практико-орієнтованої освіти» під час якого презентовано результати 

моніторингу діяльності юридичної клініки. Зокрема, за результатами 

моніторингу діяльність юридичної клініки визнана такою, що відповідає 

стандартам якості (79 %).  

Основними рекомендаціями моніторингової групи є стимулювання 

викладачів та юристів-практиків до роботи у юридичній клініці, визначити 

форми обліку роботи у юридичній клініці як навчального навантаження 
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викладачів. Сюжет про круглий стіл за результатами моніторингу юридичної 

клініки вийшов на каналі TV7+.  

3 жовтня 2018 року проведено майстер-клас «Використання електронних 

сервісів у роботі юриста». 

24 жовтня 2018 року проведено зустріч із заступником начальника відділу 

організації та контролю за виконанням рішень управління державної 

виконавчої служби ГТУЮ щодо особливостей виконання рішень про стягнення 

аліментів А.А. Олексюк. 

4. За звітний період працівниками та студентами проведено 

14 інтерактивних правопросвітніх занять: 

20 березня 2018 року проведені 2 інтерактивні заняття з учнями 1 та 2 

класів СЗОШ № 27 імені Дмитра Іваха міста Хмельницького на теми: «Права 

дитини». 

2квітня 2018 року проведено інтерактивне заняття «Захист прав 

споживачів» для працівників Хмельницького обласного художнього музею. 

12 жовтня 2018 року студенти юридичної клініки Хмельницького 

університету управління та права долучилися до всеукраїнської акції «Урок 

справедливості» та провели 6 уроків для учнів школи №21 та школи №27 м. 

Хмельницького. 

26 вересня 2018 року студенти юридичної клініки Хмельницького 

університету управління та права провели2 заняття «Урок справедливості» для 

учнів школи №1. 

7 грудня 2018 року проведена лекція для трудового колективу 

Хмельницького обласного художнього музею та студентів Вищого 

професійного училища № 25 на тему «Авторські права митця».  

7 грудня 2018 року студенти юридичної клініки Хмельницького 

університету управління та права провели 2 заняття «Урок справедливості» для 

учнів школи №4. 

5. Працівники та студенти юридичної клініки протягом звітного періоду 

взяли участь у 13 наукових та практичних заходах: 
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02-04 березня 2018 року взяли участь у семінарі-тренінгу «Новели та 

практика застосування КАСУ та пенсійного законодавства» (м. Ірпінь) 

12 квітня 2018 року взяли участь у круглому столі «Інтеграція в суспільне 

життя Хмельниччини внутрішньо переміщених осіб» (м. Хмельницький) 

5 травня 2018 року взяли участь у Mini-EdCamp «Освітній простір - 

територія прав людини». 

16 травня 2018 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. 

5-8 липня 2018 року взяли участь у Літній школі «Юридична клінічна 

освіта: сучасні вимоги стандартизації та актуальні виклики» (м.Вижниця). 

17 липня 2018 року взяли участь у Інтеграційній Школі для активної 

молоді, м. Хмельницький 

19 липня 2018 року взяли участь у публічній консультації щодо 

бюджетного регламенту Хмельницької міської ради. 

04 квітня 2018 року студенти юридичної клініки ознайомились із роботою 

Місцевого центру з надання БВПД. 

29 вересня 2018 року взяли участь у VІ науково-практичній конференції 

«Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря». 

19 листопада 2018 року взяли участь у круглому столі: «Опіка чи 

піклування? Правильний вибір в умовах законодавчих змін» . 

29 листопада 2018 року взяли участь у соціальній грі «Бути жінкою», 

метою якої є набуття навичок подолання гендерних стереотипів. 

13 грудня 2018 року взяли участь у презентації довідково-інформаційної 

платформи «WikiLegalAid». 

14 грудня 2018 року взяли участь у робочій зустрічі-брифінгу на тему: 

«Правові та конфліктно чутливі аспекти захисту прав ВПО на Хмельниччині». 
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Завідувач юридичної клініки протягом звітного періоду брала участь у 

засіданні Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні 

юстиції у Хмельницькій області. 

6. Працівниками юридичної клініки підготовлено та подано грантову 

заявку на одержання фінансування від Фонду сприяння демократії. 

7.Здійснювалась підготовка студентів на 7конкурсів. Зокрема, на:  

Олімпіаду юридичних клінік з консультування клієнтів (студенти 

Паламарчук Анастасія та Соловйова Олександра вийшли у фінал);  

Міжнародний правничий конкурс ім. В. Корецького (студентка Сулима 

Іванна здобула перемогу);  

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

Всеукраїнські змагання з господарського права та процесу ім. професора 

С. З. Михайліна (м. Вінниця);  

Всеукраїнські судові дебати ім. С. Дністрянського;  

Судові дебати з цивільного права та процесу  (м. Хмельницький) (посіли 

3-тє місце). 

8. Розроблено проект концепції посібника для старост та організовано 

роботу щодо підготовки Настільної книги старости ОТГ. 31 науково-

педагогічний працівник взяв участь у підготовці матеріалу, який ввійшов до 

посібника. Загальний обсяг посібника 234 сторінки. 

В рамках співпраці із Українською Гельсінською спілкою з прав людини 

підготовлений матеріал щодо прав та обов’язків вчителів, батьків та учнів, який 

ввійде до практичного посібника. 

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

«Skype-консультування» для соціально незахищених верств населення.  

10. 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. 
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11. Протягом 2018 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. Про діяльність юридичної 

клініки Хмельницький апеляційний суд зняв сюжет, який був включений до 

програми «Феміда в деталях». 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Упродовж 2018 року в університеті активно проводилися наукові заходи. 

Загалом організовано та проведено 20 наукових заходів, серед яких: 

13 Науково-практичних конференцій ( з них 5 − міжнародних, 5 − 

всеукраїнських, 2 − університетські, 1 − обласна);  

2 тематичних круглих столи щодо розвитку національного законодавства;  

5−  інших заходів. 

 

Міжнародні конференції:  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні засади 

державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні: здобутки, 

проблеми, перспективи вдосконалення» (1-30 січня 2018 року) 

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, держава і 

церква у спектрі міждисциплінарних досліджень(1-2 червня 2018 року) . 

3. Міжнародна наукова конференція «Сімнадцяті осінні юридичні 

читання», (19-20 жовтня 2018 року) (за результатами виданий збірник 

матеріалів конференції). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Людська гідність і права 

людини як основа конституційного устрою держави» (19-20 жовтня 2018) (за 

результатами виданий збірник матеріалів конференції). 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Репресивна політика 

Більшовицької влади щодо населення Поділля та Волині в першій половині ХХ 

ст. (22 листопада 2018 року). 
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Всеукраїнські конференції:  

1.Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Засади 

функціонування кримінальної юстиції»(20 квітня 2018 року). 

