
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Хмельницький університет управління та права 
імені Леоніда Юзькова

Освітня програма 35499 Магістр правоохоронної діяльності

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 275

Повна назва ЗВО Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Ідентифікаційний код ЗВО 14163438

ПІБ керівника ЗВО Омельчук Олег Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.univer.km.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/275

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 35499

Назва ОП Магістр правоохоронної діяльності

Галузь знань 26 Цивільна безпека

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра кримінального права та процесу юридичного факультету 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права; 
кафедра цивільного права та процесу; кафедра міжнародного та 
європейського права; кафедра мовознавства; кафедра філософії, 
соціально-гуманіттарних наук та фізичного виховання; кафедра 
математики, статистики та інформаційних технологій; відділ практики; 
навчальний відділ юридичного факультету

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 57 (корпус № 4) – денна форма 
навчання;
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 38 (корпус № 3) – заочна форма 
навчання

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 90051

ПІБ гаранта ОП Брич Лариса Павлівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри кримінального права та процесу, доктор юридичних 
наук, доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

l_brych@univer.km.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-592-27-76

Додатковий телефон гаранта ОП +38(096)-953-74-88
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 10 міс.

очна денна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Враховуючи процеси реформування правоохоронних органів, регіональні потреби у фахівцях, які здатні генерувати 
нові знання та формувати тенденції розвитку у сфері правоохоронної діяльності, ініціативу студентської спільноти 
(протокол засідання студентської ради № 10 від 25 січня 2018 р.), а також зважаючи на наявний кадровий, 
матеріально-технічний, інформаційний потенціал ХУУП імені Леоніда Юзькова (далі – Університет), на 
юридичному факультеті 05 лютого 2018 р. на робочій нараді у ректора було прийнято рішення ліцензувати 
підготовку магістрів за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність. Освітньо-професійна програма «Магістр 
правоохоронної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти була розроблена в межах підготовки 
матеріалів відповідної ліцензійної справи.
Під час підготовки та подальшого удосконалення програми було узагальнено досвід реалізації магістерських 
програм за цією спеціальністю в інших вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти (Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Запорізького національного університету, 
Академії державної пенітенціарної служби, Херсонського державного університету, Львівського державного 
університету внутрішніх справ, Ужгородського національного університету, Національного університету водного 
господарства та природокористування, Міжнародної правоохоронної академії), здійснювалися консультації із 
потенційними роботодавцями – представниками правоохоронних органів (Головного управління Національної 
поліції в Хмельницькій області, Прокуратури Хмельницької області, Хмельницьким НДЕКЦ МВС України). 
Рішенням вченої ради Університету від 19 лютого 2018 року (протокол № 8) у складі юридичного факультету було 
утворено проектну групу з підготовки на другому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека. Рішенням вченої ради Університету 
від 14 березня 2018 року (протокол № 9) було затверджено освітньо-професійну програму та навчальні плани з 
підготовки на другому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 262 
Правоохоронна діяльність. Рішенням вченої ради Університету від 26 березня 2019 р. (протокол № 10) було 
затверджено справу для ліцензування розширення провадження освітньої діяльності щодо започаткування 
підготовки на другому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 262 
Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека. На засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і 
науки України від 23 травня 2019 р. (протокол № 135) прийнято рішення про розширення провадження освітньої 
діяльності в ХУУП на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність 
галузі знань 26 Цивільна безпека ліцензованим обсягом 50 осіб. Відчувши значну зацікавленість абітурієнтів щодо 
цієї освітньої програми, університетом було підготовлено ліцензійну справу про збільшення ліцензованого обсягу до 
90 осіб (з урахуванням строків навчання). Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ліцензійної комісії 
Міністерства освіти і науки України 15 серпня 2019 р. (протокол № 147). Фактична реалізація освітньої програми 
розпочалася з 2 вересня 2019 р., перший набір здобувачів вищої освіти склав 89 осіб (за денною та заочною 
формами). У 2020-2021 н.р. на навчання за ОП вступили 9 осіб (за заочною формою). 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 9 0 9 0 0

2 курс 2019 - 2020 89 17 67 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 27089 Освітньо-професійна програма підготовки на другому 
(освітньому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня магістра із 
спеціальності 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 
Цивільна безпека
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35499 Магістр правоохоронної діяльності

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 20982 7642

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

17387 4047

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

3595 3595

Приміщення, здані в оренду 1024 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП 262 Правоохоронна 
діяльність.pdf

QJHeYq+tb4kj0GE8IbzaBZty4oaPJz9KY+nNn7Md3Xk=

Навчальний план за ОП НП ДФН.pdf x68M66Bv/acO5ANCXAJBOZI5kaDrFcyjNWDP69SrCC
M=

Навчальний план за ОП НП ЗФН.pdf an4qOxBJ4+mncj3auTao5puKzDYg94OIJ/M6vD8OhlY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.pdf GfJxWyM5n5V8ag0YK+YrdN/ChJj4+po8zi3Z/VFxeFI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук 1.pdf yz215cWpRgTxajKSExonppmRwuFdDK7T8iTWfz/ZIXU
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1.pdf 0qHzU3u3VfoXABZwAdaMiz5L8QOdhGPBUq2DzzToGt
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 3.pdf dlr/R8z7pDKctFzCR8e46qjHB06Vx1FfcpwhGU5xUH4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук 2.pdf Pp/ldViwca3pyLCn513i9XN31KJubs0C3gksdBb+7Xw=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП полягають у формуванні у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для вирішення складних 
спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері правоохоронної діяльності під час професійної діяльності з 
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, що 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
Особливостями, які зумовлюють унікальність ОП, є: 
- її системність, що дозволяє інтегрувати знання щодо здійснення правоохоронної діяльності у різних сферах 
(прокурорського нагляду, діяльності Національної поліції, пенітенціарної системи, досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, оперативно-розшукової діяльності, податкового і митного регулювання, міграційних 
процесів, виконавчого провадження, запобігання та протидії корупції тощо); 
- наявність блоку освітніх компонентів, спрямованих на вивчення механізмів захисту прав людини, що є реакцією на 
тенденції розвитку правоохоронної системи, дію принципу верховенства права (дисципліни «Міжнародно-правові 
механізми захисту прав людини», «Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод у кримінальному провадженні», «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності»).

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
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стратегії ЗВО

Досягнення, визначених в ОП цілей, сприяє реалізації місії університету, яка сформульована у Стратегії його 
розвитку на 2016-2020 рр. (http://univer.km.ua/page/nakaz_strategija_rozvitku.pdf). Вона полягає у створенні умов 
для розкриття потенціалу кожної особистості, яка працює та/або навчається в університеті, через вільний творчий 
освітньо-науковий процес відповідно до особистих та суспільних інтересів і потреб, зумовлених розвитком 
Української держави, а також глобальними процесами розвитку людської цивілізації. 
Своє призначення Університет реалізовує через 7 складових. Так, цілі ОП корелюють із: складовою «3. 
Удосконалення освітньої діяльності», яка містить мету «3.1. Формування системи безперервної освіти, яка 
ґрунтується на концепції випереджаючого навчання, орієнтованого на майбутнє», що дозволяє студенту набути 
знань та умінь «для вирішення складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері правоохоронної 
діяльності». Ціль ОП щодо «набуття магістрами компетентностей, необхідних для вирішення складних 
спеціалізованих завдань та практичних проблем» також відповідає меті «3.4. Посилення практичної спрямованості 
освітнього процесу».
Ціль ОП із  «формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для вирішення практичних 
проблем під час професійної діяльності» корегується із завданням Стратегії «1.2.2. Поглиблення взаємовигідної 
співпраці із ... органами державної влади", де здобувачі проходять практику. У перспективі є намір запровадження 
підготовки докторів філософії за цією спеціальністю.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

ОП була розроблена на запит студентів юридичного факультету університету, які ініціювали її запровадження через 
студентську раду університету. ОП та зміни до неї обговорювалася на засіданнях методичної ради (протокол № 6 від 
12 березня 2018 року, протокол № 1 від 27 серпня 2019 року, протокол № 1 від 27 серпня 2020 року) та вченої ради 
(протокол № 9 від 14 березня 2018 року, протокол № 1 від 29 серпня 2019 року, протокол № 1 від 28 серпня 2020 
року). Представники студентства як члени методичної та вченої рад також надавали пропозиції щодо цілей і 
програмних результатів навчання, що враховувалися на етапі затвердження ОП.
Протягом навчальних семестрів при спілкуванні зі здобувачами вищої освіти виявлялись інтереси та побажання 
щодо організації освітнього процесу, змісту ОП та окремих дисциплін. Наприклад, здобувачі висловили побажання 
включити до ОП навчальну дисципліну, яка б формувала компетентності щодо прийняття, обґрунтування, 
оформлення рішень у кримінальному судочинстві. Як наслідок, до ОП як вибірковий компонент була включена 
навчальна дисципліна «Процесуальні рішення у кримінальному провадженні».

- роботодавці

В університеті сформований алгоритм взаємодії з роботодавцями для урахування прикладних аспектів 
спеціальності. Співпраця із зовнішніми стейкхолдерами регулюється розділом 5 Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права (уведеного в дію 
наказом № 363/16 від 08.07.2016 р.) та Положенням про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої 
діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (уведеного в дію наказом № 
98/20 від 21.02.2020 р.). Пропозиції роботодавців були враховані при розробці ОП (зокрема пропозиції 
Хмельницького НДЕКЦ МВС України щодо вивчення дисципліни «Судова експертологія» та інших дисциплін 
криміналістичного циклу), робочої програми переддипломної практики та тематики магістерських робіт. При 
внесенні змін до ОП були враховані надані в рецензії на ОП пропозиції в.о. прокурора Хмельницької області С.І. 
Ромася, які стосувалися необхідності формування у здобувачів знань у сфері міжнародного співробітництва у сфері 
боротьби зі злочинністю. На підставі сформульованих пропозицій до ОП було внесено навчальну дисципліну 
«Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю». Прийняття таких пропозицій дозволяє досягати цілей 
освітньої програми та програмних результатів навчання, адже усі правоохоронні органи здійснюють співпрацю із 
закордонними відомствами і формування відповідних знань і умінь у здобувачів є необхідним.

- академічна спільнота

Крім членів проектної групи та випускової кафедри кримінального права та процесу, у розробці та удосконаленні 
ОП беруть участь представники інших кафедр юридичного факультету. Так, враховані пропозиції кафедри 
конституційного, адміністративного та фінансового права (протокол № 12 від 26.02.18) щодо формування знань та 
умінь у таких сферах правоохоронної діяльності, як податкове і митне регулювання, міграційні процеси, діяльність 
Національної поліції, запобігання та протидія корупції, протидія насильству в сім’ї (включено дисципліни 
«Податкове право», «Митне право», «Міграційне право», «Адміністративна діяльність Національної поліції», 
«Правове регулювання запобігання та протидії корупції», «Протидія насильству в сім’ї»). Враховані пропозиції 
кафедри міжнародного та європейського права (протокол № 7 від 22.02.18) щодо необхідності формування у 
здобувачів навиків захисту прав людини (включено дисципліну «Міжнародно-правові механізми захисту прав 
людини»). Під час внесення змін до ОП було враховано пропозицію професора кафедри цивільного права та 
процесу Білоусова Ю.В. (протокол № 1 від 27.08.2020) щодо зміни назви дисципліни «Проблеми виконавчого 
провадження» на «Організація виконання рішень».

- інші стейкхолдери

Також враховані пропозиції, висловлені в рецензіях на ОП, наданих першим проректором ЛьвДУВС Созанським Т.І., 
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завідувачем науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів 
територіальними органами НП України ЛугДУВС імені Е.О. Дідоренка Дудоровим О.О. Зокрема,  з огляду на те, що 
заклад готує правоохоронців для України і їм часто доводиться взаємодіяти з відповідними уповноваженими 
органами інших держав у правовідносинах з міжнародної та міждержавної правової допомоги, навчальну 
дисципліну «Міжнародний та закордонний досвід функціонування правоохоронних органів» було замінено 
дисципліною «Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю».

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання за ОП узгоджуються з тенденціями розвитку спеціальності у напрямі 
здобуття майбутніми фахівцями поглиблених теоретичних знань, умінь і навичок практичної діяльності, інших 
компетентностей, достатніх для ефективного виконання професійних завдань. 
Моніторинг ринку праці показує, що у зв’язку із процесами реформування в правоохоронних органах відчувається 
«кадровий голод». Особливо ця проблема актуальна для органів Національної поліції (патрульна поліція, слідчі 
підрозділи). Зазначене засвідчує наявну потребу у фахівцях із сучасними підходами, здатних здійснювати 
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, профілактику правопорушень. 
На вказану потребу, зокрема, орієнтована й мета ОП, а також такі програмні результати навчання: «уміти виявляти 
та аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення; уміти забезпечувати 
законність та правопорядок, захист прав та законних інтересів особи, суспільства, держави з використанням 
оптимальних методів і засобів в межах виконання своїх посадових обов’язків; бути здатним брати участь у 
проведенні оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій, обґрунтовано вживати заходи 
процесуального примусу, використовувати відповідні методики і засоби» та ін. Цілі та програмні результати 
навчання ОП відповідають Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, 
затвердженої 15 листопада 2017 р.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей ОП та програмних результатів навчання в Університеті – ЗВО комунальної форми 
власності – враховувалися галузеві та регіональні потреби у фахівцях за спеціальністю 262 Правоохоронна 
діяльність. Під час моніторингу особлива увага акцентувалася на забезпечені фахівцями структурних підрозділів 
правоохоронних органів області, зокрема підрозділів ГУ Національної поліції у Хмельницької області. Вивченням 
регіонального контексту спеціальності на ринку праці встановлено, що в регіоні функціонує ГУ НП в Хмельницькій 
області (включає 21 підрозділ апарату, 25 територіальних підрозділів), Прокуратура Хмельницької області (включає 
3 управління, 14 відділів та інших підрозділів), 5 місцевих прокуратур (включають 9 територіальних відділів), 
Управління СБУ у Хмельницькій області, ГУ ДФС у Хмельницькій області (зокрема, включає слідче управління, 
управління оперативно-розшукової діяльності, управління оперативної підтримки) та територіальні підрозділи, 
Хмельницька митниця ДФС, Управління ДМС у Хмельницькій області та 22 районних, міських відділи (сектори), 6 
ізоляторів тимчасового тримання, 5 виправних колоній. Галузеві та регіональні потреби ринку праці дозволили 
передбачити цілі та програмні результати навчання щодо здобуття майбутнім фахівцем знань, умінь, навичок у 
сфері здійснення правоохоронної діяльності.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При розробці та удосконаленні ОП вивчався досвід Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького, Запорізького національного університету, Академії державної пенітенціарної служби, 
Херсонського державного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Ужгородського 
національного університету, Національного університету водного господарства та природокористування, інших ЗВО. 
Також вивчався досвід освітньої діяльності Міжнародної правоохоронної академії (International Law Enforcement 
Academy, Budapest).
При цьому зверталася увага на компоненти освітніх програм (навчальні курси), які пропонуються закладами вищої 
освіти для вивчення, і можливості досягнення за їх допомогою цілей і програмних результатів навчання. 
Порівняльний аналіз освітніх програм інших ЗВО дозволив включити до змісту освітньої актуальні компоненти, а 
також уникнути дублювання освітніх програм.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

На час розробки, формування та затвердження ОП стандарт вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна 
діяльність для другого (магістерського) рівня був відсутній. Відтак ОП та програмні результати навчання були 
зорієнтовані на дескриптори Національної рамки кваліфікацій. Крім того, було враховано положення проекту 
стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність для другого (магістерського) рівня.
Стандарт вищої освіти зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти був затверджений наказом МОН України від 22.10.2020 р. № 1294 (під час 
підготовки Університетом відомостей про самооцінювання ОП "Магістр правоохоронної діяльності").

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
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Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання, які були визначені в ОП, узгоджені із вимогами Національної рамки кваліфікацій 
(НРК). Так за ОП другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню згідно з НРК. Порівняння 
компетентностей фахівця за ОП і НРК не вказує на суттєві відхилення між їх змістовим наповненням. За НРК 
передбачено отримання здобувачами знань, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності 
або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем 
у галузі та на межі галузей знань. Зазначеному відповідають програмні результати навчання, зокрема, абстрактно 
мислити; узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, аргументовано їх пояснювати. 
Умінням / навичкам, передбаченим сьомим рівнем НРК, відповідають такі результати навчання: уміти приймати 
оперативні, обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах, умовах інформаційної невизначеності; 
уміти виявляти та аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення; уміти 
забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та законних інтересів особи, суспільства, держави з 
використанням оптимальних методів і засобів в межах виконання своїх посадових обов’язків; уміти кваліфіковано 
застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах правоохоронної діяльності, реалізовувати норми 
матеріального і процесуального права в професійній діяльності; бути здатним брати участь у проведенні 
оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій, обґрунтовано вживати заходи процесуального примусу, 
використовувати відповідні методики і засоби; уміти здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної 
діяльності.
У результатах навчання «володіти навичками публічних виступів, дискусій з професійних питань»; «уміти 
спілкуватися іноземною мовою за професійним спрямуванням» прослідковується відповідність третій складовій 
НРК (комунікація).
Четвертій складовій НРК (відповідальність і автономія) відповідають такі результати навчання: уміти працювати в 
команді, нести відповідальність за результати діяльності команди; знати та розуміти процеси координації діяльності 
суб’єктів правоохоронної діяльності, а також їх взаємодії з іншими правоохоронними, судовими органами, органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності; уміти чітко 
ставити професійні завдання та контролювати їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання 
поставлених завдань.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

90

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

34

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітньої програми чітко структурований, усі освітні компоненти логічно взаємопов’язані та дають можливість 
досягти цілей та програмних результатів навчання.
Зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області спеціальності 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 
Цивільна безпека. Теоретичний зміст предметної області ОП в повній мірі забезпечується навчальними 
дисциплінами. ОП містить 5 обов’язкових і 20 вибіркових навчальних дисциплін юридичного спрямування (за 
спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність). Крім того, ОП включає 1 обов’язкову дисципліну управлінського 
спрямування та 2 – загальної підготовки (з ухилом на сферу правоохоронної діяльності). За результатами їх 
вивчення здобувачі повинні оволодіти фаховими компетентностями за спеціальністю, зокрема: кваліфіковано 
застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах правоохоронної діяльності, реалізовувати норми 
матеріального й процесуального права у професійній діяльності; забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 
особи, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків; виявляти та аналізувати причини та 
умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення; 
організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної 
діяльності; давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в конкретних сферах правоохоронної діяльності; 
правильно вчиняти дії та вживати заходи під час досудового розслідування кримінальних правопорушень та 
проведення оперативно-розшукової діяльності, використовувати відповідні методики та засоби; ефективно 
здійснювати захист прав людини під час здійснення професійної діяльності; чітко ставити професійні завдання та 
контролювати їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань.
Крім того, ОП передбачає обов’язкове виконання 1 курсової і кваліфікаційної роботи за тематикою спеціальності.
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Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В Університеті забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, що регламентується: ст. 62 
ЗУ «Про вищу освіту», відповідно до якої для вибіркових дисциплін в ОП та навчальному плані передбачений 
бюджет часу, що становить не менше 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, тобто: не менше 22,5 кредитів ЄКТС 
для здобувачів освітнього ступеня магістра; п. 3.6 Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 
університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (далі – Положення). Формування індивідуальної освітньої 
траєкторії реалізується через право на: - вибір навчальних дисциплін (пп. 3.7.1-3.7.5 Положення); - самостійний 
вибір місця проходження практики (2.3 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України від 08.04.1993 р. № 93, п. 2.2 Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова); - вибір теми кваліфікаційної (магістерської) роботи; - 
вільне відвідування лекційних занять у зв’язку із працевлаштуванням за спеціальністю, доглядом за дитиною до 3-х 
або у разі потреби – 6-ти річного віку, доглядом за хворим родичем тощо (пп. 3.7.3.1. Положення). Проблем з 
формуванням індивідуальної освітньої траєкторії, нарікань або пропозицій з цього приводу з боку здобувачів не 
було.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

В Університеті формування індивідуальних навчальних планів здобувачами здійснюється відповідно до принципів 
альтернативності (не менше двох приблизно рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності 
(здобувач здійснює вибір після проведення пробних лекційних занять та ознайомлення з програмами дисциплін) та 
академічної відповідальності (недопущення нав’язування здобувачам певних вибіркових дисциплін в інтересах 
кафедр та окремих викладачів). Вибір навчальних дисциплін регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. Дисципліни вільного 
вибору можуть обиратися здобувачами як окремо, так і блоками, що формуються за ознакою можливості 
присудження відповідної кваліфікації або спорідненості отримуваних компетенцій. У поточному навчальному році 
здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році (для блоків дисциплін – 
в наступних роках) в період з 01 до 15 березня. Вибір дисциплін здобувачами першого курсу (року навчання) на 
поточний навчальний рік здійснюється як правило в період з 01 до 15 вересня. У визначений період кожен здобувач 
вищої освіти забезпечується інформаційними та довідковими матеріалами щодо навчальних дисциплін, які 
пропонуються для вибору (силабусами, інформаційними проспектами, візуальними або персональними 
презентаціями тощо). На вибір кафедри та/або окремих викладачів можуть проводитися оглядові заняття (до 1 
академічної години на одну навчальну дисципліну) або майстер-класи. Розклад таких занять доводиться до відома 
здобувачів вищої освіти навчальним відділом відповідного факультету. До завершення визначеного періоду 
здобувач вищої освіти подає на ім`я декана факультету заяву із переліком вибраних навчальних дисциплін. Після 
цього відбувається формування навчальних груп, мінімальна чисельність здобувачів вищої освіти у яких становить 
10 осіб на магістерському рівні. У випадку, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не записалась 
мінімально необхідна чисельність здобувачів вищої освіти, здобувач вищої освіти повинен обрати іншу дисципліну, 
де вже є або може сформуватися чисельно достатня група здобувачів вищої освіти. 
Здобувачам вищої освіти, які не зробили свій вибір, призначаються до вивчення навчальні дисципліни з 
урахуванням вибору інших здобувачів вищої освіти та наповненості навчальних груп. 
Перелік вибіркових навчальних дисциплін згідно з поданими заявами і сформованими групами затверджується 
розпорядженням декана факультету та оприлюднюється на дошках оголошень і на сайті університету. Загальний 
обсяг вибіркових навчальних дисциплін за цією ОП складає 34 кредитів ЄКТС, що становить 38 % від загального 
обсягу ОП.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОП передбачено проходження переддипломної практики (9 кредитів ЄКТС, 6 тижнів), практичні заняття з 
навчальних дисциплін. Також відбуваються зустрічі з представниками роботодавців (наприклад, 19.10.2019 р. – з 
працівниками Хмельницького НДЕКЦ МВС України (в рамках дня відкритих дверей); 13.12.2019 р. – з працівником 
Державної кримінально-виконавчої служби О.В. Малінковською; 9.10.2020 р. – з прокурором Хмельницької 
місцевої прокуратури В.Ю. Годованюком). У ході переддипломної практики формується здатність застосовувати 
набуті знання, уміння і навички на практиці, здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 
різних сферах правоохоронної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в 
професійній діяльності, навики забезпечення законності та правопорядку, безпеки особи, суспільства, держави в 
межах виконання своїх посадових обов’язків, здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 
конкретних сферах правоохоронної діяльності, здатність правильно вчиняти дії та вживати заходи під час 
досудового розслідування кримінальних правопорушень та проведення оперативно-розшукової діяльності, 
використовувати відповідні методики та засоби та ін.
На час підготовки відомостей про самооцінювання ОП здобувачі 2 курсу знаходилися на практиці. Після її 
завершення заплановане анкетування здобувачів та керівників практики з метою оцінювання якості формування 
компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності, здобутих та/або розвинених під час практичної 
підготовки за ОП.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП сприяє набуттю соціальних навичок (soft skills), які розвиваються за рахунок участі здобувачів у студентському 
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самоврядуванні, зокрема студентській раді, формуванню сприятливого психологічного клімату на факультеті та в 
Університеті, відсутності психологічних та адміністративних бар’єрів у спілкуванні з керівництвом факультету та 
Університету. Навички взаємодії з іншими людьми, активної комунікації, обстоювання власної позиції та інші 
соціальні навички також відточуються під час публічних виступів на семінарських (практичних) заняттях, науково-
практичних конференціях, при захисті звіту з практики, кваліфікаційної роботи. З метою набуття здобувачами 
соціальних навичок (soft skills) до ОП включено такі вибіркові навчальні дисципліни: «Психологія правоохоронної 
діяльності», «Інформаційно-комунікаційні технології у правоохоронній діяльності». Зміст цих дисциплін дозволяє 
розвивати уміння налагоджувати комунікацію, у тому числі в ситуаціях, пов’язаних із ризиком, активного слухання 
та розуміння позицій та думок інших, позитивного та відкритого спілкування, використовувати інформаційно-
комунікаційні технології для вирішення поставлених завдань. Крім того, проводяться позанавчальні заходи 
спрямовані на формування соціальних навичок. Наприклад, 27 лютого 2020 року за сприяння відділу зв‘язків з 
громадськістю управління патрульної поліції у Хмельницькій області було проведено тренінг «Комунікація як 
основний інструмент правоохоронця» (http://www.univer.km.ua/news.php?news=1746).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Відповідний професійний стандарт відсутній. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Навантаження студента з навчальної дисципліни складається з аудиторних годин (лекцій, практичних, 
семінарських, лабораторних занять, консультацій), самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних 
заходів. Максимальна кількість аудиторних годин на один кредит ЄКТС для студентів магістратури становить 10 
годин. Решта часу відводиться на самостійну роботу. Навчальний план за ОП передбачає 766 год. аудиторних занять 
(28,4 % від обсягу ОП). На ОП здобувачі мають близько 18 годин аудиторного навантаження в робочому тижні. 
Такий розподіл є оптимальним з точки зору можливості створення умов для оволодіння матеріалом навчальних 
дисциплін. Постійно здійснюється моніторинг думки здобувачів вищої освіти щодо обсягу навантаження на 
конкретній ОП. Питання навантаження у розрізі кожного освітнього компонента обговорюється на засіданнях 
кафедр, деканатів, методичної та вченої ради. Так, на засіданні методичної ради від 27.10.2016 р., протокол №3, 
обговорювалось питання «Про структуру робочої програми навчальної дисципліни та структуру навчально-
методичних матеріалів навчальної дисципліни», у рамках якого приділялась увага змісту, обсягу та рівню складності 
завдань, які виносяться на семінарські (практичні) завдання, самостійну роботу, та їх співвіднесенню з кількістю 
годин, передбачених у тематичному плані на їх виконання. Визнано, що завдання СРС мають бути конкретними, 
лаконічними та, відповідно, адекватними за часом. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма освіти в університеті не використовується.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=126
http://www.univer.km.ua/doc/abitur/2021/Pravila_Priyomu_KhUUP_2020_z_zminami_24.06.2020.pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому до Університету у 2020 р. (затверджені вченою радою 26.12.2019 р., протокол № 6, зі змінами, 
затвердженими вченою радою 24.06.2020 р., протокол № 10) були розроблені відповідно до Умов прийому до 
закладів вищої освіти України в 2020 р. Правила прийому змінюються у зв’язку зі змінами чинного законодавства, 
переліку вступних випробувань, коефіцієнтів вступних випробувань, строків прийому документів тощо. На навчання 
за ОП у 2020 р. приймалися особи, які здобули ступінь бакалавра, за результатами ЄВІ з іноземної мови та ФВВ з 
урахуванням середнього бала диплома. Особи, які здобули освітній ступінь спеціаліста або магістра, приймалися за 
результатами вступного випробування з іноземної мови та ФВВ, що складалися в університеті. Такі вступники також 
могли подавати результати ЄВІ з іноземної мови. Мінімальний бал ЄВІ з іноземної мови – 100, із ФВВ з 
правознавства – 124. Програма ЄВІ затверджується наказом МОН України. Програма вступного випробування з 
іноземної мови та програма ФВВ з правознавства обговорюються щороку на засіданнях кафедр. Вагові коефіцієнти 
ЄВІ та ФВВ - 1. 
Вимоги до вступників є ефективним способом формування контингенту студентів, оскільки оцінюють володіння 
абітурієнтами компетентностями з іноземної мови та окремих галузей права (конституційного, адміністративного 
права, кримінального права та процесу). Тому особи, які не володіють відповідними знаннями не зможуть подолати 
прохідний поріг та не допускаються до конкурсного відбору для вступу на ОП.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

- Правилами прийому до ХУУП імені Леоніда Юзькова у 2020 р. (рішення вченої ради від 26.12.2019 р., протокол № 
6, зі змінами, затвердженими рішенням вченої ради 24.06.2020 р., протокол № 10) 
(http://www.univer.km.ua/doc/abitur/2021/Pravila_Priyomu_KhUUP_2020_z_zminami_24.06.2020.pdf);
 - Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда Юзькова 
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf). Поінформованість 
здобувачів вищої освіти про ці процедури забезпечується, крім сайту, також особистим консультаціям членів 
приймальної комісії, декана факультету, гаранта ОП, інформаційними роз’ясненнями на стендах факультету та 
приймальної комісії. Студентам, які зараховуються до Університету відповідно до Правил прийому на основі 
здобутих ОС бакалавра, магістра, молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, наказом ректора 
перезараховуються навчальні дисципліни за результатами їх вивчення і складання з них контрольних заходів в 
інших ЗО. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) 
освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно 
до наказу МОН України від 05.05.2015 р. № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 
освіту».

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Таких прикладів на відповідній ОП не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті врегульоване Положенням про порядок 
визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих 
шляхом неформальної та/або інформальної освіти (затверджене вченою радою 29.10.2020 р., протокол № 5) 
(http://www.univer.km.ua/doc/Polozhennya_pro_poryadok_viznannya_rezultativ_navchannya_u_KhUUP_zdobutikh_sh
lyakhom_neformalnoi_informalnoi_osviti.pdf). 
У певній частині це питання також регулюється Положенням про систему рейтингового оцінювання результатів 
освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права, затвердженим 
рішенням вченої ради 25.01.2017 р., протокол № 9, уведеним в дію наказом від 25.01.2017 р. №14/17 зі змінами, 
внесеними рішенням вченої ради 18.02.2019 р., протокол №8, уведеним в дію наказом від 19.02.2019 р. №74/19 
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). Зокрема, рейтингове оцінювання результатів освітньої 
діяльності здобувачів вищої освіти здійснюється на основі вимірів не лише їхніх навчальних досягнень, а також 
участі у наукових, професійно орієнтованих, культурно-масових та спортивних заходах та іншій діяльності. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Протягом періоду реалізації ОП мали місце практика визнання результатів неформальної освіти. Так, під час 
вивчення дисципліни "Проблеми виконавчого провадження" к.ю.н., професор Білоусов Ю.В. в межах оцінювання 
самостійної роботи зараховував студентам бали за проходження онлайн-курсів на платформі EdEra «Основи 
виконавчого провадження», 17 год. (http://bit.ly/2YIjJbk) та «Виконавче провадження. Поглиблений курс», 17 год. 
(http://bit.ly/38AzHJm). Зокрема, підтвердження успішного проходження курсів подали студенти Хайнацька Д., 
Корзун Н., Макаров, Коржинський О., Верховна Д., Дукач А., Зданевич Я., Підліснюк Д., Попадин Н., Поплавський 
С., Мельник А., Мельник Д., Рогожинська В.
Зазначена практика, у тому числі, була врахована під час підготовки проекту Положення про порядок визнання 
результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом 
неформальної та/або інформальної освіти.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Підготовка фахівців за ОП здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу в ХУУП імені Леоніда Юзькова 
(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf). Вибір методів навчання 
залежить від змісту та особливостей кожної освітньої компоненти ОП. Основними формами організації освітнього 
процесу на ОП, які сприяють досягненню програмних результатів, є: - навчальні заняття, основними видами яких 
на ОП є: лекція (з використанням вербальних, візуальних, інтерактивних методів і прийомів, у тому числі: лекції-
дискусії (обговорення), мозковий штурм, з використанням слайдових презентацій; семінарські, практичні (дискусії з 
сучасних проблемних питань правозастосування, аналіз судових рішень); індивідуальні заняття; консультації; - 
самостійна робота (з використанням науково-дослідних методів під керівництвом викладача); - практична 
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підготовка (переддипломна практика); - контрольні заходи (поточний та підсумковий контроль).
Під час реалізації ОП в умовах карантину викладачами активно застосовуються дистанційні технології: сервіси відео 
конференцій ZOOM, GOOGLE MEET, SKYPE, також платформи GOOGLE CLASS ROOM, Все освіта та ін., 
використовуються аудіо- та відеоматеріали. У навчальних корпусах, де відбувається освітній процес за ОП, 
спеціально облаштовані навчальні аудиторії, із яких викладачі здійснюють онлайн навчання. Результати 
анкетування показали, що студенти в цілому задоволені такими методами навчання і викладання на ОП. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Застосовується студентоцентрований підхід у виборі форм і методів навчання. Навчання здійснюється за 
індивідуальними навч. планами, які розробляються на підставі навч. плану з урахуванням принципів академічної 
свободи. Навантаження студента по кожному компоненту складається з ауд. занять, самост. роботи та контр. заходів. 
Студенту на основі принципів альтернативності та академічної відповідальності надається можливість самост. 
вибору дисциплін відповідно до Положення про організацію освітнього процесу. Під час проведення навч. занять 
НПП застосовують активні методи – ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, проблемні лекції тощо. Так, під час 
вивчення НД «Судова експертологія» к.ю.н., доцент Кравчук О.В. пропонує до вирішення практ. кейси на основі 
реальних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України. У процесі опанування НД «Досудове розслідування 
кримінальних правопорушень» к.ю.н. Крушинський С.А. практикує складання процесуальних док-в. Д.ю.н., доцент 
Брич Л.П. під час викладання НД «Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод у кримінальному провадженні» значну увагу приділяє аналізу практики ЄСПЛ. Така практична орієнтація 
методів викладання знаходить позитивний відгук у студентів і потенційних роботодавців.
Враховуючи побажання студентів, складається розклад занять протягом 4-х робочих днів, надаючи більше часу для 
виконання самост. роботи.
Відповідно до результатів опитувань рівень задоволеності студентів методами навчання і викладання є досить 
високим.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Під час провадження освітньої діяльності учасники освітнього процесу в Університеті є самостійними і 
незалежними, що забезпечується вільним вибором форм навчання (під час навчання за ОП двоє студентів у зв’язку 
із працевлаштуванням змінили форму навчання із денної за заочну), методів викладання, про застосування яких 
зазначається у розділ 5 робочої програми «Методи навчання та контролю», а також у силабусах НД. 
Учасники освітнього процесу вільні у виборі напрямів наукових досліджень. Важливою є можливість використання 
результатів власних наукових досліджень під час обговорення проблемних питань та обґрунтування власної думки. 
Формування індивідуального навчального плану студентів передбачає можливість обрання вибіркових дисциплін з 
метою задоволення їхніх освітніх потреб та посилення конкурентоспроможності на ринку праці. Студенти можуть 
здобувати результати навчання у неформальній та інформальній освіті з подальшим їх визнанням в Університеті. 
Під час самостійної роботи студенти мають можливість здійснювати наукові дослідження, беручи участь у роботі 
наукових гуртків, виконуючи тези доповідей на наукові конференції тощо.
Також академічна свобода реалізується в аспекті публічності діяльності Університету та свободи слова учасників 
освітнього процесу, що забезпечується можливістю висловлення власної точки зору щодо тих або інших аспектів 
навчання, викладання тощо, в тому числі через участь у колегіальних органах управління університетом, соціальні 
мережі, систематичні опитування