2. X Всеукраїнська студентська конференція «Foreign Languages in Use: 

Academic and Professional Aspects» (11 квітня 2018 року).  

3. Всеукраїнський форум старост (червень 2018 року). 

4. Всеукраїнська наукова конференція «Державно-церковні відносини в 

Україні: регіональні аспекти» (9-10 листопада 2018 року) 

5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Правові 

засади організації та здійснення публічної влади» 23-30 квітня 2018 року. 

 

Університетські конференції:  

1. Щорічна звітна наукова конференція студентів Хмельницького 

університету управління та права ((ззаа  ууччаассттюю  шшккоолляярріівв  мм..  ХХммееллььннииццььккооггоо  (3-4 

квітня 2018 року).  

2. XXІІ щорічна звітна наукова конференція науково-педагогічних 

працівників, докторантів та аспірантів університету «Управлінські та правові 

засади забезпечення розвитку України як європейської держави» (24 березня 

2018 року). 

 

Обласні конференції:  

− VІ обласна наукова конференція «Морально-етичні правові та 

психологічні аспекти лікаря» (29-30 вересня 2018 року).  

 

Тематичні круглі столи щодо розвитку національного законодавства:  

− Круглий стіл «Великий терор 1937-1938 рр. в Україні: механізми 

здійснення та наслідки» (20 травня 2018 року). Співорганізатори: 

Хмельницький обласний архів. 

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

перспективи розвитку», присвячений 70-річчю проголошення Загальної 
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декларації прав людини, (10 грудня 2018 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 (3−4 

березня 2018 року). Співорганізатори: Євразійська асоціація правничих шкіл та 

правників, Хмельницький осередок Ліги студентів Асоціації правників 

України; 

− Економічний турнір серед студентів 3, 4 курсів факультету 

управління та економіки  ( 3 квітня 2018 року); 

− Міжнародні кінологічні змагання ( 16-18 травня 2018 року); 

− V Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені М. Г. Рудого (20-21 

жовтня 2018 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 (18 жовтня 2018 року). 

 

Діяльність відділу аспірантури 

Кандидатські іспити склали:  

– зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право 4 аспіранти (26 вересня 2018 року); 

– зі спеціальності 25.00.02 – державне управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку 4 здобувачі (03 жовтня 2018 року); 

– зі спеціальності 25.00.05 – державне управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку 2 здобувачі (03 жовтня 2018 року, 

05 березня 2018 року); 
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Зараховано до аспірантури: 

 

– зі спеціальності 081 Право (за спеціалізацією Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) – 13 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) – 1 особа; 

– зі спеціальності 081 Право (за спеціалізацією Філософія права) – 1 

особа; 

– зі спеціальності 081 Право (за спеціалізацією Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право) – 4 особи; 

– зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування – 3 особи; 

– зі спеціальності 051 Економіка – 1 особа. 

Відраховано з аспірантури: 

– 15 аспірантів, з них 3 – у зв’язку закінченням терміну навчання, 7  – за 

власним бажанням, 5 – у зв’язку із захистом дисертаційного дослідження. 

 

Проатестовано та переведено на наступний рік підготовки 40 аспірантів. 

 

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 05 по 13 грудня 2018 року, під час якої складено екзамени із навчальних 

дисциплін: Філософія, Проблеми здійснення і захисту сімейних прав та 

інтересів; 
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- Кримінальне право та кримінальний процес; кримінально-виконавче 

право; кримінологія та криміналістика; судова експертиза з 05 по 13 грудня 

2018 року, під час якої складено екзамени із навчальних дисциплін: Філософія, 

Теорія та практика кримінального судочинства; 

- Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право; трудове право; право соціального забезпечення з 05 по 13 грудня 2018 

року, під час якої складено екзамени із навчальних дисциплін: Філософія, 

Актуальні проблеми трудового права. 

аспірантів першого року навчання за спеціальністю 081 Право заочної 

форми навчання за спеціалізаціями: 

- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право з 05 по 13 грудня 2018 року, під час якої складено екзамени із навчальних 

дисциплін: Філософія, Проблеми здійснення і захисту сімейних прав та 

інтересів; 

- Кримінальне право та кримінальний процес; кримінально-виконавче 

право; кримінологія та криміналістика; судова експертиза з 05 по 13 грудня 

2018 року, під час якої складено екзамени із навчальних дисциплін: Філософія, 

Теорія та практика кримінального судочинства; 

- Адміністративне право та адміністративний процес; фінансове право; 

інформаційне право з 05 по 13 грудня 2018 року, під час якої складено екзамени 

із навчальних дисциплін: Філософія, Тлумачення нормативно-правових актів; 

- Філософія права з 05 по 13 грудня 2018 року, під час якої складено 

екзамен із навчальної дисципліни  Філософія. 

аспірантів першого року навчання за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування з 05 по 13 грудня 2018 року, під час якої 

складено екзамени із навчальних дисциплін: Філософія, Публічне управління та 
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адміністрування: теорія, методологія, історія, залік із предмету Методологія та 

організація наукових досліджень. 

аспірантів другого року навчання за спеціальністю 081 Право заочної 

форми навчання за спеціалізаціями: 

- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право з 05 по 13 грудня 2018 року, під час якої складено екзамен із навчальниої 

дисципліни Теоретичні засади правового регулювання цивільних відносин та 

заліки із дисциплін Методологія та організація наукових досліджень, Культура 

мовлення науковця; 

- Кримінальне право та кримінальний процес; кримінально-виконавче 

право; кримінологія та криміналістика; судова експертиза з 05 по 13 грудня 

2018 року, під час якої складено екзамен із навчальної дисципліни Проблеми 

кримінального права та заліки із дисциплін Методологія та організація 

наукових досліджень, Культура мовлення науковця; 

- Адміністративне право та адміністративний процес; фінансове право; 

інформаційне право з 05 по 13 грудня 2018 року, під час якої складено екзамен 

із навчальної дисципліни Сучасна доктрина адміністративного права та заліки 

із дисциплін Методологія та організація наукових досліджень, Культура 

мовлення науковця; 

- Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право; трудове право; право соціального забезпечення з 05 по 13 грудня 2018 

року, під час якої складено екзамен із навчальної дисципліни Проблеми 

екологічного права та заліки із дисциплін Методологія та організація наукових 

досліджень, Культура мовлення науковця; 

за спеціальністю 051 Економіка заочної форми навчання з 05 по 13 грудня 

2018 року, під час якої складено екзамен із навчальної дисципліни Статистичне 

моделювання та прогнозування економічних явищ та процесів та заліки із 
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дисциплін Методологія та організація наукових досліджень, Культура мовлення 

науковця. 