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів забезпечується: - вільним доступом до ОП, яка містить цілі, зміст та очікувані 
результати навчання, в т.ч. у межах окремих освітніх компонентів, на сайті Університету 
(http://univer.km.ua/sub_fac/2019_OPP_262_Pravookhoronna_diyalnist_.pdf), що сприяє усвідомленому вибору 
абітурієнтами ОП; - НПП на початку вивчення окремих дисциплін, індивідуальних консультацій; - вільним 
доступом учасників освітнього процесу у електронній бібліотеці (http://elibrary.univer.km.ua/) до робочих програм 
(РП), навчально-методичних матеріалів (НММ) та силабусів навчальних дисциплін, НММ до переддипломної 
практики, виконання та захисту курсових і магістерських робіт тощо. У РП, поряд з іншим, міститься перелік 
запланованих результатів навчання, методи навчання та форми контролю, схема нарахування балів. У НММ 
деталізується структура вивчення навчальної дисципліни та порядок нарахування балів. Силабус містить опис, зміст, 
цілі, результати навчання та елементи навчальної дисципліни, чіткі та прозорі критерії оцінювання. Доступ до 
електронної бібліотеки отримує кожен учасник освітнього процесу на початку навчального року.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Під час реалізації ОП студенти беруть участь у процесі пізнання, обмінюються інформацією, аналізують її, зважують 
альтернативні думки, дискутують, моделюють ситуації, оцінюють дії інших і свою власну поведінку, приймають 
продумані рішення, тобто спільно розв’язують навчальні і наукові проблеми, занурюючись у реальну атмосферу 
наукового співробітництва. До прикладу: - студенти ОП беруть участь у наукових конференціях: Ярошук Т. Защита 
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прав несовершеннолетних в уголовном производстве на основании сделок. Актуальные проблемы защиты прав 
несовершеннолетних на современном этапе: материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Минск, 4 
марта 2020 года). Минск: РИВШ, 2020. С. 139-141; Верховна Д. Правове регулювання проникнення до житла в 
деяких зарубіжних країнах та Україні. Збірник матеріалів першої міжнародної конференції «Кримінальна юстиція 
під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів» (м. Львів, 19-22 
лютого 2020 року). Львів, 2020. С. 121-126; Хайнацкая Д. К вопросу о специализации органов, осуществляющих 
уголовное производство по делам в отношении несовершеннолетних. Актуальные проблемы защиты прав 
несовершеннолетних на современном этапе: материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Минск, 4 
марта 2020 года). Минск: РИВШ, 2020. С. 115-117.
Студентки Дукач А.А., Корзун Н.О., Хайнацька Д.Е. взяли участь у Міжанродній науково-практичній конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (23 жовтня 2020 року, ХУУП імені Леоніда Юзькова).
Студенти Смирнова В., Пирожок М., Макаров М. беруть участь в роботі студентського наукового гуртка 
«Кримінальне право», студ. Ручка Ю. бере участь в роботі студентського наукового гуртка «Кримінальний процес і 
оперативно-розшукова діяльність».
Наукові дослідження учасники освітнього процесу за ОП проводять у межах затвердженої теми науково-дослідної 
роботи кафедри кримінального права та процесу «Забезпечення прав людини у сфері боротьби зі злочинністю» 
(номер державної реєстрації 0117U000106). Так, к.ю.н., доцент Нікіфорова Т.І. є автором навчального посібника 
«Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового характеру» (ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2020. 
175 с.), який підготовлений на основі 4-х річного досвіду викладання НД з аналогічною назвою. Тим же автором 
підготовлений навчальний посібник «Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності» (ХУУП, 2015. 
96 с.), який також використовується під час викладання зазначеної дисципліни. Викладач НД «Міжнародно-правові 
механізми захисту прав людини» к.ю.н., доцент Черняк О.Ю. є співавтором навчально-методичного посібника для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання «Міжнародний захист прав людини» 
(Хмельницький, 2020. 151 с.). 
Університетом отримано доступ до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science), здобувачі та НПП 
залучені до роботи з ними.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

В Університеті НПП систематично оновлюють зміст освітніх компонентів на основі впровадження наукових 
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі та з дотриманням принципу академічної свободи. Контроль, 
перегляд, оцінку рівня оновлювання освітніх компонентів та виконання таких процедур забезпечення якості 
освітнього процесу проводить завідувач кафедри та декан факультету. Оновлення навчально-методичного 
забезпечення освітніх компонентів відбувається, як правило, на початку семестру за ініціативою відповідного НПП з 
урахуванням освітніх інтересів здобувачів вищої освіти. Пропозиції щодо перегляду змісту освітнього компоненту 
обговорюються та схвалюються на засіданнях кафедр, схвалюються деканом факультету та погоджуються 
методичною радою університету, а робочі програми затверджуються вченою радою. 
ОП реалізується в Університеті протягом нетривалого періоду, у зв’язку з чим вагомих потреб в оновленні змісту 
навчальних дисциплін поки не виникало. Разом з тим, з урахуванням уже наявної практики викладання за ОП 
протягом 1-2 семестрів 2019-2020 н.р., наукових досліджень та сучасних практик з тематики навчальних дисциплін, 
передбачених ОП, було складені силабуси усіх дисциплін. Викладачі напрацьовують зміни до НММ, в тому числі з 
урахуванням необхідності навчання із використанням дистанційних технологій. Наприклад, к.ю.н., доцент 
Нікіфорова Т.І. з урахуванням практики внесла зміни до робочої програми дисципліни "Теорія і практика 
застосування заходів кримінально-правового характеру" (протокол засідання методичної ради № 1 від 27.08.2020 р., 
протокол засідання вченої ради № 1 від 28.08.2020 р.), змінивши форму підсумкового контролю з усного екзамену 
на тестування із використанням інформаційних технологій. Також відкореговано завдання на семінарські заняття, 
зокрема додано ситуаційні практичні завдання.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Відповідно до Статуту та Стратегії розвитку ХУУП здійснюються заходи інтернаціоналізації: д.ю.н., доц. В. В. 
Налуцишин та к.ю.н. В.В. Налуцишин взяли участь у стажуванні у Europsky institut dalsieho vzdelavania (Словаччина, 
сертифікати від 31.08.2019 р.); к.ю.н. Крушинський С.А. - у стажуванні в рамках проекту TEMPUS VI “Навчання 
альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини (TRADIR)” у Universitat Potsdam 11-
29.05.2015 р. (сертифікат від 29.05.2015 р.); к.ю.н., доц. Кравчук О. В. - у стажуванні «Заклади вищої освіти як 
середовище формування нового покоління правознавців» (м. Сандомир, Польща, 11-15 червня 2018 р.).
В рамках міжнародного проекту Erasmus+ Project «Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, 
investigators with respect to European standard on human rights” (CRIMHUM) д.ю.н., доц. Брич Л.П., к.ю.н. 
Крушинський С.А. та здобувачка за ОП Верховна Д. взяли участь у конференції «Criminal Justice In Preparation Of 
Future Judges, Prosecutors, Investigators With Respect To European Standard On Human Rights». 
В рамках співпраці з Білоруським державним економічним університетом (договір від 16.06.2015 р.; робоча 
програма співробітництва на 2018-2020 рр.) організовано науково-практичну конференцію "Актуальные проблемы 
защиты прав несовершеннолетних на cовременном этапе" (04.03.2020 р., м. Мінськ, Білорусь), до складу 
організаційного комітету якої входив член групи забезпечення к.ю.н. Крушинський С.А. У конференції також взяли 
участь студентки ОП Хайнацька Д. і Ярошук Т.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

В Університеті під час контр. заходів оцінюється рівень засвоєння здобувачем компетентностей та програмних 
результатів, що передбачені ОП. Усі завдання, що виконуються під час контр. заходів, зорієнтовані на перевірку 
досягнення програмних результатів, передбачених РП НД та ОП. Вибір форми К за кожним освітнім компонентом 
зумовлений його місцем у формуванні програмних результатів ОП. На ОП до контр. заходів відносимо поточний і 
підсумковий К. Поточ. К застосовується з метою перевірки ступеня засвоєння матеріалу. Завданням поточ. К є 
перевірка навичок складання процесуал. документів, вирішення практ. задач, уміння усно чи письмово 
презентувати засвоєний матеріал, відстоювати думку. 
За ОП передбачено 1 курс. роботу на вибір із НД «Досудове розслідування кримінальних правопорушень» або 
«Основи оперативно-розшукової діяльності». К рівня їх виконання, а також оцінювання здійснюються у формі 
публіч. захисту, що дозволяє перевірити програмні результати, пов’язані з використанням дослідницьких 
інструментів, аналізом інф-ї, презентацією та обговоренням результатів досліджень. Серед. бал за результ. 
виконання та захисту курс. робіт на ОП у 2019-2020 н.р. становив 76,4 (С). 
Підсумк. К проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому ступені або на окремих 
його завершених етапах і передбачає семестр. К (залік або екзамен) та атестацію. Завданням підсумк. К є перевірка 
розуміння студентами програмного матеріалу в цілому, здатності творчого використання накопичених знань тощо. 
За ОП передбачене вивчення 19 НД, з них 9 залікових, а 10 – екзаменаційних. Так, в залежності від специфіки НД, 
структура екзаменац. або залік. білету передбачає такі складові: теор. питання, ситуац. завдання (задача), тест. завд. 
Серед. бал за результ. складання заліків та екзаменів на ОП у 2019-2020 н.р. становив 78,1 на д.ф.н., 77,8 з.ф.н. В 
умовах карантину проведення семестр. К відбувалося із застосуванням дистанц. технологій та відповідало вимогам 
щодо авторизованого доступу до ІК інструментів організації дистанц. навчання; можливості визначення часу 
початку і завершення доступу, тривалості виконання завдань; об’єктивності критеріїв перевірки результатів 
виконання з використанням автоматиз. засобів оцінювання знань; варіативності формування завдань контр. 
заходів.
ОП передбачено проходження переддипл. практ. (форма К - публічний захист звітів). Захист практики ще не 
відбувався.
Атестація здобувачів за ОП ще не здійснювалась.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів ОП 
забезпечується за рахунок прозорості, відкритості та максимальної об’єктивності відповідних процедур. Порядок 
поточного і підсумкового оцінювання знань студентів ОП регламентується у р. 3 Положення про організацію 
освітнього процесу в ХУУП імені Леоніда Юзькова, затвердженого у новій редакції вченою радою 28.08.2020 р., 
протокол № 1, введеним в дію наказом від 28.08.2020 р. № 312/20 
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf). Оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється за 100-бальною накопичувальною 
шкалою та шкалою ЄКТС (за результатами навчання під час лекцій, семінарських (практичних) занять та за 
результатами самостійної роботи можна накопичити до 70 балів, до 30 балів – за результатами складання 
семестрового контролю). Критерії оцінювання наведені у р. 4 Положення про організацію освітнього процесу і 
стосуються: поточного оцінювання знань (табл.4.2), семестрового оцінювання знань (табл.4.6), оцінювання 
проходження практики (табл.4.8-4.9), оцінювання захисту звіту з практики (табл.4.10). Форми контрольних заходів 
за освітніми компонентами визначаються в ОП та навчальних планах. Форми проведення заліків, екзаменів та 
критерії оцінювання, приклади білетів уточнюються у робочій програмі, НММ та силабусі кожного освітнього 
компонента.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти на 
початку навчального року, перед початком вивчення кожного окремого освітнього компонента науково-
педагогічними працівниками, методистами курсів, деканом факультету. Здобувачі вищої освіти мають можливість 
ознайомитись на офіційному сайті Університету (http://www.univer.km.ua/), а також електронній бібліотеці зі 
змістом ОП, навчальними планами, робочими програмами, навчально-методичними матеріалами та силабусами 
навчальних дисциплін, у яких визначені форми контрольних заходів, конкретизовані критерії оцінювання.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти був затверджений наказом МОН України від 22.10.2020 р. № 1294 і передбачає 
атестацію у формі ЄДКІ, у порядку визначеному КМУ. Здобувачі вищої освіти ОП 1 та 2 курсів продовжують 
опановувати ОП «Магістр правоохоронної діяльності», затверджену вченою радою Університету 14.03.2018 р., 
протокол № 9, із змінами та доповненнями, до завершення терміну навчання. Для них у ОП передбачена підсумкова 
атестація, яка буде проводитися у лютому та червні 2021 р. у формі комплексного екзамену з дисциплін професійної 
підготовки («Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальному 
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провадженні», «Управління правоохоронною діяльністю», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Досудове 
розслідування кримінальних правопорушень», «Судова експертологія»), а також захисту кваліфікаційної роботи. 
Щороку кафедрою розробляється (оновлюється) та затверджується програма проведення комплексного екзамену.
Проведення атестації регламентується Положенням про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що здобувають 
ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у Хмельницькому університеті управління 
та права, затвердженим рішенням вченої ради, введеним в дію наказом від 03.12.2014 р. № 724/14, зі змінами, 
введеним в дію наказом від 29.12.2015 р. № 788/15 (http://univer.km.ua/page/pol_ek.pdf).

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, затвердженим у новій редакції вченою радою 28.08.2020 р., протокол № 1, введеним в дію 
наказом від 28.08.2020 р. № 312/20 
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf). 
Порядок здійснення атестації здобувачів регулюється Положенням про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що 
здобувають ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у Хмельницькому університеті 
управління та права, затвердженим рішенням вченої ради від 27.11.2014 р., протокол № 4, введеним в дію наказом 
від 03.12.2014 р. № 724/14, зі змінами, затвердженими рішенням вченої ради від 28.12.2015 р., протокол № 7, 
введеним в дію наказом від 29.12.2015 р. № 788/15 (http://univer.km.ua/page/pol_ek.pdf). 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується наявністю чітких правил, процедур та критеріїв оцінювання, з якими 
ознайомлюються усі учасники освітнього процесу; уникненням неточних, абстрактних, некоректних завдань під час 
контрольних заходів, валідністю, адекватністю за часом, обсягом, рівнем складності усіх завдань. Відповідно до абз. 
8 п. 3.8.7.2.1.2. Положення про організацію освітнього процесу, недотримання НПП вимог щодо оформлення білетів 
для семестрового контролю (СК), відомостей, процедури проведення СК, перевірки робіт вважається грубим 
порушенням освітнього процесу і може бути підставою для повторного проведення СК (тим самим НПП або 
комісією).
Відповідно до Кодексу академічної доброчесності, недопущення конфлікту інтересів є одним із принципів 
академічної доброчесності (http://univer.km.ua/doc/Kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti.pdf). Створена комісія з 
академічної доброчесності, яка діє відповідно до Регламенту (http://univer.km.ua/page.php?pid=188).
Етичний кодекс (http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) визначає цінності, принципи й стандарти етичної 
поведінки учасників освітнього процесу та шляхи врегулювання конфліктних ситуацій між ними. У документі 
визначено поняття конфліктних ситуацій, а також запроваджено механізм їх вирішення через роботу Комісії з 
етики, склад якої був сформований рішенням вченої ради від 24.06.2020 р., протокол № 10. 
Усі процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснюються відповідно до ЗУ «Про запобігання 
корупції». Прикладів застосування цих процедур не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до пп. 4.5.2.3. Положення про організацію освітнього процесу, у разі, якщо студент за результатами 
вивчення НД отримав 35-59 балів він має право повторно пройти підсум. К: перший раз – перескладання 
викладачеві, другий раз – комісії. У разі неотримання за результатами повторного складання підсум. К 60 балів на 
комісії або неявки на засідання комісії без поважних причин студент зобов’язаний повторно вивчити НД в 
наступному навчальному періоді.
Напр., студенти Кишук В.В. та Макаров М.С. за результатами поточ. К з НД «Податкове право» мали по 47 балів, 
однак на складання заліку не з’явились (відомість № 1048/19 від 09.12.2019 р.). 13.01.2020 р. вони з’явились для 
повторного складання підсум. К. За підсумками його перескладання (відомість № 1209/20 від 13.01.2020 р.) та з 
урахуванням результатів поточ. К вони отримали оцінки 62 Е (Кишук В.В.) та 60 Е (Макаров М.С.).
Студент Кишук В.В. за результатами поточ. К з НД «Теорія та практика застосування заходів кримінально-правового 
характеру» отримав 20 балів. За результатами складання екзамену він отримав 20 балів. Разом 40 балів – оцінка FX 
(відомість № 1088/19 від 12.12.2019 р.). У такому разі він не мав права повторно перескладати підсум. К викладачеві, 
адже для цього необхідно, щоб за поточ. К було не менше 35 балів. Тому його бали згідно із пп. 4.5.2.3. Положення 
про організацію освітнього процесу були анульовані і він повторно складав підсум. семестр. К на комісії під 
головуванням декана факультету, за результатами чого Кишук В.В. отримав оцінку 60 (Е).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Право студента на апеляцію в разі виникнення сумнівів щодо оцінювання знань та об’єктивності виставленої оцінки 
передбачене п. 3.8.8. Положення про організацію освітнього процесу. Головне завдання апеляційної процедури – 
подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань здобувачів вищої освіти, уникнення непорозумінь і 
спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку і реального забезпечення законних прав та 
інтересів особи, яка навчається. Апеляційна заява подається здобувачем вищої освіти особисто в день оголошення 
результатів контрольного заходу декану відповідного факультету. Апеляційна заява, подана не в установлені 
терміни, розгляду не підлягає. Для розгляду апеляції здобувача вищої освіти не пізніше трьох днів після її подання 
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створюється апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету. Апеляційна заява 
повинна бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її створення. 
Здобувач вищої освіти має право бути присутнім на засіданні апеляційної комісії. Апеляційна комісія має право 
повторно провести контрольний захід. Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів від загального 
складу комісії. Результати розгляду апеляції оголошуються здобувачу вищої освіти у день її розгляду.
Прикладів застосування цих процедур на ОП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять такі документи Університету: 
Статут ХУУП імені Леоніда Юзькова (http://univer.km.ua/doc/statut_huup.pdf); Стратегія розвитку ХУУП на 2016-
2020 роки (http://univer.km.ua/page/nakaz_strategija_rozvitku.pdf); Етичний кодекс ХУУП імені Леоніда Юзькова 
(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf); Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти ХУУП (http://univer.km.ua/page/363.pdf); Положення про організацію освітнього процесу в ХУУП імені 
Леоніда Юзькова 
(http://univer.km.ua/page/4a.Pro_uvedennya_v_diyu_Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_v_Khmelnit
skomu_universiteti_upravlinnya_ta_prava.pdf); Кодекс академічної доброчесності ХУУП імені Леоніда Юзькова 
(http://univer.km.ua/doc/Kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti.pdf);  Регламент комісії з академічної доброчесності 
(http://univer.km.ua/doc/regl_ac_dobr.pdf); Положення про систему запобігання академічному плагіату в 
академічних та наукових текстах 
(http://univer.km.ua/page/POLOZHENNYA_PRO_SISTEMU_ZAPOBIGANNYA_AKADEMICHNOMU_PLAGIATU_V_A
KADEMICHNIKH_TA_NAUKOVIKH_TEKSTAKH_U_KHMELNITSKOMU_UNIVERSITETI_UPRAVLINNYA_TA_PRAV
A_IMENI_LEONIDA_YUZKOVA.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

На ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності використовується:   
- програмно-технічний сервіс системи виявлення збігів/ідентичності/схожості “Unicheck” (Співпраця ХУУП імені 
Леоніда Юзькова з ТОВ «Антиплагіат» (український розробник сервісу перевірки академічних текстів на плагіат 
Unichek) здійснюється з січня 2020 року. Система Unichek використовується як платформа он-лайн. За умовами 
Договору ТОВ «Антиплагіат» надає Університету послуги щодо доступу до онлайн-сервісу (віддаленої інформаційної 
системи) (код за ДК 021:2015: 72310000-1: Послуги з обробки даних). Розділом 2 Положення про систему 
запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах “Завдання та обов'язки відповідальних осіб”, 
розділом 3 “Критерії рівня оригінальності текстів та умови визнання запозичень правомірними”, розділом 4 
“Порядок перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти” визначено основні механізми протидії 
порушенням академічної доброчесності для курсових, кваліфікаційних робіт, усіх видів результатів наукової роботи 
здобувачів за ОП. Висновок перевірки додається до роботи. Виявлення текстових запозичень, використання ідей, 
наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело є підставою для зняття роботи з розгляду 
з обов’язком повторного її виконання та захисту;
 -формування репозитарію курсових робіт. Планується створення репозитарію кваліфікаційних робіт, виконання 
яких відбуватиметься у 2020-2021 н.р.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Університет популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП таким чином:  
- постійна актуалізація цінностей академічної доброчесності усіма НПП у рамках викладання навчальних дисциплін 
за ОП;  
- включення положень про академічну доброчесність у методичні рекомендації до виконання та захисту курсових 
робіт з навчальних дисциплін «Досудове розслідування кримінальних правопорушень» або «Основи оперативно-
розшукової діяльності» (погоджено методичною радою від 27.08.2019 р., протокол № 1); кваліфікаційних робіт 
(погоджено методичною радою від 19.12.2019 р., протокол № 4)
- Комісія з академічної доброчесності проводить інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної 
доброчесності та готує пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження цих принципів в освітній процес 
Університету. На приклад, 15 травня 2020 р. головою комісії к.ю.н., доцентом Черняк О.Ю.  було проведено онлайн-
треніг на тему «Загальні засади академічної доброчесності закладів вищої освіти» для здобувачів вищої освіти ОП 
за допомогою онлайн технологій (zoom);
- обговорення норм Кодексу академічної доброчесності ХУУП імені Леоніда Юзькова на засіданні студентських 
наукових гуртків, членами якого є здобувачі вищої освіти за ОП: «Кримінальний процес та оперативно-розшукова 
діяльність» (протокол № 7 від 11.11.2019 р.), «Судоустрій, адвокатура, прокуратура» (протокол № 2 від 14.09.2020 
р.).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Наразі в університеті напрацьовується реальна практика виявлення та реагування на факти академічної 
недоброчесності.  
Процедура перевірки кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату передбачена розділом 4 Положення 
про систему запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах. Розділом 3 цього Положення 
передбачено критерії рівня оригінальності текстів та умови визнання запозичень правомірними. Згідно п. 4.7 
відповідного Положення, кваліфікаційні роботи, які мають неприйнятний обсяг оригінальності тексту за 
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результатами перевірки не допускаються до захисту, про що готується відповідне рішення кафедри, яке передається 
в навчальний відділ до початку роботи екзаменаційної комісії. Згідно п. 8.2 Положення учасник освітнього процесу 
має право у триденний строк з моменту отримання Звіту подати письмову апеляційну заяву на ім'я голови Комісії з 
академічної доброчесності Університету.  
За порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти встановлюється відповідальність відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту», Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова, Положення про систему запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах, Регламенту 
комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.  
Прикладів відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти ОП не було. Захист магістерських робіт за ОП вперше 
буде відбуватися в лютому 2021 року.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Заповнення посад НПП в Університеті відбувається на конкурсній основі відповідно до п. 11 ст. 55 Закону України 
«Про вищу освіту» та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП ХУУП, 
затвердженого рішенням вченої ради 30.03.2016 р., протокол № 11. У Додатку до Статуту університету «Професійно-
кваліфікаційні вимоги для заміщення посад НПП ХУУП імені Леоніда Юзькова» закріплена норма щодо 
обов’язковості відповідності претендентів на посади НПП кадровим вимогам щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності, передбаченим ЛУ провадження освітньої діяльності, затвердженими КМУ. Це корелює із ціллю 
«1.3.1. Посилення ефективності кадрової політики через застосування Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти», визначеною у Стратегії розвитку Університету. Рівень професіоналізму кожен 
претендент демонструє через дані: спеціальність за дипломом про освіту, за науковим ступенем та вченим званням, 
досвід науково-педагогічної та іншої роботи, періодичність та установи, у яких здійснювалося підвищення 
кваліфікації, а також шляхом ознайомлення відповідної кафедри, конкурсної комісії, вченої ради із науковими, 
навчально-методичними працями претендента. Професійний рівень претендентів стає предметом обговорення на 
засіданнях кафедри, конкурсної комісії, вченої ради, де приймаються рішення щодо рекомендації або обрання на 
посаду того або іншого претендента.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Університет залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, використовуючи їх науковий та 
виробничий потенціал для спільного виконання НДР, організації стажування НПП та переддипломної практики 
студентів ОП, при розробці та вдосконаленні ОП та навчальних планів, тематики курсових та магістерських робіт, 
проведенні атестації студентів. Партнерами університету, що залучені до організації та реалізації освітнього процесу 
за ОП, є: Хмельницька обл. організація спілки юристів України, Хмельницька обл. організація Асоціації правників 
України, ГУ НП у Хмельницькій обл., Центрально-Західне міжрегіональне управління Мінюсту, Прокуратура 
Хмельницької обл., Хмельницький НДЕКЦ МВС України та ін. 
27.02.2020 р. за сприяння відділу зв‘язків з громадськістю Управління ПП у Хмельницькій обл. для студентів ОП 
тренером з ораторської майстерності та комунікативних технік А. Козік було проведено тренінг «Комунікація як 
основний інструмент правоохоронця» (http://www.univer.km.ua/news.php?news=1747). 
13.12.2019 р. для студентів 1 курсу ОП капітаном внутрішньої служби Хмельницького центру підвищення 
кваліфікації персоналу ДКВС України О. Малінковською було проведено семінар на тему: «Окремі проблеми 
виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні: теорія та практика» (http://www.univer.km.ua/news.php?
news=1729). 
19.10.2020 р. укладено договір № 57/20 про наміри щодо підготовки фахівців за регіональним замовленням між 
Університетом та УДМС України у Хмельницькій обл., зокрема про підготовку у 2021 р. 9 магістрів за ОП

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

- «Проблеми криміналістики та судово-експертної діяльності», «Управління правоохоронною діяльністю» - к.ю.н., 
доц., заст. директора Хмельницького НДЕКЦ – зав. відділу криміналістичних видів досліджень Кравчук О.В. 
- «Превентивна діяльність правоохоронних органів» - д.ю.н., доц. Налуцишин В.В., який протягом 1990-2007 рр. 
працював на різних посадах (слідчий, помічник прокурора, прокурор відділу, заст. начальника відділу, начальник 
відділу, заст. прокурора міста, прокурор району, перший заст. прокурора обл.) в органах прокуратури Хмельницької 
обл.
- «Основи оперативно-розшукової діяльності» - к.ю.н., Козицька О.Г. яка з 2018 р. є заст. начальника 1-го відділення 
слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл. В органах внутрішніх справ України – з вересня 
2004 р. В органах Національної поліції України – з листопада 2015 р.
- «Теоретико-прикладні проблеми криміналістичної методики» - к.ю.н., доц., Заслужений юрист України, адвокат-
практик Туровець Ю.М. 
- «Податкове право» - д.ю.н, проф. Самсін І.Л., який у 1995-2017 рр. працював суддею Верховного Суду України.
- «Правове регулювання запобігання та протидії корупції» - д.ю.н, проф. Суббот А.І., який у 1979-2008 рр. працював 
у податковій міліції ДПА України.
- «Діяльність органів прокуратури в Україні» 2019-2020 н.р. викладав Голдзіцький К.А., який більше 20 років 
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працював на різних посадах в правоохоронних органах.
- «Управління правоохоронною діяльністю» у 2019-2020 н.р. проводив к.ю.н. Ковальов С.І., який 18 років працював 
в органах МВС України.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Система професійного розвитку (ПР) НПП регламентується Статутом, Стратегією розвитку Університету на 2015-
2020 рр., Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Формою ПР НПП є підвищення 
їхньої кваліфікації (ПК), яке здійснюється відповідно до графіків, які щорічно затверджуються наказом на черговий 
н.р. Розроблений проект Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 
працівників в Університеті (http://univer.km.ua/doc/dobrochesnist/Polozhennya_pro_PK_NPP_proekt.pdf). 
За останні 5 р. базами для ПК НПП ОП стали: Vilnius University (Литва, 2015, Білоусов Ю.В.), Europsky institute 
dalsieho vzdelavania (Словаччина, 2019, Налуцишин В.В., Налуцишин В.В.), УКУ (2019, Брич Л.П.), ХГПА (2017, 
Волкотруб С.Г.; 2019, Федорчук О.С.), Spoleczna Akademia Nauk (Польща, 2019, Самсін І.Л.), ТНЕУ (2020, Суббот 
А.І.), International Teachers Institute (Ukraine, 2019, Крушинський С.А.), СЄНУ ім. Л. Українки (2017, Нагорна О.О.), 
Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці (2018, Гуменюк О.Г.) та ін. НПП самостійно 
обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів ПК. ПР НПП ОП здійснюється також шляхом підготовки 
докторських дисертацій (Черняк О.Ю., Гуменюк О.Г., Кравчук О.В., Туровець Ю.М.).
Проводиться моніторинг ПК НПП, контроль за дотриманням строків проходження, відповідність бази ПК та обсягу 
(тривалості) програми ПК відповідно до законодавства та локальних актів університету.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП передбачає матеріальні та моральні 
заохочення і регламентується Статутом Університету, Колективним договором трудового колективу та адміністрації 
ХУУП (додаток № 4 «Положення про преміювання працівників ХУУП») та ін. З метою підвищення трудової 
активності НПП, більш повного розкриття інтелектуального потенціалу та об’єктивного стимулювання діяльності, 
спрямованої на підвищення якості освіти та забезпечення здорової конкуренції в ХУУП імені Леоніда Юзькова 
функціонує Система рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності НПП, яка базується на аналізі 
обсягу та якості виконання навчальної, наукової, методичної, організаційної та виховної роботи за н.р. Рейтинг НПП 
визначає комісія, до складу якої входять і здобувачі вищої освіти, яка на основі індивідуальних звітів НПП і 
результатів анкетування здобувачів, членів кафедри й декана, формує рейтинговий список, який оприлюднюється 
на веб-сайті університету 
(http://www.univer.km.ua/doc/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%9D%D0%9F%D0
%9F2019-2020.pdf). За результатами рейтингового оцінювання НПП преміюються та нагороджуються відповідними 
грамотами http://www.univer.km.ua/news.php?news=1794. НПП подаються до нагородження державними 
нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами. З метою 
моніторингу професійних компетентностей НПП здійснюється взаємовідвідування занять, проводяться відкриті 
заняття, які обговорюються на засіданнях кафедр.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фін. ресурси ОП формуються за рахунок коштів фіз. осіб (вартість – 18490 грн. за д.ф.н., 16900 грн. за заоч.ф.н.) та 
регіонального замовлення Хмельницької ОР, за яким навчаються 14 студентів ОП (вартість підготовки без стипендії 
– 30073 грн., зі стипендією – 39122 грн.). Забезпечення є достатнім для досягнення цілей та програмних результатів 
навчання за ОП. Матеріальну базу становлять приміщення 4-х навч. корпусів, бібліотеки, студ. гуртожитку, 
гуртожитку готельного типу «Енеїда», спорт. майданчика, спорт. залів ХОЦФВУМ, юрид. клініки, кабінету 
криміналістики (обладнана наук.-тех. засобами, комплектами тех.-криміналіст. засобів). Для забезпечення 
навчання є 66 ауд., 24 (36,4 %) з яких забезпечені мультимедійним обладнанням. Для здійснення освітнього процесу 
за ОП задіяні 1 лекц. зал на 120 місць, 2 аудиторії для семінар. занять, 7 спец. каб. і лабор-й, 2 комп. лабор-ї. 
Бібліотечний фонд складає 64 тис. примір. В Університеті налагоджено мед. обслуговування та харчування студентів 
і співробітників. Навчально-методичне забезпечення (НМЗ) ОП сформоване відповідно до вимог ЛУ провадження 
освітньої діяльності є засобом досягнення цілей, завдань, програмних результатів ОП і передбачає визначення 
компетентностей, змісту, результатів та відповідних методів навчання, форм контролю та оцінювання тощо за 
кожним освітнім компонентом. У разі виникнення проблем із забезпеченням ОП, гарантом ОП подаються службові 
записки керівництву університету, що розглядаються у встановленому порядку. 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Формування сприятливого освітнього середовища (далі – ОС) – одна із ключових цілей Стратегії розвитку ХУУП на 
2016-2020 рр. ОС створюють деканат факульт., навч. відділ, відділи виховної та соц. роботи, інформ. забезпечення 
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та тех. засобів навчання, ВЗЯВО, практики, інформ. центр ЄС, НДЧ та ін., студ. рада. Здобувачі вищої освіти (далі – 
ЗВО) є членами вченої та методичної рад, роб. груп та комісій, тому є активними суб’єктами прийняття рішень щодо 
формування ОС. З метою задоволення потреб та інтересів ЗВО ОП на факультеті проводиться анкетування. Такі 
анкети розробляються кафедрою філософії, соц.-гуман. наук та фізичного виховання (щодо психологічних та 
безпекових аспектів), відділом ВЗЯВО (відповідно до Положення про  опитування стейкхолдерів щодо якості освіти 
та освітньої діяльності), групами забезпечення за спеціальностями (щодо змісту ОП), деканатом факультету (щодо 
орг-ї освіт. процесу, якості та рівня викладання), відділом практики (щодо орг-ї проходження практики), відділом 
навчально-методичного забезпечення (щодо НМЗ) та ін. Результати анкетування ЗВО за ОП, проведеного у 2019-
2020 н.р., засвідчили, що ОС, у цілому, задовольняє їх потреби та інтереси. 
Для вирішення питань щодо переведення на дистанц. навчання ЗВО в Університеті в умовах, що склалися через 
захворювання на COVID-19, наказом від 31.08.2020 р. № 319/20 було створено комісію з питань організації 
освітнього процесу та діяльності в період пандемії COVID-19, яка уповноважена розглядати колективні звернення 
ЗВО Університету щодо застосування дистанц. навч.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

У Статуті університету закріплено право здобувачів вищої освіти на безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та 
побуту, що гарантується виконанням обов’язків посадових осіб щодо забезпечення безпечних умов навчання. 
Механізми забезпечення безпечності освітнього середовища в університеті відповідають Кодексу цивільного захисту 
України, ЗУ «Про охорону праці», Положенню про систему управління охороною праці та безпекою життєдіяльності 
ХУУП імені Леоніда Юзькова, Положенню про організацію навчання, інструктаж і перевірку знань з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності у ХУУП імені Леоніда Юзькова, Положенню про службу охорони праці 
ХУУП імені Леоніда Юзькова (рішення вченої ради від 29.11.19 р., протокол № 4). В умовах пандемії коронавірусу в 
університеті відпрацьовано алгоритм дій у разі виявлення ознак гострого респіраторного захворювання (наказ № 
448/20 від 16.09.2020 р.). Систематичне вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу (наказ № 
142/20 від 12.03.20 р. із змінами та доповненнями, рішення вченої ради від 09.10.20 р., протокол № 3) дали 
можливість мінімізувати захворюваність на COVID-19 серед здобувачів освіти (5 осіб з вересня 2020 р.). На ОП 
випадків захворювання не виявлено.
Заходи безпеки в Університеті: проведення інструктажів з безпеки та охорони праці на початку навчального періоду; 
вивчення здобувачами за ОП НД «Цивільний захист»; обладнання кабінету охорони праці та цивільного захисту; 
заборона паління в Університеті. Проблем з психічним здоров’ям у здобувачів вищої освіти за ОП не було.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної підтримки здобувачів вищої освіти 
за ОП: 
- комунікація здобувачів за ОП з деканом факультету, заступниками декана, методистами курсів, які відповідно до 
своїх посадових обов’язків здійснюють організаційну, інформаційну та соціальну підтримку здобувачів з метою 
належної організації освітнього процесу та комфортних умов; 
- комунікація викладачів зі здобувачами за ОП під час лекцій, практичних та семінарських занять, консультацій, 
роботи у наукових гуртках; 
- активна діяльність органів студентського самоврядування. Студентська рада захищає права та інтереси студентів, 
сприяє їхній навчальній та науковій діяльності, розкриттю творчого потенціалу, поліпшенню умов проживання й 
відпочинку, наданню можливостей долучатися до різних форм соціальної активності та громадських ініціатив 
(освітні, наукові, просвітницькі квести, турніри, конкурси, брейн-ринги, концерти, благодійні акції тощо); 
- інформаційний супровід освітнього процесу бібліотекою Університету, яка забезпечує підтримку навчально-
виховного і наукового процесу за рахунок бібліотечних ресурсів і сучасних інформаційних технологій. У бібліотеці 
Університету є такі засоби: електронний каталог, електронна бібліотека навчально-методичної та наукової 
літератури, безкоштовний доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi), доступ до інформаційних ресурсів бібліографічної і 
реферативної бази даних Scopus та пошукової Інтернет-платформи Web of Science. Інформаційну підтримку 
здобувачів за ОП виконує також Інформаційний центр Європейського Союзу. 
- інформаційно-технічна підтримка здобувачів за ОП здійснюється відділом інформаційного забезпечення та 
технічних засобів навчання, що надає необхідну техніку та програмне забезпечення для пошуку навчальної та 
наукової інформації, виконання наукових робіт, забезпечує роботу мультимедійних засобів навчання у навчальних 
аудиторіях й комп’ютерних класів для проведення занять і тестувань, дистанційного навчання (у кожному 
навчальному корпусі спеціально обладнані навчальні аудиторії, із яких викладачі здійснюють онлайн навчання); 
- соціальна підтримка здобувачів вищої освіти за ОП надається відділом виховної та соціальної роботи, основною 
метою якого є: формування гармонійно розвиненої особистості громадянина України; здійснення діяльності щодо 
посилення студентського самоврядування та формування у студентів університету патріотичних почуттів, 
національної гідності, забезпечення захисту прав та соціальних гарантій; сприяння впровадженню європейських 
норм і стандартів в освітній процес, розвитку міжнародного співробітництва у освітній сфері, у тому числі 
академічної мобільності студентів. За результатами опитувань суттєвих проблем у здобувачів освіти за ОП не було 
виявлено, вони повністю або частково задоволені освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та 
соціальною підтримкою в Університеті (85,2 % опитаних).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
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(якщо такі були)