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування з 05 по 13 

грудня 2018 року, під час якої складено екзамени із навчальних дисциплін: 

Психологія та педагогіка в освітньо-науковій діяльності, Механізми та 

технології публічного управління та адміністрування, Інституціональне 

забезпечення публічного управління та адміністрування. 

Рішеннями вченої ради протокол № 3 від 29 жовтня 2018 року та № 4 від 

26 листопада 2018 року всім аспірантам затверджено індивідуальні навчальні 

плани та індивідуальні плани наукової роботи, теми дисертацій на здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії. 

На протязі 2018 року захистили кандидатські дисертації: Музика М. П., 

Сенюта В.О., Олійник У.М., Вичалківська Ю.С., Баюк М.І. дисертаційне 

дослідження Романюк В.А. та Весни Н. О. прийняте спеціалізованою вченою 

радою до захисту.Захистили докторські дисертації 2 науково-педагогічних 

працівники: Щепанський Е.В., Налуцишин В.В. 

У 2018 році міжнародна діяльність науково-дослідної частини була 

сконцентрована на реалізації уже діючих договорів із партнерами 

Хмельницького університету управління та права, що призвело до збільшення 

кількості міжнародних наукових заходів та зростання кількості учасників із 

партнерських ЗВО у наших наукових заходах. 

Також проводилась робота для налагодження співпраці із Collegium 

Polonicum (спільний вищий навчальний  заклад  університету ім.Адама 

Міцкевича (Польща) та університету Віадріна (Німеччина).У 2018 році, за 

ініціативи Білоусова Юрія Валерійовича, науково-дослідною частиною 

університету було підготовлено до підписання договір для співпраці між 

редакційно-видавничим відділом ХУУП та PILA (Міжнародною асоціацією по 

зв’язкам видавців, США).  

Науково-дослідна частина університету здійснювала також допомогу 

Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 



53 
 

ХУУП під керівництвом Баюка М.І. у налагодженні співпраці із Берлінською 

вищою школою управління. Делегація Центру уже двічі відвідувала 

Федеративну республіку Німеччину для обміну досвідом та розробки 

конкретної програми співпраці.В університеті щорічно проводяться презентації 

та розповсюджується інформація щодо можливостей проходження стажувань 

та отримання індивідуальних грантів для студентів та викладачів за програмами 

Fulbright (США), Німецької академічної служби обмінів та програми підтримки 

уряду Німеччини. Науково-дослідною частиною було зареєстровано 

університет в системі SAМ для можливості подавати грантові заявки до 

посольства США. У 2018 році код САМ поновлено, але, нажаль, кафедрами 

університету майже не проводиться конкретна міжнародна робота, зокрема і 

грантова, а ідеї для отримання грантів, як і їх реалізація, можуть створюватись 

лише на кафедрах на базі відповідних ініціативних груп.  

 

Діяльність відділу наукових експертиз 

Відділом експертиз у 2018 році були проведені наступні попередні 

експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління: 

Олексюк Л. В. на тему “Механізми державного регулювання 

електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних” за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління 

Мазій І. В. на тему “Державне регулювання розвитку волонтерської 

діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави” за 

спеціальністю 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку 

Вичалківської Ю. С. на тему “Механізми демократичного цивільного 

контролю над сектором безпеки і оборони України” за спеціальністю 25.00.05 – 

державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського 

порядку 
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Баюка М. І. на тему “Формування та реалізація політики державної 

безпеки в гуманітарній сфері України” за спеціальністю 25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку 

Любецької М.М. на тему: “Державне регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах” за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління 

Капштика О.В. на тему: «Державні механізми стратегічних комунікацій 

у секторі безпеки і оборони України”  за спеціальністю 25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку  

Базики С.К. на тему: “Механізми парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів в Україні” за спеціальністю 25.00.02 – механізми 

державного управління 

 

Проведені науково-правові експертизи: 

Окрім цього, науково-педагогічні працівники та Рада науково-правових 

експертиз університету у 2018 році взяли участь у підготовці 2  висновків 

науково-правових експертиз: 

1. Можливості посвідчення нотаріусом договору міни земельної ділянки з 

цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка перебуває у власності фізичної особи на земельну ділянку з 

цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка перебуває у власності фізичної особи, за таких умов: земельні 

ділянки розташовані в межах однієї сільської ради (різних радах), в межах 

одного району, різні за площею та вартістю, договір міни укладається з 

доплатою (без доплати), в умовах дії п. 15 перехідних положень Земельного 

кодексу України. 

2. Тлумачення окремих положень законодавства стосовно взаємозв’язку 

окремих норм національного цивільного процесуального та кримінального 

процесуального законодавства 
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Діяльність редакційної колегії часопису  

«Університетські наукові записки»  

У 2018 році продовжилася робота над виданням часопису Хмельницького 

університету управління та права – «Університетські наукові записки».  

Впродовж 2018 року випущено №№ 65 та 66 номери, а також готується 

до друку №№ 67 та 68. Загалом протягом року надруковано 68 статей 

(відповідно 22, 26 та 20), що фактично відповідає показнику минулого року, 

при продовженні негативної динаміки вже п’ятий рік поспіль.  

 

Рис. 1. Динаміка кількості публікацій наукових статей у часопису  

«Університетські наукові записки» протягом 2013-2018 років 

 

Серед авторського колективу велику частину займають досвідчені 

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

управлінської та економічної наук.  

Постійними авторами університетського журналу є науково-педагогічні 

працівники та аспіранти нашого університету. Протягом року опубліковано 

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

здобувачів університету (у 2017 році – 59, у 2016 році – 32, у 2015 році – 49, у 

2014 році – 56, у 2013 році – 55, у 2012 році – 68, у 2011 році – 60), що 

становить 58 % від усіх статей.  
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Рис. 2. Динаміка кількості публікацій наукових статей за участю науково-педагогічних 

працівників, аспірантів та здобувачів у часопису «Університетські наукові записки» 

протягом 2011-2018 років 

Водночас слід відмітити, що не усі науково-педагогічні працівники 

оприлюднюють результати своїх наукових досліджень на сторінках часопису 

«Університетські наукові записки».  

Так, 13  науково-педагогічних працівників профільних кафедр вже понад 

п’ять років не подавали наукових статей (табл. 1), 8 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.  
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Список  

науково-педагогічних працівників університету, які публікували результати 

наукових досліджень в часопису «Університетські наукові записки  

більше, ніж 5 років назад  

 

Таблиця 2 

№ 

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.  Якимчук Світлана Олексіївна Доцент кафедри 2012, № 1 

 Кафедра цивільного права та процесу    

8.  Лозінська Світлана Володимирівна Доцент кафедри 2012, № 1 

 Кафедра публічного управління та 

адміністрування   
 

 

9.  
Войцещук Андрій Дмитрович 

Професор 

кафедри 

2010, № 4 

10.  
Пила Василь Іванович 

Професор 

кафедри 

2012, № 4 

11.  Кіндзерський Сергій Анатолійович Доцент кафедри 2007, № 3 

 Кафедра економічної теорії, 

менеджменту і фінансів  
 

 

12.  
Крушинська Алла Вікторівна 

Старший 

викладач 

2012, № 4 

http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=56
http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=61
http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=114
http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=106
http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=260
http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=154
http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=67
http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=131
http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=207
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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 

 Кафедра конституційного, адміністративного та 

фінансового права  
 

2.  
Самсін Ігор Леонович 

Професор 

кафедри 

3.  
Стеценко Семен Григорович  

Професор 

кафедри 

 Кафедра кримінального права та процесу   

4.  Ковальов Сергій Іванович Доцент кафедри 

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  

8.  Пунда Анастасія В’ячеславівна Доцент 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.  

Часопис «Університетські наукові записки» внесено до онлайнової 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (URL : 

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

індексування за 2017 рік. Видання включено до бібліографічної бази даних 

Google Scholar, яка індексує повний текст наукових публікацій усіх форматів і 

дисциплін.  

Науковий журнал протягом 12 років включено до Каталогу передплатних 

видань, що дає можливість додатково залучити нову читацьку аудиторію та 

http://univer.km.ua/office/manage_pr.php?w=edit_pr&prid=415
http://www.journals.indexcopernicus.com/++,p24781010,3.html
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поширювати більше 10 відсотків тиражу серед передплатників. Незважаючи на 

фінансову скруту, кількість передплатників протягом року залишається сталою.  

Перспективи: Завдання часопису «Університетські наукові записки» на 

2019 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 наукометричних баз даних. 

 

Діяльність спеціалізованих вчених рад. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 липня 

2018 року № 775 у Хмельницькому університеті управління та права була 

створена спеціалізована вчена рада  К 70.895.02 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 

12.00.12 «Філософія права» строком до 31 грудня 2020 року.  
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

 

У системі вищої освіти визначальну роль відіграють інформація та 

знання. Бібліотека Хмельницького університету управління та права є базовою 

ланкою в інформаційному забезпеченні неперервної освіти. 

Формування фондів бібліотеки відбувалось відповідно до профілю 

університету та інформаційних потреб читачів. 

Фонд бібліотеки становить 52884  примірника навчальної і наукової 

літератури,  10728 примірників періодичних видань; кількість користувачів за 

єдиним обліком – 1773. 

Протягом 2018 року було отримано 436 примірників, з них 133 книги, а 

також періодичні видання (298 журналів, 5 комплектів річних газет) на суму 

23847 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 2019 р. 

Протягом 2018 року приділялась велика увага інформаційно-

бібліографічному обслуговуванню користувачів бібліотеки. Для професорсько-

викладацького складу було проіндексовано 85 документів.  

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

картотека дисертацій, картотека авторефератів, картотека праць науково-

педагогічних працівників університету. 

Також протягом року було проведено низку культурно-інформаційних 

заходів:  

1. «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до 

душі…». Літературно-музична композиція до Всесвітнього дня поезії. 

2. «Бібліотека – інформаційний центр університету». Бібліотечний урок. 

 3. «Чорна сповідь моєї Вітчизни».Вечір-реквієм до 85-х роковин пам’яті 

жертв голодомору. 
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Широкому розкриттю бібліотечних фондів, популяризації кращих творів 

допомагають організація та оформлення книжкових  та віртуальних виставок. 

Протягом 2018 року було оформлено 35 виставoк. 

В контексті підтримки курсу України на інтеграцію до ЄС та НАТО в 

бібліотеці постійно діє книжкова виставка «НАТО: український вибір». Наразі 

в бібліотеці створюється картотека газетно-журнальних статей «НАТО: що дав 

світові Альянс». 

На даний час в бібліотеці Хмельницького університету управління та 

права розпочато створення електронної бібліотеки. 

В 2018 році продовжувала діяти сторінка бібліотеки Хмельницького 

університету управління та права в соцмережі «Facebook». 

  



62 
 

МЕТОДИЧНА РОБОТА  

 

Протягом 2017-2018 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 2017-2018 навчальному році при запланованих п’яти засіданнях було 

проведено 8 засідань, у поточному семестрі проведено 2 планових і 1 

позапланове засідання методичної ради. Загалом за окреслений період 

методичною радою розглянуто 49 питань. 

Серед найважливіших питань методрадою погоджувалися і вносилися на 

розгляд вченої ради такі складові ліцензійних справ як склади проектних груп, 

освітньо-професійні програми, навчальні плани тощо. Робочими групами 

методради було розроблено зміни до Положення про систему рейтингового 

оцінювання результатів професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників Хмельницького університету управління та права та до Положення 

про планування й облік науково-педагогічної діяльності в Хмельницькому 

університеті управління та права які були широко обговорені на кафедрах, 

погоджені методичною радою, затверджені вченою радою і уведені в дію 

наказами університету.  

У звітному році відділом навчально-методичного забезпечення спільно із 

комісією з рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників та освітньої діяльності здобувачів вищої 

освіти Хмельницького університету управління та права було вчасно 

організовано та підведено підсумки рейтингового оцінювання діяльності 

студентів та науково-педагогічних працівників, в результаті чого були 

відзначені кращі студенти і науково-педагогічні працівники. 

У 2018 році започатковано підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Хмельницького університету управління та права зі стажем 

науково-педагогічної роботи менше 5 років за програмою «Основи науково-



63 
 

педагогічної діяльності», для чого затверджено відповідну програму та 

пропрацьовано підходи до організації такого підвищення кваліфікації. Саме 

навчання заплановане на лютий-березень 2019 року.  

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 2016-2017 н.р. на засіданнях методичної ради за пропозиціями 

кафедр було погоджено і внесено на затвердження вченою радою 135 робочих 

програм, а також погоджено і рекомендовано до використання в навчальному 

процесі 167 навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітніми ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії. 
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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, Краса університету, 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 та студентського представниками профспілки студентів 
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університету. 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, 

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 

працівники та співробітники університету мають змогу надати благодійну 

допомогу дітям- сиротам, учням шкіл-інтернатів, а також за бажанням відвідати 

обласну і міську дитячі лікарні, аби зробити свято для діток, що захворіли 

напередодні новорічних свят. 