Університет забезпечує доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що підтверджено у звітах про проведення технічного 
обстеження приміщень Університету. Осіб з особливими освітніми потребами серед здобувачів вищої освіти за ОП 
немає.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку Хмельницького університету управління та права до прав та 
обов'язків осіб, які навчаються належить: «… 2.2.1.3. Коректне ставлення до себе з боку адміністрації та викладачів; 
2.2.1.4. Звернення до адміністрації Університету зі скаргами, заявами і пропозиціями щодо питань, що стосуються 
інтересів осіб, які навчаються». Розгляд скарг і звернень в Університеті відбувається шляхом особистого прийому 
громадян керівництвом Університету у встановлені дні та години згідно з графіком прийому або шляхом онлайн 
конференції. На офіційному веб-сайті розміщено розділ спілкування, в якому можливо або зареєстрованим 
учасникам, або анонімно в онлайн режимі поспілкуватись з деканами факультетів та ректором Університету. У 
корпусах Університету розміщені «Скриньки довіри», у які учасники освітнього процесу можуть залишати листи з 
висловленням своїх проблем або пропозицій. Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до Університету, 
здійснюється відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» 
тощо. У Статуті Університету до прав здобувачів вищої освіти закріплено право на захист від будь-яких форм 
експлуатації, фізичного та психічного насильства. Освітня та наукова діяльність Університету базується на 
принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, 
толерантності, відкритості та прозорості. 
Так пропагуючи ці цінності, завідувачем кафедри кримінального права та процесу, д.ю.н., доцентом Брич Л.П. для 
студенток юридичного факультету 29.04.2020 р. було проведено лекцію на тему: "Гендерна і сексуальна безпека 
жінки". На засіданні кафедри кримінального права та процесу 10.02.2020 р., протокол № 9 було розглянуто питання 
«Про недопустимість сексуальних домагань/про запобігання неправдивим обвинуваченням в сексуальних 
домаганнях». 
Відповідно до пункту 3.8.8. Положення про організацію освітнього процесу у разі виявлення конфліктних ситуацій 
здобувач вищої освіти за ОП може звернутись з апеляцією. Рішенням вченої ради від 27 травня 2020 року, протокол 
№ 9 затверджено Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, який 
передбачає принципи етичної поведінки в університеті, порядок вирішення конфлікту інтересів, етичних 
конфліктів, а також відповідальність за порушення вимог Кодексу. Рішенням вченої ради Університету 24.06.2020 
р. сформовано персональний склад комісії з етики. 
Випадків виникнення конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією 
та корупцією) в ХУУП імені Леоніда Юзькова не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП в ХУУП імені Леоніда Юзькова 
передбачені у Розділі 3.9. «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу» Положення про організацію 
освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова 
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf.
Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм передбачено також Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти Хмельницькому університеті управління та права 
http://www.univer.km.ua/page/363.pdf

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОП в Університеті відбувається відповідно до розділу 9 «Моніторинг та періодичний перегляд освітніх 
програм» Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти і зумовлюється необхідністю 
визначення ступеня досягнення цілей ОП, відповідності потребам стейкхолдерів тощо. Моніторинг ОП 
здійснювався протягом 2019-2020 н.р. і 2020-2021 н.р. Відповідно до п. 3.9.2. Положення про організацію освітнього 
процесу оновлення ОП відбувається за необхідності, але не рідше 1 разу на 3 роки. Пропозиції щодо оновлення ОП 
розробляються відповідною групою забезпечення та гарантом ОП за участю роботодавців, здобувачів вищої освіти, 
інших стейкхолдерів. Зміни та доповнення до ОП погоджуються методичною радою, затверджуються вченою радою.  
Зміни в ОП вносилися двічі. Перші зміни були пов’язані із виділенням як окремої компоненти курсової роботи 
(рішення вченої ради від 29.08.2019 р., протокол №1). 
Друге внесення змін (рішення вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1) було пов’язане із зміною НД ОП. Так, за 
пропозицією к.ю.н., проф. Білоусова Ю.В. (протокол засід. кафедри цивільного права та процесу від 27.08.2020 р., 

Сторінка 19



№ 1) замінено НД «Проблеми виконавчого провадження» на «Організація примусового виконання рішення». 
Причиною стало виявлення в процесі викладання складності засвоєння навчального матеріалу студентами, які в 
більшості не мали попередньої юридичної освіти.
З ОП було вилучено НД «Правове забезпечення та організація приватної детективної діяльності» та «Міжнародний 
та закордонний досвід функціонування правоохоронних органів» (за пропозицією рецензента ОП к.ю.н., доцента 
С.І. Созанського). Вилучено НД «Організація розкриття та розслідування кримінальних правопорушень» (як реакція 
на  пропозицію рецензента ОП д.ю.н., проф. О.О. Дудорова), замість якої додано дисципліну «Процесуальні рішення 
в кримінальному провадженні» (за ініціативою студентів, усне колективне звернення від 09.06.2020 р.).
Також до ОП було введено НД «Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю» (відповідно до  
рекомендації рецензентів ОП в.о. прокурора Хмельницької обл. Ромася С.І. та к.ю.н., доцента С.І. Созанського), 
«Цивільний захист» (ініціатива декана юридичного факультету С.А. Крушинського). Назву дисципліни 
«Кримінологічні аспекти превентивної діяльності правоохоронних органів» було уточнено та змінено на 
«Превентивна діяльність правоохоронних органів».
Проект змін до освітньої програми розміщувався для громадського обговорення на сайті Університету 
(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=47).
Окремі питання, що стосуються моніторингу ОП періодично розглядаються на засіданнях кафедри кримінального 
права та процесу, методичної ради, вченої ради й студентської ради університету.
До викликів, з якими стикається факультет при перегляді ОП відносимо складності співпраці з роботодавцями, адже 
багато із них не вмотивовані витрачати всій час на розгляд ОП, вважаючи це не своєю справою. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Освітня програма «Магістр правоохоронної діяльності» була розроблена відповідно до ініціативи студентської 
спільноти Університету (протокол засідання студентської ради № 10 від 25 січня 2018 р.). 
За ініціативою студентів до ОП внесено дисципліну «Процесуальні рішення в кримінальному провадженні».
Студенти, які є членами методичної ради та вченої ради університету, на відповідних засіданнях мають змогу 
подавати пропозиції по внесенню змін з метою оптимізації ОП. Пропозиції здобувачів вищої освіти при розробці та 
перегляді ОП збираються серед студентства шляхом анкетування, після усного спілкування із членами групи 
забезпечення спеціальності, деканом факультету, завідувачами відповідних кафедр, обговорюються на засіданні 
студентської ради, після чого направляються для розгляду на методичну раду університету.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП регулюються Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти (наказ від 08.07.2016 р. № 363/16) http://univer.km.ua/page/363.pdf) (п. 1.3.2 Р. 1; 
Р. 9), зокрема в Університеті впроваджено процедури врахування думки студентів при визначенні якості ОП. 
Студенти мають можливість висловлювати пропозиції щодо забезпечення якості ОП в ході опитування, що 
проводиться відповідно до Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (уведеного в дію наказом № 98/20 від 
21.02.2020 р.). 
Відповідно до Положення про студентське самоврядування Хмельницького університету управління та права, 
ухваленого Конференцією студентів університету 3 березня 2015 року, протокол № 1, студентська рада: 
 - бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи; 
 - бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 
 - вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

ОП розроблялася за участю Кравчука О.В. – заст. директора – зав. відділу криміналістичних видів досліджень 
Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, к.ю.н., доцента.
Роботодавці безпосередньо мають можливість висловлювати пропозиції щодо забезпечення якості ОП в ході 
опитування, що проводиться відповідно до Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої 
діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (уведеного в дію наказом № 
98/20 від 21.02.2020 р.).
Ознайомившись із ОП «Магістр правоохоронної діяльності» та іншими ОП Університету, керівництвом Управління 
Державної міграційної служби України у Хмельницькій області 19.10.2020 р. було укладено договір № 57/20 про 
наміри щодо підготовки фахівців за регіональним замовленням у ХУУПі імені Леоніда Юзькова, зокрема 9 магістрів 
за ОП у 2021 році.  
У відгуку на проект ОП (Лист № 19/123-1459 від 27.02.2018 р.) зазначено, що Хмельницький науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр МВС України зацікавлений у підготовці фахівців, які володітимуть 
компетентностями, пов’язаними з криміналістичними дослідженнями, застосуванням криміналістичної техніки під 
час досудового розслідування тощо. Це спонукало до включення в ОП НД «Судова експертологія», «Застосування 
криміналістичної техніки при провадженні слідчих (розшукових) дій», «Теоретико-прикладні проблеми 
криміналістичної методики». 
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В Університеті з 01.07.2011 р. функціонує посада керівника напрямку сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників, який протягом року проводить моніторинг працевлаштування випускників шляхом їх опитування. 
Збір даних проводиться за методикою, що базується на особистому та дистанційному (телефонному) опитуваннях 
випускників, окрім цього дотримуються основні принципи моніторингу: 
• достовірність (інформація повинна володіти високим ступенем достовірності);
• актуальність (інформація регулярно оновлюється);
• сталість (моніторинг здійснюється на постійній основі з певною періодичністю); 
• доступність (інформація про результати моніторингу доступна для використання в роботі співробітниками 
університету).
 На першому етапі моніторингу (червень) – створюється єдина база випускників. На другому (серпень-вересень) – 
накопичується інформація про працевлаштування випускників за затвердженою формою та формується відповідна 
база даних. Типовою є траєкторія працевлаштування в межах регіону. Збір інформації про працевлаштування 
випускників за цією ОП ще не проводився, зважаючи на їх відсутність. Після отримання даних така інформація буде 
опрацьована та врахована при перегляді цієї ОП.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Під час розроблення та затвердження ОП не було передбачено як окремої компоненти «виконання курсової 
роботи». Рішенням вченої ради університету від 29 серпня 2019 р. (протокол №1) вказаний недолік було усунуто.
Також було виявлено дублювання змісту вибіркових дисциплін «Досудове розслідування кримінальних 
правопорушень» та «Організація розкриття та розслідування кримінальних правопорушень». Останню було 
вилучено з ОП та введено навчальну дисципліну «Процесуальні рішення у кримінальному провадженні».
У ході вивчення дисциплін криміналістичного блоку було виявлено потребу в удосконаленні забезпечення 
спеціальним обладнанням, у зв’язку із чим заплановане оновлення криміналістичної техніки у кабінеті 
криміналістики, в межах фінансової спроможності Університету. Крім того, в рамках договору про співпрацю між 
університетом та Хмельницьким НДЕКЦ МВС України № 180/18 від 06.12.18 р. було досягнуто згоди щодо 
можливості ознайомлення НПП та здобувачів ОП з функціонуванням баз даних Хмельницького НДЕКЦ МВС 
України. 
Встановлено, що реагування на недоліки у межах внутрішньої системи забезпечення якості Університету, є 
достатньо ефективним заходом. При цьому для покращення внутрішньої системи забезпечення якості освіти було 
створено відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (рішення вченої ради від 26.12.2019 р., протокол № 
5).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Висновки експертної групи та галузевої експертної ради НАЗЯВО із акредитаційної експертизи ОП «Магістр 
фінансів, банківської справи та страхування» (грудень 2019 р. – січень 2020 р.) у значній мірі були враховані з метою 
удосконалення освітнього процесу в університеті в цілому та на ОП «Магістр правоохоронної діяльності». 
Відповідно до пропозицій щодо більш активного залучення роботодавців та здобувачів вищої освіти до формування 
програмних результатів навчання, до розробки та удосконалення ОП були залучені ГУ НП в Хмельницькій обл., 
Прокуратура Хмельницької обл., Тер. управління ДБР у м. Хмельницькому, Хмельницького НДЕКЦ МВС України, а 
також здобувачі юрид. факультету Університету. 
З метою удосконалення інституційного механізму оцінювання та визнання результатів навчання за сертифікатними 
програмами розроблене Положенням про порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті 
управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти 
(http://www.univer.km.ua/doc/Polozhennya_pro_poryadok_viznannya_rezultativ_navchannya_u_KhUUP_zdobutikh_sh
lyakhom_neformalnoi_informalnoi_osviti.pdf). 
Експерти рекомендували передбачити у нормативних документах поняття силабусу, розробити їх та розмістити у 
вільному доступі. Так, наявність силабусу як складової НМЗ передбачена у Р. 3.9. Положення про організацію 
освітнього процесу http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf. 
Наразі розроблені силабуси усіх НД, які викладаються на ОП, вони розміщені в електронній бібліотеці Університету 
(http://elibrary.univer.km.ua/). 
Відповідно до рекомендацій експертів проводиться робота щодо створення репозитаріїв курсових робіт та звітів про 
практику. Так на кафедрі кримінального права та процесу, яка відповідальна за підготовку магістрів правоохоронної 
діяльності, створено кафедральний каталог курсових робіт, а також буде створено каталог звітів про практику.
З метою врегулювання правил, процедур та шляхів вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними 
домаганнями та дискримінацією було прийнято Етичний кодекс (http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf), який 
визначає цінності, принципи й стандарти етичної поведінки учасників освітнього процесу та шляхи врегулювання 
конфліктних ситуацій між ними. Також на засіданні вченої ради 24.06.2020 р., протокол № 10 обрано склад етичної 
комісії.
Для покращення ВСЗЯО рішенням вченої ради від 26.12.2019 р., протокол № 5, було внесено зміни до штатного 
розпису університету та створено відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Рекомендовано враховувати досвід аналогічних іноземних ОП при удосконаленні ОП ЗВО. Так, при розробці ОП 
вивчався досвід освітньої діяльності Міжнародної правоохоронної академії (International Law Enforcement Academy, 
Budapest).
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Інші результати зовнішнього забезпечення якості, зважаючи на нетривалість реалізації ОП, не досліджувалися.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Залучення до внутрішньої системи забезпечення якості відбувається шляхом створення робочих груп для розробки 
проектів локальних нормативно-правових актів: Кодексу академічної доброчесності (протокол вченої ради №2 від 
23.10.2019 р.); Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (протокол вченої ради №16 
від 05.07.2016 р.) та ін. Цінність залучення до процесів забезпечення якості ОП у членів академічної спільноти 
підтримується завдяки таким практикам як: публічне обговорення проектів ОП, навчальних планів; можливість 
впровадження в конкретних освітніх компонентах результатів власних наукових досліджень; підтримка ініціатив 
щодо професійного розвитку НПП; сприяння публікації навчальних посібників, монографій (наприклад: 
Нікіфорова Т.І. «Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового характеру» (ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 175 с.), Нікіфорова Т.І. «Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності» (ХУУП, 
2015. 96 с.), Черняк О.Ю. та ін. «Міжнародний захист прав людини» (розглянуто метод. радою 22.10.2020 р., 
протокол № 2)), можливість безкоштовного публікування статей у фаховому виданні ХУУП імені Леоніда Юзькова 
«Університетські наукові записки». Одним із важливих механізмів забезпечення якості освітнього процесу за ОП є 
моніторинг знань студентів і рейтингування НПП, що проводиться в т.ч. за даними анкет студентів (наказ від 
09.10.2019 р. № 646/19, наказ від 05.10.2020 р. № 526/20).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

До структурних підрозділів, відповідальних за здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості 
освіти в Університеті віднесено: - кафедри (компетенцією яких є забезпечення освітнього процесу з дисциплін, 
закріплених за кафедрами – п. 2.2.1 Положення); - відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (проект 
Положення про відділ розробляється); - відділ НМЗ (до завдань якого належить методичне та інформаційне 
забезпечення здійснення навчальної діяльності відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти – п. 2.4 
Положення); - відділ практики (забезпечує проведення практики студентів згідно з навчальними планами – п. 2.1 
Положення); - факультет (до предмету діяльності входить провадження та організація вищої освіти в Університеті за 
відповідними ОП – п. 2.1.1 Положення); - методична рада (завдання – планування та координація науково-
методичної роботи в Університеті – п. 1.2 Положення); - вчена рада (затвердження ОП, навчальних планів, робочих 
програм, внесення до них змін і доповнень – п. 3.2.20 Положення). Розподіл повноважень і відповідальності 
структурних підрозділів щодо здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти обґрунтовується метою 
їх створення, набутою практикою діяльності, специфікою організації освітнього процесу з виокремленням посад 
методистів курсів. Структурні підрозділи взаємодіють відповідно до своїх положень і Положення про організацію 
освітнього процесу та наказів з окремих питань (проведення практик тощо).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами як: - Статут ХУУП імені 
Леоніда Юзькова (http://univer.km.ua/normbase.php); - Стратегія розвитку ХУУП імені Леоніда Юзькова на 2016-
2020 роки (http://univer.km.ua/page.php?pid=158); - Правила внутрішнього розпорядку ХУУП 
(http://univer.km.ua/normbase.php); - Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ХУУП 
(http://univer.km.ua/page.php?pid=158); - Положення про організацію освітнього процесу в ХУУП імені Леоніда 
Юзькова (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf). Правила і 
процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу є чіткими та зрозумілими, вони є 
загальнодоступними для усіх учасників освітнього процесу на офіційному сайті Університету у рубриці «Загальна 
інформація» в закладці «Нормативна база» (http://univer.km.ua/normbase.php). Здобувачі вищої освіти за ОП 
мають можливість самостійно ознайомитись з основними положеннями цих документів. Крім цього, їхні права та 
обов’язки визначаються договором про надання освітніх послуг, пояснюються на початку навчання методистом, 
закріпленим за відповідним курсом, деканом факультету та гарантом ОП. Права та обов’язки НПП та інших 
працівників, які безпосередньо залучені до освітнього процесу (керівник навчального відділу, керівник практики), 
визначені також у їхніх посадових інструкціях, із якими вони ознайомлюються при прийомі на роботу, а НПП – у 
контрактах.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://univer.km.ua/page.php?pid=47