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 
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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 2017» 

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 проект) «День відкритих дверей 2017»; 

 робота з офіційним Інтернет сайтом університету та архівом: 

 оновлення застарілої інформації;  

 поширення інформації про університет у соцмережах (instagram, 

facebook); 

 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 забезпеченню навчального 

процесу в університеті, об'єднанню комп'ютерів у телекомунікаційну мережу та 

забезпечує: 

надання Інтернет послуг користувачам; 

поповнення контенту офіційного Web-сайту університету 

http://www.univer.km.ua/; 

надання та забезпечення доступу студентам до електронної бібліотеки 

університету; 

функціонування Єдиної держаної електронної бази з питань освіти 

(ЄДЕБО) в університеті; 

поточну діяльність структурних підрозділів шляхом надання віддаленого 

доступу до програм бухгалтерського і кадрового обліку та звітів 

контролюючим органам (1С «Бухгалтерія», «Медок», системи автоматизації 

діловодства та електронного документообігу «Дело 8.0»); 

ведення обліку засобів електронного цифрового підпису, що 

використовуються в університеті; 

ТЗІ та антивірусний захист; 

технічне і програмне обслуговування та поточний ремонт оргтехніки та 

мережевого обладнання тощо. 

Виконання вказаних завдань забезпечує 4 працівника відділу (по штату 5 

працівників) з них: начальник відділу – к.т.н., доцент Кулик В.М.; заступник 

начальника відділу Коваль І.С.; провідний фахівець Плетньов О.В. – 0,5 ставки; 

технік-звукооператор Варгатий І.Ю. – 0.5 ставки; адміністратор офіційного веб-

сайту – вакантна посада). 

І. Апаратне і програмне забезпечення навчального процесу 

http://www.univer.km.ua/
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Власні інформаційні ресурси університету (довідково-пошуковий апарат) 

сформовані з використанням сучасних інформаційних технологій (див. табл. 

1.1) та включають: 

локальну мережу комп’ютерів з забезпеченням доступу до мережі 

Інтернет; 

інформаційно-телекомунікаційний WEB-сервер університету та Інтернет-

шлюз, на якому розміщено БД та інші інформаційні ресурси, до яких 

реалізовано доступ через WEB-сторінку(див. рис. 1.1); 

термінальний бухгалтерський сервер (ОС Widows 2003 не підтримує 

програмно-технічні комплекси «UA-бюджет» та «Клієнт Казначейства – 

Казначейство», на які університет переходить з 01.01.2019 року) – підлягає 

заміні; 

сервер БД «Ліга-Закон»; 

сервер он-лайн тестування та дистанційного навчання; 

сервер обміну ресурсами «Exchange»; 

резервний сервер Backup». 

Дані сервера виконують функції шлюза, маршрутизатора,проксі,web-

сервера, електронної пошти, програмного комплексу тестувань «Модуль», 

обміну даних,контролер-домену, термінального доступу до бухгалтерського 

обліку, обліку наявності і руху матеріальних цінностей і коштів та формування 

звітів для контролюючих органів. 

Завдяки цьому забезпечується доступ до національних і міжнародних баз 

даних, а також до електронних ресурсів бібліотек держави, наукової інформації, 

науково-довідкових видань, нормативно-правових актів, сайту ХУУП, 

електронних баз даних. Крім того, за допомогою сайту університету 

здійснюється доступ до електронної бібліотеки та корпоративної електронної 

пошти працівників та студентів (домен univer.km.ua). 

Навчальна та наукова діяльність забезпечуються парком ПЕОМ (259 

автоматизованих робочих місць з ліцензійним програмним забезпеченням, 

включаючи 6 серверних станцій). 
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Таблиця 1.1 

Характеристика сучасних інформаційних технологій 

в науково-інформаційній діяльності ХУУП 

 

№ 

з/п 

Назва 

показника 

Напрями науково-інформаційної діяльності, де 

використовується 

1 Локальна 

мережа ПЕОМ 

Локальна мережа включає 20 мережевих комутаторів 

зі швидкістю передачі даних 10/100 Мб/с забезпечує 

доступ 259 АРМ до мережі Інтернет та до наукової 

інформації, власних баз даних, розміщених на WEB-

сервері університету. 

2 Web-сервер В університеті, створено інформаційно-

телекомунікаційний WEB-сервер, на якому в ОС 

FreeBSD розміщено БД: До них реалізований РНР-

інтерфейс через WEB-сторінку університету за 

адресою: http://www.univer.km.ua На сторінці також 

розміщена інформація щодо освітньої, наукової 

діяльності, послуг, управління та структурних 

підрозділів університету,а також інформація щодо 

конкурсів, курсів, науково-практичних конференцій, 

круглих столів і семінарів, що проводяться 

університетом. 

3 Доступ до 

мережі 

Інтернет 

Доступ ПК до ЛОМ мережі університету та мережі 

Інтернет реалізовано за технологією «Уран» зі 

швидкістю приймання/передавання інформації до 100 

Мбіт/с – провайдери- українська науково-освітня 

телекомунікаційна мережа УРАН (основний) та ТОВ 

Воля-кабель. 

4 Інформаційно-

пошукові 

системи і 

програмне 

забезпечення 

Пошуковий апарат і доступ до інформації на WEB-

сервері реалізований з допомогою WEB-додатків, 

розроблених в середовищі РНР,MySQL та FreeBSD, а 

в мережі Інтернет з допомогою пошукових серверів 

мережі. 

5 Інші засоби Власні БД на CD-ROM з Visual C++ інтерфейсом. 

Із зазначеної кількості ПЕОМ 104 од. безпосередньо задіяні в 

навчальному процесі, а саме: 

 

Юридичний факультет: 

http://www.univer./
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комп’ютерний клас №108 – 26 ПЕОМ + 1 АРМ викладача (ОС 

WindowsXP) – термін експлуатації складає більше 8 років, що не відповідає 

вимозі додатку 13 до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 року № 1187- підлягає модернізації; 

комп’ютерний клас №109 – 26 ПЕОМ + 1 АРМ викладача (ОС 

WindowsXP) – термін експлуатації складає більше 8 років, що не відповідає 

вимозі додатку 13 до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 року № 1187 - підлягає модернізації; 

комп’ютерний клас №208 – 10 ПЕОМ + 1 АРМ викладача (ОС 

Windows10). 

Всього по факультету: 65 ПЕОМ(54 підлягають заміні). 