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
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http://www.univer.km.ua/sub_fac/2019_OPP_262_Pravookhoronna_diyalnist_.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП: 
- забезпечення конкурентоздатності випускників, яка досягається міждисциплінарними зв’язками, що дозволяють 
інтегрувати знання з професійно орієнтованих дисциплін і набути майбутніми фахівцями навичок із управління 
правоохоронною діяльністю, здійснення заходів щодо захисту прав людини, забезпечення законності та 
правопорядку, безпеки особи, суспільства, держави;
- фінансове забезпечення ОП, в т.ч. завдяки регіональному замовленню від Хмельницької ОР на підготовку 
магістрів за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність (зокрема, у 2019-2020 н.р. – 14 осіб);
- належне інформаційне забезпечення дистанційного навчання, виконання наукових робіт, пошуку навчальної та 
наукової інформації через університетську бібліотеку, доступ до інформаційних ресурсів бібліографічної і 
реферативної бази даних Scopus та пошукової Інтернет-платформи Web of Science; 
- проведення занять здобувачів вищої освіти в сучасно обладнаних аудиторіях і комп’ютерних класах, зокрема в 
кабінеті криміналістики;
- висока частка працевлаштування випускників університету за іншими спеціальностями дозволяє очікувати такої ж 
зайнятості фахівців у сфері правоохоронної діяльності завдяки галузевим особливостям і регіональним потребам 
ринку праці з розгалуженою мережею правоохоронних органів;
- високий потенціал академічної спільноти Університету, залученої до викладання навчальних дисциплін за ОП. 
Так, до ОП залучені 6 докторів наук та/або професорів із багаторічним НП стажем. До складу групи забезпечення 
входять 3 НПП, з яких 1 доктор наук, доцент – гарант ОП Брич Л.П. 5 НПП (Крушинський С.А., Білоусов Ю.В., 
Налуцишин В.В., Налуцишин Вол.В., Бригінець О.О.) володіють англійською мовою на рівні В2. Значна частина 
НПП пройшла закордонні стажування в країнах ЄС. 
Слабкі аспекти ОП: 
- відсутність дуальної форми освіти, що передбачає поєднання навчання здобувачів в Університеті з навчанням на 
робочих місцях в правоохоронних органах для набуття практичних навичок за спеціальністю; 
- відсутність програми подвійних дипломів із закордонними закладами вищої освіти;
- брак постійної практики викладання англійською мовою окремих навчальних дисциплін за ОП. Це посилило б 
програмні результати навчання щодо уміння спілкуватися іноземною мовою за професійним спрямуванням.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років пов’язані, передусім, з необхідністю приведення її змісту 
до вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 22.10.2020 р. № 1294, зокрема:
- перегляд загальних, спеціальних компетентностей, програмних результатів навчання, а також освітніх компонент, 
які їх забезпечують;
- збільшення обсягу практичної підготовки здобувачів освіти (не менше 10 кредитів ЄКТС);
- удосконалення змісту програми вступного іспиту для вступу на магістратуру за спеціальністю 262 Правоохоронна 
діяльність для вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю (орієнтація на компетентності і 
результати навчання, визначені стандартом вищої освіти освітнього рівня бакалавра за спеціальністю 262 
Правоохоронна діяльність);
- укладення договорів про співпрацю з метою отримання доступу та можливості використання спеціалізованого 
програмного забезпечення, електронних баз даних, спеціальної техніки, спеціальних засобів у сфері правоохоронної 
діяльності.
Крім того, напрямами удосконалення освітнього процесу за ОП є: 1. Удосконалення роботи із залучення 
стейкхолдерів до модернізації ОП на основі системи дуальної форми освіти. Такий напрям є перспективним та 
підтримується на найвищому рівні в державі (Розпорядження КМУ від 19.09.2018 р. № 660-р «Про схвалення 
Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти»). Підготовка здобувачів вищої освіти за 
дуальною формою сприятиме набуттю здобувачами освіти за ОП досвіду практичної реалізації компетентностей та 
їх адаптації в умовах професійної діяльності на принципах рівноправного партнерства університету, роботодавців та 
здобувачів освіти. 
2. Розвиток технологій дистанційного навчання, що передбачають: розроблення і використання веб-ресурсів 
навчальних дисциплін; централізоване управління та захист інформаційно-освітнього порталу від 
несанкціонованого доступу на інформаційно-освітньому порталі університету (в межах фінансових можливостей). 
3. Посилення інтернаціоналізації вищої освіти за ОП, а саме: сприяння академічній мобільності здобувачів освіти, 
стажуванням і підвищенню кваліфікації НПП за кордоном; створення двомовного (українського та англійського) 
контенту для окремих дисциплін ОП; викладання англійською мовою окремих навчальних дисциплін за ОП.
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: 

Дата: 

Сторінка 24



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Правове регулювання 
запобігання та 
протидії корупції 

навчальна 
дисципліна

Силабус_ПАЗПК_Д
Ф.pdf

mqIK/1pj/5AMA62Z
yemWePTgGgpUbG
w/ZmpmPTtb6fQ=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Теоретико-прикладні 
проблеми 
криміналістичної 
методики 

навчальна 
дисципліна

силабус ТПП 
Туровець денна.pdf

E1TQABPJfRV8KTK
VdA6Ld1Cec2m/dRu

cf1MNGvvo9GM=

Колекція вогнепальної (8 од.) і 
холодної (15 од.) зброї, 
балістичних об’єктів; колекція 
фальсифікованих грошових 
коштів та документів; валізи 
слідчого (3 од.).
Техніко-криміналістичні засоби 
(набір «Слід», набір «Молекула», 
обладнання для дослідження 
документів), фотоапарати (7 
од.), мікроскопи (2 од.), 
ультрафіолетові лампи (2 од.)

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації_магіс

терські 
роботи_юридичний 
факультет_2019.p

df

ghP4ShrJEc7eJyEe+
D3RBSOs14m33OKni

ryI68gbO+o=

Операційна система Windows 10 
Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій),
хмарна версія офісного пакету 
Office 365 (2300 ліцензій – 2000 
для студентів, 300 – для НПП), 
програмний продукт 
виробництва Adobe для роботи з 
PDF-файлами – безкоштовна 
версія

Комплексний екзамен 
з дисциплін  
професійної 
підготовки

підсумкова 
атестація

РП_комплексний 
ДЕК_ПД.pdf

uZdA/mOf1pDCdIsJ
KJj2cqF5sY5W3Pm3l

18YaFTPVIs=

Операційна система Windows 10 
Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій),
хмарна версія офісного пакету 
Office 365 (2300 ліцензій – 2000 
для студентів, 300 – для НПП), 
програмний продукт 
виробництва Adobe для роботи з 
PDF-файлами – безкоштовна 
версія

Курсова робота курсова робота 
(проект)

МР курсові роботи 
2020.pdf

eGJ0xAHBxSBDby1v
SH0GKHyueztrauY
WeaUUDXa3It8=

Комп’ютерна лабораторія,
навчальний корпус 
№ 4, 
вул. Проскурівська, 57
Аудиторія № 108,  65,9 м2
Операційна система Windows 10 
Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій),
хмарна версія офісного пакету 
Office 365 (2300 ліцензій – 2000 
для студентів, 300 – для НПП), 
програмний продукт 
виробництва Adobe для роботи з 
PDF-файлами – безкоштовна 
версія

Ділова іноземна мова навчальна силабус ДІМ 7u8Q8rjaqasNsonHo Кабінети мовознавства, 



дисципліна денна.pdf PUyMvrXhJci6p41S/
REcmZAq/w=

навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57.
Аудиторія № 211, 26,8 м2
Аудиторія № 221, 27,3 м2
Аудиторія № 222, 26,4 м2
Аудиторія № 224, 23,1 м2
Телевізор відеодвійка Philips – 3 
шт., телевізор Toshiba 
43S2650EV – 1 шт.
Відеодвійка: екран: 16,8" 
(42 см.), кольоровий, розширення: 
1920x1080, співвідношення сторін 
екрана: 16:9, висока якість 
зображення.
Телевізор Toshiba 43S2650EV: 
екран 43 дюйма (110 см), 
вбудований DVD-привід, 
можливість прийому цифрового 
ТВ, можливість відтворення 
файлів з USB флешок.

Психологія 
правоохоронної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Психологія правоох. 
д-ті силабус.pdf

sT5PL39eeQkLyO16F
ecSt59by7lk5QSWkS

Q14a0IaVQ=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Переддипломна 
практика

практика Роб_прог_переддип
л_практ_ПД_2020

_Волкотруб.pdf

cfIOuNsGP/2hSvFK1
thnCK0l1qhAKK9In2

kyt2nOQng=

Комп’ютерна лабораторія, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57, Аудиторія № 
108,  65,9 м2
Операційна система Windows 10 
Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій), Офісний пакет 
Microsoft Office 2016 (99 ліцензій), 
хмарна версія офісного пакету 
Office 365 (2300 ліцензій – 2000 
для студентів, 300 – для НПП), 
програмний продукт 
виробництва Adobe для роботи з 
PDF-файлами – безкоштовна 
версія

Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Превентивна 

діяльність 
правоохоронних 

органів  26 
Цивільна 

безпека_ДФ (2020-
2021 н.р.).pdf

bRH2AmEj72xA/KDf
X6DbvGcuy4+VXTN

ev6HDFbGEXcU=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю

навчальна 
дисципліна

Силабус_Міжнарод
не-

співробітництво-
у-боротьбі-зі-

злочинністю__ДФ
_.pdf

bvsbQ9jW7joIl2kY0u
3802vcW3HM4MdT

5OIvs/3i3kM=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

навчальна 
дисципліна

Силабус ДФ 
Діяльн.орг.прокура

тури.pdf

8wCs96BNFJYGD0e
77DNp6qD1z4gJcZ/n

7LkgXDE52so=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

навчальна 
дисципліна

Силабус Досудове 
розслідування 
денна 2020.pdf

daZ4YtE5qtdEZ0fIm
8WQha7ANtYwgEax

eulRablGyXA=

Зала судових засідань, 
навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 
225, 49,7 м2
Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Теорія і практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру

навчальна 
дисципліна

Силабус ЗЗКПХ ПД 
ДФ.pdf

EL6TLt4KkMDV+Kk
Yn0ORQrbkv7JhtrE
HpMWEnVFaPu0=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Застосування 
стандартів Конвенції 
про захист прав 

навчальна 
дисципліна

Силабус-
Застосування-

стандартів-ДФ.pdf

rO6AV7drlnZr184jc/
oQP7bc2PaNbpD077

eW8F/pUdM=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 



людини і 
основоположних 
свобод у 
кримінальному 
провадженні

Gb\HDD 500) (1 шт.)

Судова експертологія навчальна 
дисципліна

силабус Судова 
експертологія 

Денна.pdf

gUCmsu7aIB2XXvth
V3T899qKBnXeiyQM

Tp/R3eFHSw8=

Колекція вогнепальної (8 од.) і 
холодної (15 од.) зброї, 
балістичних об’єктів; колекція 
фальсифікованих грошових 
коштів та документів; валізи 
слідчого (3 од.)
Техніко-криміналістичні засоби 
(набір «Слід», набір «Молекула», 
обладнання для дослідження 
документів), фотоапарати (7 
од.), мікроскопи (2 од.), 
ультрафіолетові лампи (2 од.).
Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

навчальна 
дисципліна

силабус Основи 
ОРД 2020 (ДФ).pdf

Wdmim7D+SHYpW
+2rV5D2j4jJl6EuE/g

kDBwG0suLkrA=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

навчальна 
дисципліна

силабус УПД 
Денна.pdf

ygquvG2TXYSRYd+c
0+akuHGhvebnswI/

H0DnOzsaDa8=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

навчальна 
дисципліна

Силабус МПМЗПЛ 
(д.ф.).pdf

1aWWtLxDtkz01rZb
UuoTygZEhgTZH4m

LtnQlGOOF+6o=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Організація 
примусового 
виконання рішень

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОРГАНІЗА
ЦІЯ 

ПРИМУСОВОГО 
ВИКОНАННЯ 

РІШЕННЯ 2020 ЗФ 
(Ю.В.Білоусов).pdf

3b3+S1tSQGEaVIIWl
58c/u5K9Fg9lzXbRQ

Pit9hqG1o=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Митне право навчальна 
дисципліна

Силабус Міграційне 
право ДФН 

2020.pdf

uIRP3QTalNl35Bdh8
Ttbiiz9pfitn9d5OzKZ

f6AleyM=

Проектор NEC VE281XG(1 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (1 шт.)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

навчальна 
дисципліна

Силабус_Адміністр
ативна діяльність 

Національної 
поліції_ДФН.pdf

Ydq38nDkjKBdKVjh
k4zZ4BtBhCk8ngDN

5Z4f5k0My6A=

Проектор NEC VE281XG(3 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (3 шт.)

Податкове право навчальна 
дисципліна

Силабус Податкове 
право ДФН.pdf

V24KyJ5+ulK/ynPf8
1q2J4Np+ngB7GJbP

K5kRv4yGC4=

Проектор NEC VE281XG (3 шт.), 
ноутбук Lenovo ideapad 100-
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4 
Gb\HDD 500) (3 шт.)
Телевізор Toshiba 43S2650EV

Інформаційно-
комунікаційні 
технології у 
правоохоронній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус_ІКТ_ЗФ.p
df

V6N74ygvcpZcJ3ojqf
7hgZ5Qk5ZeUgct/Rl

Ajw+Iios=

Кількість персональних 
комп’ютерів із строком 
використання не більше восьми 
років - 48. Операційна система 
Windows 10 Pro 64bit повна версія 
з україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office 
2016 (99 ліцензій),
хмарна версія офісного пакету 
Office 365 (2300 ліцензій – 2000 
для студентів, 300 – для НПП), 
програмний продукт 
виробництва Adobe для роботи з 
PDF-файлами – безкоштовна 
версія. Канал доступу до 
Інтернету: основний провайдер - 
Асоціація користувачів 
Української науково-освітньої 



телекомунікаційної мережі 
«УРАН», резервний провайдер 
ТОВ «Во́ля-ка́бель»)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

13260 Гуменюк 
Оксана 
Григорівна

Доцент, 
кандидат 
психологіч
них наук, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029598, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016068, 
виданий 

22.12.2006

20 Психологія 
правоохоронно
ї діяльності

      Чернівецький 
державний 
університет ім.Ю. 
Федьковича; 
спеціальність – 
практична психологія, 
кваліфікація – 
викладач педагогіки 
та психології, 
практичний психолог, 
Диплом з відзнакою 
ЛЕ №000701 від 23 
червня 1997 р.
     Кандидат 
психологічних наук зі 
спеціальності 12.00.05 
соціальна психологія; 
психологія соціальної 
роботи Диплом 
кандидата наук ДК 
№029598 від 8 червня 
2005 р. Тема дис. 
«Соціально-
психологічні 
особливості культури 
спілкування учнів 
недільних шкіл». 
     Атестат доцента 
12ДЦ №016068 
кафедри філософії та 
політології (курс 
психології) від 22 
грудня 2006 р.
     Відповідає 5 пп. (2, 
3, 5, 13, 15) пункту 30 
ЛУ провадження 
освітньої діяльності

Пункт 2
1. Гуменюк О. 
Г.Психологічні основи 
ресоціалізації 
засуджених та осіб, 
звільнених з місць 
позбавлення волі 
[Електронний ресурс] 
/ О. Г. Гуменюк // 
Університетські 
наукові записки. - 
2013. - № 3. - С. 529-
534.
2. Гуменюк О.Г. 
Психологічний аналіз 
особистісних теорій 
лідерства / Науковий 
Вісник Інституту 
психології ім. Г. 
Костюка Випуск 8: 
Організаційна 
психологія; 



психологія праці, 
2016, с. 41-55. 
3. Гуменюк О.Г. 
Психологічний аналіз 
ситуаційних теорій 
лідерства / Актуальні 
проблеми психології: 
зб. наук. праць 
Інституту психології 
ім. Г.Костюка НАПН 
України. К.: ін.-т 
психології ім. 
Г.Костюка НАПН 
України, 2016. Том1, 
Випуск 43, с.97-104. 
4. Гуменюк О.Г. 
Психологія 
управлінської 
компетентності 
державних службовців 
/ Збірник наукових 
праць: філософія, 
соціологія, психологія. 
Івано-Франківськ: 
Прикарпатський ун-т, 
2017, с. 78-89.
5. . Гуменюк О.Г. 
Модель соціально-
психологічних 
компетентностей 
державного 
службовця / 
Актуальні проблеми 
психології: зб. наук. 
праць Інституту 
психології ім. 
Г.Костюка НАПН 
України.  К.: ін.-т 
психології ім. 
Г.Костюка НАПН 
України,  2018. С.67-
75.
6. Гуменюк О.Г. 
Cамооцінка як 
феномен 
самосвідомості 
державного 
службовця /Актуальні 
проблеми психології: 
зб. наук. праць 
Інституту психології 
ім. Г.Костюка НАПН 
України. Випуск 49, К: 
ін.-т психології ім. 
Г.Костюка НАПН 
України, 2019, с.97-
104.
7. Гуменюк О.Г. 
Психологія 
управлінської 
компетентності 
державних службовців 
/ Збірник наукових 
праць: філософія, 
соціологія, психологія. 
– Івано-Франківськ: 
Прикарпатський ун-т, 
2020, с.32-41.
Пункт 3
1. Етика і психологія 
спілкування 
державного 
службовця: посібник. 
Хмельницький: 
ХУУП,  2019, 85с.
2. Гуменюк О.Г. 
Основи загальної та 
юридичної психології: 
підручник за 
рейтингово-
модульною системою 



навчання. К.: КНТ, 
2012, 585с.
Пункт 5
Член Української 
Асоціації 
організаційних 
психологів та 
психологів праці 
(УАОППП). УАОППП 
є однією із 
засновників 
Європейської 
Асоціації 
організаційних 
психологів і 
психологів праці 
(EuropeanAssociationof
WorkandOrganizational
Psychoiogy, EAWOP)
Сертифікат № 
0023456

Пункт 13
Навчально-методичні 
матеріалів з  
навчальної 
дисципліни 
«Психологія загальна 
і професійна» до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
(протокол засід. 
кафедри філ. та соц.-
гум. наук  від 
24.11.2016 протокол 
№4. Погоджено 
метод. радою ун-ту 
24.11.2016 р. протокол 
№5) 63 с.
Навчально-методичні 
матеріали. з  
навчальної 
дисципліни «Загальна 
психологія» 
(розроблено  і 
затверджено: 
кафедрою ФСГН 
18жовтня, прот. №3; 
метод радою 25 
жовтня, 2018р.  прот. 
№ 2) 29 с.
Навчально-методичні 
матеріали. з  
навчальної 
дисципліни 
«Соціальна 
психологія» 
(розроблено  і 
затверджено: 
кафедрою ФСГН 
22жовтня,  прот. №3; 
метод радою 28 
жовтня,2019р.  прот. 
№ 2) 34 с.

Пункт 15
1. Гуменюк О.Г. 
Психологія стосунків: 
шлях до 
взаєморозуміння / 
Історії кохання, №12. 
Хмельницький, 2015, 
с.66-78
2. Гуменюк О.Г. 
Психологія стосунків: 
Подружня сумісність: 
міф чи реальність? / 
Історії кохання, №13. 
Хмельницький, 2015, 
с.50-56
3. Гуменюк О.Г. 



Психологія стосунків: 
післяпологова 
депресія: як її 
подолати / Історії 
кохання, №18. 
Хмельницький, 2015, 
с. 92-102
4. Гуменюк О.Г. 
Психологія стосунків: 
перший рік після 
пологів / Історії 
кохання, №19. 
Хмельницький, 2016, 
с. 96-102
5. Гуменюк О.Г. 
Психологія стосунків: 
методи боротьби зі 
стресом / Історії 
кохання, №20. 
Хмельницький, 2016, 
с.108-112
6. Гуменюк О.Г. 
Психологія стосунків: 
як захиститися від 
негативу. Вчимося 
мислити позитивно / 
Історії кохання, №21. 
Хмельницький, 2017, 
с.108-112
7. Гуменюк О.Г. 
Механізми 
психологічного 
захисту в сучасному 
інформаційному 
просторі / Психологія 
для всіх, №2. 
Хмельницький, 2020, 
с.42-51.
8. Гуменюк О.Г. 
Теоретико-
методологічний 
аналіз особистісних 
теорій лідерства // 
ScientificJournal 
«ScienceRise» Volume 
10/1. October 2016, 
С.30-36

133863 Налуцишин 
Володимир 
Вікторович

В.о. 
доцента, 
кандидат 
юридичних 
наук, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 
"Юридична 

академія 
України імені 

Ярослава 
Мудрого", рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053222, 
виданий 

15.10.2019

4 Міжнародне 
співробітництв
о у боротьбі зі 
злочинністю

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого, 
2014 р. Спеціальність 
– правознавство. 
Кваліфікація – юрист. 
Диплом від 31.05.2014 
р. ХА №46705784. 
Кандидат юридичних 
наук, 2019 р. 
Спеціальність – 
12.00.08 
«Кримінальне право 
та кримінологія; 
кримінально-
виконавче право». 
Тема дис.: 
«Кримінальна 
відповідальність за 
невиконання судового 
рішення за 
законодавством 
України та держав 
Європейського 
Союзу». Диплом від 
15.10.2019 р. ДК 
053222. Відповідає п. 
2, 3, 13, 15, 16 ЛУ 
провадження 
освітньої діяльності
Пункт 2
1. Налуцишин В. В. До 



питання об’єкта 
невиконання судового 
рішення. 
Університетські 
наукові записки. 2015. 
№ 1 (53). С. 216–220. 
2. Налуцишин В. В. 
Кримінальна 
відповідальність за 
невиконання судового 
рішення за 
законодавством 
Латвії, Литви та 
Естонії. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 2016. 
Вип. № 2. С. 296–301. 
3. Налуцишин В. В. 
Історико-правовий 
аспект розвитку 
кримінального 
законодавства за 
невиконання судового 
рішення на 
українських землях. 
Університетські 
наукові записки. 2016. 
№ 2 (58). С. 182–192. 
4. Налуцишин В. В. 
Об’єкт невиконання 
судового рішення за 
законодавством 
України та держав 
Європейського Союзу. 
Вісник Асоціації 
кримінального права 
України. 2017. № 1(8). 
С. 140–162. 
5. Налуцишин В. В. 
Покарання за 
невиконання судового 
рішення за 
законодавством 
держав Європейського 
Союзу. Юридичний 
науковий 
електронний журнал. 
2017. Випуск № 5. С. 
156–161. URL: 
http://lsej.org.ua/5_20
17/42.pdf
6. Налуцишин В. В. 
Об’єктивна сторона 
невиконання судового 
рішення за 
законодавством 
держав Європейського 
Союзу. Альманах 
міжнародного права. 
2018. Випуск № 19. С. 
74. 

Пункт 3
1. Налуцишин В. В. 
Злочини проти 
громадської безпеки 
// Кримінальне право 
України. Особлива 
частина: навч. посіб. / 
за ред. проф. В.К. 
Грищука, проф. О.М. 
Омельчука. – 
Хмельницький: 
ХУУП, 2016. – С. 282 – 
288; 295 – 298; 305 – 
307.

Пункт 13



1.  Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю» для 
підготовки фахівців 
освітнього  ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання  / 
[розр.: В.В. 
Налуцишин]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 25с. 
Затверджено 
кафедрою 
кримінального права 
та процесу. Протокол 
№ 1 від 26.08.2020 р. 
Погоджено 
методичною радою 
університету 
27.08.2020 року, 
протокол № 1.
2.  Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю» для 
підготовки фахівців 
освітнього  ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за заочню 
формою навчання  / 
[розр.: В.В. 
Налуцишин]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 22с. 
Затверджено 
кафедрою 
кримінального права 
та процесу. Протокол 
№ 1 від 26.08.2020 р. 
Погоджено 
методичною радою 
університету 
27.08.2020 року, 
протокол № 1.
3. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Кримінальне право» 
для підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 



6.030401 
Правознавство галузі 
знань 0304 Право за 
денною формою 
навчання. Частина 2/ 
[розр. В.В. 
Налуцишин; Вол. В. 
Налуцишин]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. – 109 с. 
Затверджено 
кафедрою 
кримінального права 
та процесу. Протокол 
№ 1 від 23.08.2017 р. 
Погоджено 
методичною радою 
університету 
28.09.2017 року, 
протокол № 1. 

Пункт 15
1. Налуцишин В. В. До 
питання 
кваліфікуючих ознак 
невиконання судового 
рішення за 
законодавством 
України та держав 
Європейського Союзу. 
JURNALUL JURIDIC 
NAŢIONAL: TEORIE 
ŞI PRACTICĂ. 2018. № 
2. С. 134–138.
2. Nalutsyshyn 
Volodymyr. 
REGULATION OF 
CRIMINAL LIABILITY 
FOR NON-
ENFORCEMENT OF A 
JUDICIAL ACT 
UNDER THE 
LEGISLATION OF THE 
EUROPEAN UNION 
COUNTRIES/ 
Регламентація 
кримінальноправової 
відповідальності за 
невиконання судового 
акту за 
законодавством 
держав Європейського 
Союзу/ Scientific 
journal «EUROPEAN 
SCIENCE», 4/2019. – 
126 с. (С.68-73)
3. Налуцишин В. В. 
Поняття військових 
злочинів, як виду 
міжнародних 
злочинів. «Тенденції 
та перспективи 
розвитку науки і 
освіти в умовах 
глобалізації». 
Університет Григорія 
Сковороди в 
Переяславі. 30 
вересня 2020р.
4. Налуцишин В. В. 
Транснаціональна 
злочинність: поняття, 
ознаки, види. 
«Актуальні завдання 
та напрями розвитку 
юридичної науки у 
ХХІ столітті». Львів. 
16-17 жовтня 2020р.



5. Налуцишин В. В. 
Значення 
Нюрнберзького та 
Токійського 
трибуналів у розвитку 
інститутів 
міжнародного 
співробітництва у 
боротьбі зі 
злочинністю. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання». 
Хмельницький. 
23.10.2020р.
6. Налуцишин В. В. 
Інтерпол як суб’єкт 
міжнародного 
співробітництва у 
боротьбі зі 
злочинністю. XI 
Міжнародній науково-
практичній інтернет-
конференції 
«Сучасний рух 
науки». Дніпро. 8-9 
жовтня 2020р.
7. Налуцишин В. В. 
Міжнародний 
Кримінальний Суд. 
Структура та функції. 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція на тему: 
«Актуальні 
дослідження правової 
та історичної науки». 
15 жовтня 2020р.

Пункт 16
Член ГО 
«Всеукраїнська 
асоціація 
кримінального права» 
з квітня 2016 року. 
Посвідчення № 327.

50550 Федорчук 
Ольга 
Степанівна

Доцент 
кафедри 
математики
, 
статистики 
та 
інформацій
них 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056516, 
виданий 

16.12.2009, 
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університет 
управління та права , 
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71285 Черняк 

Олена 
Юріївна

Завідувач 
кафедри 
міжнародн
ого та 
європейськ
ого права, 
кандидат 
юридичних 
наук, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000769, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043542, 
виданий 

30.06.2015

13 Міжнародно-
правові 
механізми 
захисту прав 
людини

Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2005 р. Спеціальність 
– правознавство,  
кваліфікація – юрист. 
Диплом від 
24.06.2005 р., ХМ № 
27422179
Кандидат юридичних 
наук, 12.00.03 – 
цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право Диплом ДК 
000769 від 10.11.2011 
року. Тема дис.: 
«Цивільно-правовий 
статус споживача у 
контексті адаптації 
законодавства 
України до 
законодавства 
Європейського 
Союзу». Доцент 
кафедри цивільного 
права та процесу. 
Атестат 12 ДЦ 043542 
від 30.06.2015 р.
Відповідає п. 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 11, 13 ЛУ 
провадження 
освітньої діяльності

Пункт 1
Omelchuk, O., 
Cherniak, O., & 
Tyshcuk, N. (2020). 
Protection of the rights 
of children and minors 
in their transactions in 
the information society. 
Ius Humani. Law 
Journal. 2020. № 9(2). 
Р. 25-46. URL : 
https://doi.org/https://
doi.org/10.31207/ih.v9i
2.241

Пункт 2
1. Черняк О.Ю., 
Чудик-Білоусова Н.І. 
Право споживача на 
отримання інформації 
про товар: 
порівняльно–
правовий аспект. 
Приватне право і 
підприємництво. 
Збірник наукових 
праць. / Редкол.: 
Крупчан О.Д. (гол. 
ред.) та ін. К.: 
Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Академії правових 
наук України, 2011. 
Вип.10. С. 53 – 57
2. Черняк О.Ю. 
Практика 
застосування 
альтернативних 
способів вирішення 
спорів у сфері захисту 
прав споживачів: 
досвід ЄС та проблеми 
запровадження в 
Україні. Приватне 



право і 
підприємництво. 
Збірник наукових 
праць. / Редкол.: 
Крупчан О.Д. (гол. 
ред.) та ін. К.: 
Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Академії правових 
наук України, 2012. 
Вип. 11. С. 198 – 201
3. Черняк О.Ю. 
Правова природа 
обов’язку споживача: 
досвід України та ЄС. 
Приватне право і 
підприємництво. 
Збірник наукових 
праць. / Редкол.: 
Крупчан О.Д. (гол. 
ред.) та ін. К.: 
Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Академії правових 
наук України, 2013. 
Вип. 12. С. 184-189 
4. Димінська О.Ю. 
Захист прав 
споживачів у сфері 
реклами. 
Університетські 
наукові записки. 2013. 
№3 (47). С. 129-134 
5. Димінська О.Ю. 
Особливості цивільно-
правової 
відповідальності за 
шкоду, завдану 
дефектом в продукції, 
за законодавством 
України та ЄС. 
Університетські 
наукові записки. 2014. 
№4 (52). С. 61-68
6. Димінська О.Ю. 
Особливості захисту 
прав споживачів 
туристичних послуг за 
законодавством 
України та ЄС. 
Наукові записки 
Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2014. № 5. С. 
48-52 
7. Димінська О.Ю. 
Проблеми визначення 
компетенції ЄС для 
здійснення уніфікації 
європейського 
договірного права. 
Університетські 
наукові записки. 2015. 
№ 2 (54). С. 250-257
8. Димінська О.Ю. 
Проблеми 
когерентності 
договірного права ЄС. 
Eurasian Academic 
Research Journal. 2016. 
№ 1. C. 87-92
9. Димінська О. Ю. 
Проблеми тлумачення 
поняття трудового 
договору та трудових 
правовідносин в праві 



Європейського Союзу 
Університетські 
наукові записки. 2016. 
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10. Димінська О. Ю. 
Співвідношення 
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договірного права ЄС. 
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наукові записки. 2016. 
№ 4. C. 133-138
11. Димінська О.Ю. 
Значення “SoftLaw” 
для гармонізації 
договірного права ЄС. 
Університетські 
наукові записки. 2016. 
№1 (57). С. 236-243
12. Димінська О.Ю. 
Особливості 
європейського 
правопорядку в 
системі міжнародних, 
регіональних та 
національних 
правопорядків. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
2016. №3. С. 218-220
13. Димінська О.Ю. 
Уніфікація 
договірного права ЄС: 
pro et contra. Eurasian 
Academic Research 
Journal. 2016. № 4. С. 
20-27.
14. Стефанчук М.О., 
Димінська О.Ю. 
Альтернативні 
способи вирішення 
спорів про захист прав 
споживачів у 
контексті адаптації. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
2016. № 16. С. 105-108
15. Димінська О.Ю. 
Перспективи 
гармонізації 
договірного права ЄС 
Право.UA. Науково-
практичний журнал. 
2017. №3. С. 132-137
16. Димінська О.Ю. 
Сучасні тенденції 
посилення захисту 
прав споживачів у 
сфері електронної 
торгівлі в ЄС 
Університетські 
наукові записки. 2018. 
№ 1 (65). – C. 113-122
17. Іваницький А., 
Черняк О. Звернення 
до Європейського суду 
з прав людини як 
форма захисту 
цивільних прав. 
Visegrad Journal on 
Human Rights. 2020. 
№ 2.  C. 42-48

Пункт 3
1. Білоусов Ю. В., 
Черняк О.Ю. 
Цивільно-правовий 
статус споживача: у 
контексті адаптації 
національного 
законодавства до 



законодавства 
Європейського Союзу 
: монографія. К. : 
Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
НАПрН України, 
2010. 239 с.
2. Димінська О.Ю. 
Агентские и 
дистрибьюторские 
соглашения в 
международном 
коммерческом 
обороте // 
Международные 
коммерческие сделки 
/ Под ред. У. 
Хелльманна, С. 
Балашенка, В. 
Нагнибеды. 
Хмельницкий : 
Хмельницкий 
университет 
управления и права, 
2015. Глава 6. С. 291–
338.
3. Гармонизация 
договорного права / 
Белоусов Ю. В., Бек 
Ю. Б., Дыминская Е. 
Ю. и др. ; под ред. У. 
Хелльманна, С. А. 
Балашенко, Ю. В. 
Белоусова. 
Хмельницкий : 
Хмельницкий 
университет 
управления и права, 
2015. Глава 1, 
параграфы 1.1, 1.3; 
главы 3, 6. С. 16-28, 
32-44, 104-140, 176-
217. 
4. Вступ до 
альтернативного 
вирішення спорів : 
навч. посіб. / Г. В. 
Анікіна, Ю. В. 
Білоусов, Н. Л. 
Бондаренко-Зелінська 
[та ін.] ; під ред. У. 
Хелльманна, Н. Л. 
Бондаренко-
Зелінської. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. 234 с.
5. Бліхар М. М., 
Омельчук О.М., 
Черняк О.Ю. 
Міжнародне 
економічне право. 
Загальна частина : 
підручник. 
Хмельницький :  
Видавництво ХУУП 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 212 с.

Пункт 4
Весна Наталія 
Олександрівна. 
«Зміна та розірвання 
договору як цивільне 
правовідношення». 
12.00.03 – цивільне 
право і цивільний 



процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право
Диплом кандидата 
юридичних наук ДК 
051688 від 23.04.2019 
року

Пункт 5
Викладач від 
Університету TEMPUS 
VI — проекту 
міжнародної технічної 
допомоги “Навчання 
альтернативному 
вирішенню спорів як 
підхід до 
забезпечення прав 
людини (TRADIR)” 
грудень 2013 — 
листопад 2016, наказ 
університету від 
26.11.2014 р.

Пункт 8
Член редакційної 
колегії «Eurasian 
academic research 
journal» з січня 2019 
року (URL : 
http://www.earj.org/w
p-
content/uploads/2019/
06/2018_31_EARJ.pdf
) по грудень 2019 року 
(URL : 
http://www.earj.org/w
p-
content/uploads/2019/
10/2019_35_EARJ.pdf)

Пункт 10
Керівник відділу 
підвищення 
кваліфікації, 
перепідготовки та 
спеціалізації фахівців 
з ліцензованих 
освітніх послуг 
Хмельницького 
університету 
управління та права в 
порядку суміщення 
посад 
з 01.02.2016 р. по 
11.12.2016 р. (Наказ 
№53-к від 
28.01.2016р.)
в.о. завідувача 
кафедри 
міжнародного та 
європейського права з 
13.12.2016 по 
12.12.2016 р. (Наказ 
№830к від 12.12.2016)
завідувач кафедри 
міжнародного та 
європейського права, 
24.04.2017 р. – по цей 
час. (Наказ №161-к від 
24.04.2017р)

Пункт 11
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента:
Спецрада Д26.867.01 
Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 



України
Яценко Ніна 
Григорівна, 
28.03.2014 р. 
«Правовий статус суду 
в цивільному 
процесі»; 12.00.03.
Яценко Ніна 
Григорівна. Правовий 
статус суду в 
цивільному процесі : 
автореф. дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. 
К., 2014. 21 с.
Спецрада Д 26.867.01 
в Інституті 
законодавства 
Верховної Ради 
України
Поплавська 
Мирослава 
Володимирівна, 
31.03.2015 р. «Право 
споживача на 
інформацію про 
продукцію за 
законодавством 
України та ЄС 
(цивільно-правовий 
аспект)»; 12.00.03.
Поплавська М.В. 
Право споживача на 
інформацію про 
продукцію за 
законодавством 
України та ЄС 
(цивільно-правовий 
аспект) : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук : 
12.00.03 . К., 2015. 20 
с.
Учений секретар СВР 
К.70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті імені 
Леоніда Юзькова
(наказ МОН № 775 від 
16.07.2018 р.)