Факультет управління та економіки: 

комп’ютерний клас №301 – 25 ПЕОМ + 1 АРМ викладача (ОС 

WindowsXP) термін експлуатації складає більше 8 років, що не відповідає 

вимозі додатку 13 до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 року № 1187 - підлягає модернізації; 

комп’ютерний клас №304 – 12 ПЕОМ + 1 АРМ викладача (ОС 

WindowsXP) термін експлуатації складає більше 8 років, що не відповідає 

вимозі додатку 13 до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 року № 1187 - підлягає модернізації; 

Всього по факультету: 39 ПЕОМ(39 підлягають заміні). 

Разом у комп’ютерних класах: 104 ПЕОМ – 93 підлягають заміні. 

Бібліотека: 8 АРМ студентів + 5 АРМ працівників (ОС WindowsXP) – 

підлягають заміні 8 АРМ студентів. 

Юридична клініка: 3 АРМ (ОС WindowsXP) + 1 АРМ (Widows 10). 

Редакційно-видавничий відділ: 2 ПЕОМ(ОС WindowsXP, Widows 10). 
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Решта ПЕОМ зосереджена у структурних підрозділах, факультетах та 

кафедрах і використовуються для забезпечення навчального процесу та 

господарської діяльності університету. 

 

Рис. 1.1. Web-сторінка університету 

 

Висновок 

1) Така кількість комп’ютерних місць у комп’ютерних класах ХУУП 

(104) забезпечує виконання навчального плану (14 комп’ютерних місць на 100 

студентів), та відповідність акредитаційним умовам – не менше 12 робочих 

комп’ютерних місць на 100 студентів, що відповідає нормативним вимогам. 

2) Термін експлуатації ПЕОМ, що задіяні в навчальному процесі (93 од. 

із 104 од.) складає більше 8 років, що не відповідає вимозі додатку 13 до 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187. 
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Тому ректоратом та відділом ІЗТЗН була проведена робота щодо 

отримання коштів та проведення тендерної процедури на закупівлю ПЕОМ, за 

результатами якої у кінці 2018 р. очікується поставка сучасної комп’ютерної 

техніки з ліцензійним програмним забезпеченням у кількості 94 од. Планується 

модернізація 4-х комп’ютерних класів (2 класи на юридичному факультеті та 2 

класи на факультеті управління та економіки), 

ІІ. Надання Інтернет-послуг користувачам 

Телекомунікаційна мережа університету побудована 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 баз даних університету, ресурсів Інтернет та корпоративної 

електронної пошти 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 (див. табл. 1.1). Переключення з основного каналу на 

запасний при раптовому зникненні сигналу здійснюється автоматично за 

допомогою електронного ключа, встановленому на web-сервері, який виконує 

роль Інтернет-шлюза. 

На виконання п. 6 ст. 6 Закону України від 01 липня 2014 року «Про вищу 

освіту» 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 та запобігання плагіату. Це універсальний інструмент для боротьби з 

World Wide Web копіюванням-вставкою інформації з присвоєнням авторства. 

Для подальшого вдосконалення телекомунікаційної мережі університету 

в грудні 2018 – січні 2019 року планується: 
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1) заміна бухгалтерського сервера на сучасний Сервер Xeon e-5-

2620,2×16 Gb, SSD, 240 Gb, 2×1 Tbз OC WinSrv 2016. Крім того буде придбано 

програмне забезпечення на 10 термінальних та 10 клієнтських робочих місць 

для забезпечення віддаленого доступу працівникам відділу кадрів та 

бухгалтерії; 

2) встановлення та підключення до мережі 5-ти маршрутизаторів 

MikroTikRouter BOAD cAP-2nD для суцільного Wi-Fi покриття ІІ корпусу 

факультету управління та економіки, IVкорпусу юридичного факультету та 

адміністративного корпусу; 

3) заміна та підключення до мережі 2-х маршрутизаторів TP-Link TL-

WR-940L у видавництві та юридичній клініці. 

Таким чином, перераховані заходи дозволять завершити проект по 

розгортанню стаціонарної суцільної Wi-Fi мережі в університеті. 

ІІІ. Поточна діяльність 

За 2018 рік проведено 44 поточних ремонти комп’ютерної та оргтехніки, 

поновлено 125записів контенту Інтернет-сторінки університету,проведено 

більше 100 заправок катриджів для друкувальної техніки (що дозволило 

зекономити значні фінансові ресурси), згідно плану роботи університету 

проводилося забезпечення роботи наукових конференцій, семінарів та круглих 

столів (мультимедійний та звуковий супровід). 

Для забезпечення роботи бухгалтерії, відділу кадрів для відповідальних 

працівників в акредитованих центрах сертифікації отримано сертифікати 

ключів електронних цифрових підписів (ЕЦП). За поданням відділу ІЗТЗН 

наказом по університету введено в дію рішення вченої про «Порядок 

застосування електронного цифрового підпису в Хмельницькому університеті 

управління та права», що надало змогу здійснювати облік особистих ключів 

підписувачів. 

Згідно Плану технічного захисту інформації на 2018-2019 навчальний рік 

в університеті підтримується в актуальному стані система антивірусного 

захисту. 
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IV. Пропозиції щодо подальшого вдосконалення телекомунікаційної 

мережі університету 

У 2019 році основну увагу в роботі відділу планується зосередити на 

подальшому вдосконаленні інформаційного забезпечення, яке передбачає 

вирішення наступних основних завдань: 

Перший блок 

1. Створення цілого ряду ІТ-сервісів та модульного середовища 

освітнього процесу у складі університетської електронної пошти та 

корпоративних поштових скриньок (для прикладу, Outlook WebApp для 

оперативного обміну інформацією). Запровадження таких сервісів надасть 

можливість кожному студенту ХУУП користуватися університетською 

електронною поштою, яка підтверджує його студентський статус. Кожен 

студент отримує свій аккаунт, у якому містяться дані про користувача, 

основними з яких є: логін (ім’я користувача), пароль. Такі ж аккаунти будуть 

мати всі співробітник університету). 

2. Запровадження корпоративної мережі університету в режимі 

Microsoft Skype для бізнесу. 

3. Розгортання безкоштовної суцільної Wi-Fi мережі на території 

навчальних корпусів. 

4. Створення та наповнення Інтернет-порталів факультетів з базами 

даних (доступ до них мають викладачі та студенти даних факультетів) – це всі 

курси (лекції, описи лабораторних та практичних робіт, завдання, контрольні 

роботи, розклади занять, сесій тощо). По досвіду, як правило, методрада 

Університету приймає рішення, за яким після створення курсу викладачем 

кафедра самостійно приймає рішення (обов'язково відмічається у відповідному 

протоколі) про відповідність структури та змісту курсу тим вимогам, які ми 

розробляли для проведення сертифікації. Після цього курс переміщається 

(відповідальним менеджером кафедри) до категорії навчальних курсів і може 

використовуватися в навчальному процесі. 
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5. Запровадження надійного та безлімітного Хмарного файлового 

середовища One Drive, що надає вам доступ до всіх ваших файлів, хоч би де ви 

були. Цю програму інтегровано з Office і попередньо інстальовано в ОС 

Windows 10. 

Другий блок 

1. Модернізація wеb-сторінки (wеb-сайту) університету, яка на 

сьогодні є застарілою. Технології зробили величезний ривок вперед і сайти з 

ери HTML сприймаються, як легке непорозуміння. Сучасні сайти – це лице 

ВНЗ. Безумовно головне - це простота використання, надійна роботаі 

можливість використання ІТ-сервісів та модульного середовища освітнього 

процесу. 

Третій блок 

1. Отримання доступу до міжнародних наукових баз даних 

Scopus,WebofScience та українського власного відкритого індексу наукового 

цитування. Це дозволить відстежувати публікаційну активність та цитованість 

науковців, видань та установ. 

Вирішення першого та другого блоку завдань надасть можливість 

запровадити в університеті дистанційне навчання,як сукупність сучасних 

технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за 

допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від 

тих, хто навчає (викладачів), до тих, хто навчається (студентів). 

Вирішення третього блоку завдань надасть можливість науковцям, 

студентам, аспірантам університету проводити пошук у базі даних, встановити 

кількість документів, цитувань для авторів, установ, видань та розраховувати 

наукометричні показники. Microsoft – це приватна компанія і тому необхідні 

значні кошти. Але в той же час ще у 2017 році університету вдалось придбати 

2300 безкоштовних ліцензій на Microsoft Ofiice 365 Професійний плюс 

корпорації Майкрософт (2000 для студентів та 300 для викладачів), і в 

наступному році планується їх впровадження. Дані програмні продукти 
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дозволяють користуватися перерахованими ІТ-сервісами та створити модульне 

середовище освітнього процесу. 

Таким чином, наявна телекомунікаційна мережа в режимах Microsoft 

Skype для бізнесу і корпоративних поштових скриньок Outlook WebApp для 

оперативного обміну інформацією та існуючі інформаційні ресурси 

університету здатні задовольнити, як потреби навчального процесу, так і на 

належному рівні виконувати наукові дослідження. 
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РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ 

За 2018 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 – 134 примірника; 

2) дві монографії – 200 примірників; 

3) десять авторефератів – 1250 примірників; 

4) два номери часопису УНЗ:№1, №2 – 2018 р. – 220 примірників; 

5) п’ять Збірників тез наукових конференцій – 307 примірників; 

6) сім програм конференцій і круглих столів – 710 примірників; 

7) друкувалися усі необхідні матеріали для роботи науково-педагогічних 

працівників та працівників усіх підрозділів університету. 

За 11 місяців 2018 року у відділі надано платних послуг для 

виготовлення ксерокопій та підшивки дипломних робіт у  твердому перепльоті: 

– на суму: 17 914 грн.; 

– використано паперу: 581 кг. 
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ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ  

 

У 2018 році юридичним відділом підготовлено близько 200 проектів 

господарських договорів з фізичними особами-підприємцями, підприємствами, 

установами та організаціями.  

У поточному звітному періоді із 4 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 17 претензій 

студентам, аспірантам, орендарям. До суду подано 5 позовних заяв, із яких 

судом на сьогодні розглянуто 2 позовні заяви, по всіх провадження рішення 

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

грошових надходжень  на рахунки університету на загальну суму близько 

40 000  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 поступово надходять стягнуті кошти. 

Відділом проведена підготовка та перевірка на відповідність чинному 

законодавству значної кількості проектів наказів ректора університету, 

трудових угод і контрактів, а також надано близько 300 консультацій з 

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

розроблено та вдосконалено 4 локальних нормативно-правових актів. 

Представники відділу 8 разів були включені до складу різних комісій та 

робочих груп університету та органів державної влади задля належного 

правового забезпечення їх діяльності.  

Юридичним відділом проведено супровід 4 тендерних закупівель, які 

відбулися без оскарження процедури внаслідок чого було укладено договори на 

суму понад 5 мільйонів гривень. 



79 
 

Окремо варто наголосити, що завдяки конструктивній, законній правій 

позиції юридичного відділу, що базується виключно на нормах чинного 

законодавства України у 2018 році юрисконсульти університету довели у 100%  

судових проваджень всі позовні вимоги, які були задоволені у повному обсязі.  

  



80 
 

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 2018 року вихідних листів було надіслано у кількості 1020 штук, 

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

пропозиції. Вхідних листів було отримано у кількості 0710 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 678 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. Службова записка 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 
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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 2018 року у Хмельницькому університеті управління 

та права працює 242 працівника, з них – 115 науково-педагогічних працівників 

(18 НПП на умовах сумісництва) та у відпустках по досягненню дитини 3-х 

річного віку – 17 працівників.  

У 2018 році було звільнено 47 працівників, прийнято – 31. Кількість 

працівників в порівнянні з 2017 роком зменшилась на 14. 

Для покращення фінансового стану університету надбавки за високі 

досягнення у праці; складність, напруженість у роботі було знято з 27 

працівників університету. 

Відділом кадрів проводиться робота щодо розробки та покращення 

посадових інструкцій щодо усіх категорій працівників університету. 

До 31 грудня 2108 року буде затверджено графік відпусток працівників 

університету. Проведено перерахунок стажу науково-педагогічних працівників 

та встановлено або підвищено надбавки за вислугу років науково-педагогічним 

працівникам, які мають на це право відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 31 січня 2001 року №78 «Про реалізацію окремих 

положень ч.1 ст.57 Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 червня 2000 року №963 «Про затвердження переліку 

посад педагогічних та науково-педагогічних працівників». 

Відомчими відзнаками Хмельницької обласної державної адміністрації 

нагороджено – 6 працівників; Хмельницької обласної ради – 2 працівника. 

Також, хочеться зазначити, що зі 115 науково-педагогічних працівників 

контракти укладено з 103 НПП. З цього виходить, що контракти не укладені ще 

із 12 науково-педагогічними працівниками.  

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 2018 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. 
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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 працівник, який 

постійно слідкує за станом приміщень та будівель університету і здійснює 

заходи щодо підтримання їх в належному стані.  

За 11 місяців поточного року використано 382314 кВт електроенергії, 

411,79 ГКал тепла, 15023 куб.м води, 85946 куб.м газу. Закуплено і замінено 

260 шт. енергозберігаючих ламп. 

Утилізовано 210 шт. люмінісцентних ламп. 

Проведено роботу по розмежуванню обліку електроенергії між 

телерадіокомпанією «Поділля Центр» та навчальним корпусом № 5. Створено 

власний відкритий розподільчий пункт (ВРП). З цією метою придбано і 

замінено електронний лічильник, трансформатори струму, автомати, кабелі, 

щит, рубильник на загальну суму 20000 грн. 

В навчальному корпусі № 1 з 1-го грудня 2018 року почала діяти 

електронна охоронна система приміщень. Завдяки цьому економія коштів, 

порівняно з фізичною охороною, складатиме 300 тис. грн. на рік. 

В період з 01 вересня  по 10 жовтня 2018 силами працівників СГЗ 

здійснювались заходи по підготовці будівель і приміщень університету до 

експлуатації в осінньо-зимовий період 2018 -2019 р.р., проведені роботи по 

підготовці систем опалення та засобів обліку теплової енергії до опалювального 

періоду. Також здійснюється щоденний облік і моніторинг використання тепла. 

Служба охорони праці ХУУП у своїй діяльності керується слідуючими 

нормативними актами: 

- Законом України про охорону праці; 

- Наказом № 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»; 
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- Наказом № 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 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 проводяться заняття з питань газової безпеки у 

гуртожитку спеціалістами ПАТ «Хмельницькгаз». 

Протипожежний стан в університеті підтримується у відповідності до 

вимог нормативних документів по пожежній безпеці. Навчальні корпуси і  

гуртожитки 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. 

Технічний персонал забезпечений спецодягом, миючими засобами та 

засобами індивідуального захисту відповідно до санітарних норм. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

28.02.2002 р. №228 Департаментом освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації на 2018 рік кошторис університету затверджено в 

загальній сумі  31207,4 тис.грн., з яких: 

■ загальний фонд склав 11037,4 тис.грн., 

■ спеціальний фонд складає 20170,0 тис.грн. 

Фінансування університету у 2018 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. 2018 року залишок коштів на рахунку казначейсва по 

загальному фонду був відсутній, по спеціальному фонду складав 540,4 тис.грн. 

За період з 01.01.2018 року по 30.11.2018 року надійшло коштів по 

загальному фонду 10565,1 тис.грн., по спеціальному фонду 19211,5 тис.грн.. 

По загальному фонду використано 10199,6 тис.грн., а  саме в  

основному на: 

■ заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці 6652,3 тис.грн. 

■ стипендіальне забезпечення 2904,7 тис. грн. 

■ комунальні платежі  205,4 тис. грн. 

■ обов’язкове утримання сиріт з числа студентів  40,0 тис. грн. 

■ придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар  

134,1тис.грн. 

■ продукти харчування для дітей сиріт 177,3 тис.грн. 

■ оплату послуг крім комунальних 85,8 тис.грн. 

 По спеціальному фонду використано 18778,0 тис.грн., а саме в   

основному на: 

■ заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці 14658,1 тис.грн. 

■ предмети, матеріали, обладнання та інвентар 677,1  тис.грн. 
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■ оплату послуг крім комунальних  812,4  тис.грн. 

■ інші поточні видатки ( податки)  247,0  тис.грн. 

■ комунальні послуги та енергоносії  2159,6 тис.грн. 

■ навчання аспірантів та кадрів 7,7 тис.грн. 

■ відрядження 16,3 тис. грн. 

■ продукти харчування 0,4 тис.грн. 

■ придбання обладнання і предметів довгострокового користування                             

(капітальні видатки) 199,4 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. 

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 1.12.2018 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 2018 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. 

Чисельність працюючих 25 чоловік. 

Протягом року отримано від надання послуг 3.528.034 грн., витрати 

становлять 3.905.850 грн. 

Серед великої кількості чинників, що негативно впливає на 

конкурентноспроможність готелю особливо вирізняються наступне: 

- недостатня кількість номерів підвищеного комфорту (у деяких номерах 

ремонт 1983 року), а саме вони приносять дохід готелю; 

- відсутній спектр додаткових послуг; 

- відсутність харчування (ресторану); 

- велика стаття видатків становлять комунальні платежі - хочу 

наголосити, що станом на 01.12.2018 рік, ще 41 вікно потребує заміни, що 

впливає на енергозбереження та на привабливість номерів; 

- одним із шляхів зменшення споживання газу є проведення заходів з 

енергозбереження, а саме утеплення фасаду; 

- ліфти введені в експлуатацію в 1983 році, граничний термін 

експлуатації 25 років, тому це питання є актуальним в плані безпеки 

проживаючих та персоналу; 

- насосна станція системи пожежогасіння з точки зору безпеки потребує 

корінної модернізації ( на сьогоднішній день насос може подати воду до 2 

поверху); 

- відсутня система оповіщення при пожежі. 

Позитивним моментом нашої діяльності є те що у травні 2018 року ввели 

в експлуатацію пральню. 
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На початку року були заключні угоди на проживання слухачів центру 

підвищення кваліфікації та курси підвищення кваліфікації освітян, митним 

центром, експертною службою МВС. 

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 67.618 тис.грн. 

У зв’язку з аварійною ситуацією були проведені часткові ремонти в 

системі водопостачання та каналізації у декількох номерах і відповідним 

косметичним ремонтом (а саме №612-613,512-513,412-413). Проводилися 

роботи по обслуговуванню та дрібному ремонту меблів, сантехнічного 

обладнання, косметичного ремонту у номерах. Були замінені зовнішні 

каналізаційні мережі у внутрішньому дворі. 

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 2018 році господарська діяльність гуртожитку здійснювалася 

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 у літку 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 5 кімнатах студентів зроблений поточний ремонт та 

встановлені двері в 3 кімнатах. 

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.  
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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 у гуртожитку здійснюється у відповідності до 

нормативних документів. Своєчасно проводяться інструктажі з охорони праці з 

працівниками та студентами.  

Всі працівники студентського гуртожитку в поточному році були у 

відпустці та отримали кошти на оздоровлення в обсязі посадового окладу. 

Технічний персонал забезпечений миючими засобами та засобами 

індивідуального захисту відповідно до санітарних норм. 

На потреби гуртожитку у поточному році станом на 1 грудня  2018 року  

було витрачено 1075357,83 грн, у тому числі на оплату праці – 417722,75 грн., 

на товари та послуги 162588,10 грн., на оплату комунальних послуг – 494556,98 

грн.. Доходи складають 2077153,62 грн. (оплата за проживання студентів у 

гуртожитку). 

У студентському гуртожитку на початку навчального року проживало 

341чол., з них 215 студентів ХУУП, 7 студентів Хмельницького торговельно-

економічного коледжу, 67 студентів Хмельницького економічного 

університету, 4 студенти Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького, 17 студентів Вищого 

професійного училища № 11 та 26 чол. з числа нестудентів.   
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