Пункт 13
1. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Політико-правові 
основи 
функціонування ЄС» 
для підготовки на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр 
за спеціальністю 081 
Право за напрямом 
підготовки 08 Право / 
[розроб. 
О.Ю.Димінська]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. Схвалено 
методичною радою 
університету 7 травня 
2018 року, протокол 
№ 7.
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Право 
Європейського 
Союзу» для 



підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 0304 
Право за напрямом 
підготовки 6. 030401 
Правознавство / 
[розроб. 
О.Ю.Димінська, 
В.А.Романюк]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. Схвалено 
методичною радою 
університету 7 травня 
2018 року, протокол 
№ 7.
3. Методичні 
рекомендації щодо 
написання 
магістерських робіт з 
студентами 
юридичного 
факультету на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право та за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека. 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 
Схвалено методичною 
радою університету 
від 19.12.2019 року № 
4/8
4. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Правові 
засади європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції України» 
для підготовки на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр 
за спеціальністю 081 
Право за напрямом 
підготовки 08 Право / 
[розроб. О.Ю.Черняк, 
А.Ю.Кірик]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 
Схвалено методичною 
радою університету 
18.06.20 року №8/5.
5. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини» для 



підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр 
(денна форма 
навчання) за 
спеціальністю за 
спеціальністю  262 
Правохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека. / [розроб. 
О.Ю.Черняк, 
Р.Ю.Іванова]  
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 
Схвалено методичною 
радою університету 
18.06.20 року №8/5.
6. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр 
(заочна форма 
навчання) за 
спеціальністю за 
спеціальністю  262 
Правохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека. / [розроб. 
О.Ю.Черняк, 
Р.Ю.Іванова]  
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 
Схвалено методичною 
радою університету 
18.06.20 року №8/5.
7. Гураленко Н.А., 
Донченко О.П., 
Заморська Л.І., 
Черняк О. Ю. 
Міжнародний захист 
прав людини: 
навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання / за ред. 
Н.А. Гураленко, О.Ю. 
Черняк. 
Хмельницький, 2020. 
151 с. 

367005 Присяжна 
Анна 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 

12 Діяльність 
органів 
прокуратури в 
Україні 

Хмельницький 
університет 
управління та права; 
2011 р.; спеціальність 
– правознавство, 
кваліфікація – юрист; 
диплом з відзнакою 
ХМ № 41562708 від 
30 червня 2011 р. 



060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 026876, 

виданий 
26.02.2015

Кандидат юридичних 
наук; 2015 р.; 
спеціальність 12.00.10 
- судоустрій; 
прокуратура та 
адвокатура. Тема дис.: 
«Адвокатура в 
Російській імперії і 
сучасній Україні 
(порівняльно-
правовий аналіз)». 
Диплом від 26 лютого 
2015 р. ДК № 026876.
Відповідає 4 пунктам  
(13, 14, 15, 16) пункту 
30  ЛУ провадження 
освітньої діяльності

Пункт 13
1. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
прокурорської 
діяльності» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
Бакалавр за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою навчання / 
[розр. А.В. 
Присяжна]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. – 32 с. Ухвалено 
кафедрою 
кримінального права 
та процесу. Протокол 
№ 1 від 23 серпня 2017 
р. Схвалено 
методичною радою 
університету. 
Протокол № 2 від 25 
жовтня 2017 р.
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Прокуратура» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою навчання / 
[розр. А.В. 
Присяжна]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. – 27 с. Ухвалено 
кафедрою 
кримінального права 
та процесу. Протокол 
№ 1 від 23 серпня 2017 
р. Схвалено 
методичною радою 
університету. 
Протокол № 2 від 25 
жовтня 2017 р.
3. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 



дисципліни 
«Діяльність органів 
прокуратури в 
Україні» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за очною 
(денною) формою 
навчання / [розр. А.В. 
Присяжна]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020. – 31 с. Ухвалено 
кафедрою 
кримінального права 
та процесу. Протокол 
№ 9 від 03 лютого 
2020 р. Схвалено 
методичною радою 
університету. 
Протокол № 5 від 14 
лютого 2020 р.
4. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Діяльність органів 
прокуратури в 
Україні» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за заочною 
формою навчання / 
[розр. А.В. 
Присяжна]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2020. – 26 с. Ухвалено 
кафедрою 
кримінального права 
та процесу. Протокол 
№ 9 від 03 лютого 
2020 р. Схвалено 
методичною радою 
університету. 
Протокол № 5 від 14 
лютого 2020 р.

Пункт 14
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Судоустрій, 
прокуратура та 
адвокатура».

Пункт 15
1. Меланчук А.В. 
Проблеми визначення 
питання «суб’єктів 
доказування» у 
кримінальному 
процесі./ Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Дев’яті 
осінні юридичні 



читання» 
(Хмельницький, 12 – 
13 листопада 2010 р.). 
Хмельницький, 2010. 
С. 97 – 99.
2. Меланчук А.В. 
Становлення та 
розвиток принципу 
змагальності сторін у 
кримінальному 
процесі України. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Шістнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(Хмельницький, 20-21 
листопада 2017 р.). 
Хмельницький, 2017. 
С. 146 – 151
3. Меланчук А.В. 
Критичний погляд на 
окремі положення 
щодо реформування 
прокуратури в 
Україні. Матеріали VII 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Безпека 
людини в умовах 
глобалізації: сучасні 
правові парадигми» 
(Київ, 24 лютого 2017 
р.). Київ, 2017. С. 133-
137.
4. Меланчук А.В. 
Принцип 
змагальності як 
запорука повноцінної 
реалізації функції 
захисту на стадії 
досудового 
розслідування. 
Матеріали  
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Змагальність у 
кримінальному 
провадженні: історія, 
сучасність та 
зарубіжний досвід» 
(Хмельницький, 12-13 
травня 2017 р.). 
Хмельницький, 2017. 
С. 24-28.
5. Присяжна А.В. Суть 
і значення 
підтримання 
прокурором 
публічного 
обвинувачення в суді 
// Тези доп. ХІ 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Сучасний рух науки» 
(Дніпро, 8-9 жовтня 
2020 р.). Дніпро, 
2020. С. 173-175.

Пункт 16
Член громадської 
організації 
«Всеукраїнська 
асоціація 
кримінального права» 
(з 2016 року), витяг з 
протоколу №10 
засідання президії 



громадської 
організації 
«Всеукраїнська 
Асоціація 
кримінального права» 
від 21 квітня 2016 р.

37434 Налуцишин 
Віктор 
Володимиро
вич

Професор 
кафедри 
кримінальн
ого права 
та процесу, 
доктор 
юридичних 
наук, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 008360, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047435, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039655, 
виданий 

26.06.2014

13 Превентивна 
діяльність 
правоохоронни
х органів

Харківський 
юридичний інститут 
ім. Ф. Є. 
Дзержинського.Спеціа
льність-
правознавство, 
кваліфікація – юрист. 
Диплом УВ № 748163 
від 29 червня 1990 
року.
Кандидат юридичних 
наук, спеціальність 
12.00.08 – 
кримінальне право та 
кримінологія; 
кримінально-
виконавче право. 
Тема дис.: 
«Кримінальна 
відповідальність за 
хуліганство (ст . 296 
КК України)». Диплом 
ДК № 047435, від 2 
липня 2008 року.
Доцент кафедри 
кримінального права 
та процесу. Атестат 12 
ДЦ № 039655 від 26 
червня 2014 р.
Доктор юридичних 
наук. Спеціальність 
12.00.12 – філософія 
права. Тема дис.: 
«Філософсько-правова 
парадигма 
соціального контролю 
як засобу 
забезпечення 
правового порядку». 
Диплом ДД № 
008360 від 5 березня 
2019 р.
Відповідає 10 пунктам 
(п. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 
15, 16, 17) ЛУ 
провадження 
освітньої діяльності

Пункт 1
1. Nalutsyshyn, V.V., 
Yurchyshyn, V.M., and 
Cherepushchak, V.V. 
2019. Scientific and 
Legal Aspect for 
Conducting of 
Operational Measures 
to Counter Threats of 
Terrorist Acts upon 
Their Commission as a 
Challenge to the Social 
Community, Journal of 
Advanced Research in 
Law and Economics , 
Volume X, Winter, 
7(45): 2060 – 2069. 
DOI: 
10.14505/jarle.v10.7(45)
.17. Available from: 
https://journals.asersp
ublishing.eu/jarle/articl
e/view/4999
2. Viktor Nalutsyshyn, 
Volodymyr Burdin, 
Marta Mochulska,  
Vitalii Chornenkyi and 



Halyna Owerko, 
Features of the Impact 
of Cooperation Between 
the Council of Europe 
and the European 
Union on the 
Development of 
Modern International 
Law. International 
Journal of 
Management, 11 (6), 
2020, pp. 180-190.
http://www.iaeme.com
/Ijm/issues.asp?
JType=IJM&VType=11
&IType=6

Пункт 2
  1. Налуцишин В.В. 
Питання кваліфікації 
хуліганства за 
наявності 
кваліфікуючих і 
особливо 
кваліфікуючих ознак / 
В.В. Налуцишин // 
Прокуратура. Людина. 
Держава. - 2005. - №7. 
– С. 44-52.
  2. Налуцишин В.В. 
Призначення 
покарання за 
вчинення хуліганства 
/ В.В. Налуцишин // 
Право України. - 2005. 
- №12. – С. 97-100.
  3.   Налуцишин В.В. 
Проблеми 
відмежування 
хуліганства від 
суміжних злочинів / 
В.В. Налуцишин // 
Прокуратура. Людина. 
Держава. - 2005. - №6 
– С. 46-53.
  4. Налуцишин В.В. 
Удосконалення 
кримінально-
правових норм щодо 
кримінально-правової 
охорони громадського 
порядку та 
громадського спокою 
/ В.В. Налуцишин // 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. - 
2011. - № 2 (38). – С. 
261-266.
  5.   Налуцишин В.В. 
Становлення та 
розвиток 
кримінального 
законодавства 
України, що 
передбачає 
відповідальність за 
злочини проти 
громадського порядку 
(спокою) / В.В. 
Налуцишин // 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. - 
2013. - № 1 (45). – С. 



243-249.
  6. Налуцишин В.В. 
Кримінально-правова 
характеристика 
кваліфікуючих 
(особливо 
кваліфікуючих) ознак 
хуліганства (ч.ч.2,3,4 
ст.296 КК України)/ 
В.В. Налуцишин // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
ПРАВО. 2013. Випуск 
23.Частина І. Том 3. – 
С. 52 - 56.
  7. Налуцишин В.В. 
Характеристика 
суб’єкта хуліганства 
(наукові та практичні 
питання)/ В.В. 
Налуцишин // 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. – 
2013 . - № 4  (48). – С. 
378 - 383.
  8. Налуцишин В.В.   
Кримінально-правова 
охорона громадського 
порядку 
(громадського 
спокою) за 
кримінальним 
законодавством 
окремих зарубіжних 
держав: порівняльно-
правова 
характеристика / В.В. 
Налуцишин // Вісник 
прокуратури. – 2013. - 
№ 12 (150). – С.169 -
178 .
  9. Налуцишин В.В.    
Визначення ознак 
об’єктивної сторони 
хуліганства/ В.В. 
Налуцишин // Право і 
суспільство. – 2013. - 
№6. -  С.297 - 301.
  10.   Налуцишин В.В.  
Суб’єкт злочинного 
діяння за 
законодавством 
окремих держав 
Європейського  Союзу   
/ В.В. Налуцишин // 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. – 
2017 . - № 3. – С. 282-
295
  11. Налуцишин В.В.   
Правове регулювання 
надання 
психіатричної 
допомоги: досвід 
держав Європи. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
№2/2020, С. 183-187. - 
[Електронний ресурс]. 
Режим доступу : 
http://lsej.org.ua/2_20



20/124.pdf

Пункт 3
1. Налуцишин В.В. 
Кримінальна 
відповідальність за 
хуліганство (ст.296 КК 
України). Монографія. 
– Х.: Харків 
юридичний. 2009. – 
252 с.
2. Налуцишин В.В. 
Злочини проти 
громадського порядку 
та моральності // 
Практикум із 
кримінального права 
України. Особлива 
частина: навчальний 
посібник /О.М. 
Броневицька, О.П. 
Горпинюк, В.М. 
Захарчук, С.І. 
Ковальов, Н.Є. 
Маковецька,   В.В. 
Налуцишин, О.М. 
Омельчук, Н.М. 
Парасюк, Н.М. 
Плисюк, Н.І. 
Устрицька, за заг. 
редакцією доктора 
юридичних наук. 
професора В.К. 
Грищука. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2015 р. – 400 с. (С. 195-
208).
3. Налуцишин В.В. 
Злочини проти 
громадського порядку 
та моральності // 
Кримінальне право 
України. Особлива 
частина: навч. посіб. / 
за ред. проф. В.К. 
Грищука, проф. О.М. 
Омельчука. – 
Хмельницький: 
ХУУП, 2016. – 642 с. 
(С. 340-370).

Пункт 8
Член редакційної 
колегії  наукового 
часопису  
«Університетські 
наукові записки»
Протокол №4 
засідання вченої ради 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова від 29.04.20 
року.

Пункт 10
Виконання обов’язків 
завідувача кафедри 
кримінального права 
та процесу з  
01.02.2016 р. по 
01.09.2016 р. Наказ 
ректора університету 
від 28.01.2016 р. № 
54-к.

Пункт 11



Член спеціалізованої 
вченої ради К 
70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова з липня 2018 
року (наказ МОН 
№775 від 16.07.2018 
р.). 
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.052.19 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» з липня 
2019 року (наказ МОН 
№975 від 11.07.2019 
р.).          

Пункт 13
1) Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Порівняльне  
кримінальне право 
України та держав 
Європейського 
Союзу» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю за 
спеціальністю  081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою 
навчання/[розр.: В.В. 
Налуцишин]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 25 
с.Затверджено на 
засідання кафедри 
27серпня 2019 року,  
протокол №1.  
Погоджено 
методичною радою 
університету 27 
серпня 2019 року,  
протокол №1.
2) Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Проблеми 
кримінології» для 
підготовки на 
третьому освітньому 
рівніфахівців 
освітньо-наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою 
навчання/[розр.: В.В. 
Налуцишин]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 



імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 33 с.
Затверджено на 
засідання кафедри 
27серпня 2019 року,  
протокол №1.  
Погоджено 
методичною радою 
університету 27 
серпня 2019 року,  
протокол №1.
3) Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів» для 
підготовки фахівців 
освітнього  ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання  / 
[розр.: В.В. 
Налуцишин]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 
33с.Затверджено на 
засіданні кафедри 26 
серпня 2020 року,  
протокол № 
1.Погоджено 
методичною радою 
університету 27 
серпня 2020 року,  
протокол № 1.

Пункт 15
 1. Налуцишин В.В. 
Принципи 
кримінального права 
держав Європейського 
Союзу: Матеріали  
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції  «Засади 
функціонування 
кримінальної 
юстиції», м. 
Хмельницький, 14 
травня 2019 року. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. С.10-13   (86 с.).
 2. Налуцишин В.В. 
Механізми вирішення 
проблеми тероризму: 
зарубіжний досвід// 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 25 
жовтня 2019 
року).Хмельницький : 
Хмельницький 



університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С.555-
557 (578 с.).
3. Nalutsyshyn Viktor. 
Non-punitive measures 
of criminal and legal 
nature (security 
measures) under 
legislation of the 
European 
Union//Scientific 
journal«European 
Science», 2/2019. – 112 
с. (С.58-62).
4. Nalutsyshyn 
Viktor.CRIMINAL 
RESPONSIBILITY FOR 
TERRORIST 
ACTIVITY: 
EXPERIENCE OF 
EUROPEAN UNION 
COUNTRIES // 
Scientific 
journal«EUROPEANSC
IENCE», 3/2019. – 135 
с. (С.71-79)
5. Налуцишин В.В. 
Кримінологічні 
заходи попередження 
злочинності в 
діяльності органів 
публічної влади: 
досвід держав 
Європейського Союзу. 
Правові засади 
організації та 
здійснення публічної 
влади: збірник тез ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 
присвяченої світлій 
пам’яті доктора 
юридичних наук, 
професора, академіка-
засновника НАПрНУ, 
першого Голови 
Конституційного Суду 
України Леоніда 
Петровича Юзькова 
(м. Хмельницький, 28 
лютого – 2 березня 
2020 року). 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020.  С. 
264-268 (462 с).
6. Налуцишин 
В.В.Організація 
превентивної 
діяльності 
геронтологічному 
насильству: 
зарубіжний досвід. 
XXIV щорічна звітна 
наукова конференція 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
«Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської 
держави»із заочною 



участю,27 квітня – 30 
квітня 2020 р., м. 
Хмельницький,
http://univer.km.ua/pa
ge.php?pid=175.
http://univer.km.ua/do
c/tezi/t_Nalutsishin_Vi
ktor_Volod.pdf
7. Налуцишин 
В.В.Дотримання 
принципу захисту 
психічно хворих осіб в 
кримінальному 
законодавстві держав 
Балтії. Засади 
функціонування 
кримінальної юстиції : 
збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції 
(м.Хмельницький, 15 
травня 2020 року). – 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – С.16-
18. (113 с.).
8. Налуцишин 
В.В.Злочин та види 
покарань в римському 
праві. Римське право у 
світлі сучасної 
методології 
гуманітарного знання: 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Хмельницький, 29 
травня 2020 року). – 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020.  С.72-
76. (132 с.).

Пункт 16
Член ГО 
«Всеукраїнська 
асоціація 
кримінального права» 
з квітня 2016 року. 
Посвідчення №326.
Член Національної 
асоціації адвокатів 
України з 2007 року. 
Свідоцтво про право 
на зайняття 
адвокатською 
діяльністю №401 від 
19.12.2007 року.

Пункт 17
Протягом 1990-2007 
років працював на 
різних посадах 
(слідчий, помічник 
прокурора, прокурор 
відділу, заступник 
начальника відділу, 
начальник відділу, 
заступник прокурора 
міста, прокурор 
району, перший 
заступник прокурора 



області) в органах 
прокуратури 
Хмельницької області 
.

47011 Нагорна 
Ольга 
Олександрів
на

Завідувач 
кафедри, 
кандидат 
філологічн
их наук, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

економіки

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053604, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025662, 
виданий 

01.07.2011

18 Ділова 
іноземна мова

Вінницький 
державний 
університет  ім. М. 
Коцюбинського, 2001 
р.
Спеціальність – 
англійська і німецька 
мови та література, 
кваліфікація – 
вчитель англійської і 
німецької мови та 
літератури. 
Диплом від 27.06. 
2001 р. ВН № 
16991100.
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова, 2003 р.
Спеціальність – мова 
та література 
(англійська), 
кваліфікація – 
викладач англійської 
мови.  Диплом від 
30.06.2003 р. КВ № 
22996558.
Кандидат 
філологічних наук, 
2009 р. Спеціальність 
10.02.04 – германські 
мови. Диплом від 
08.07.2009 р. ДК № 
053604 Тема дис.: 
«Етнокультурні 
особливості 
семантики 
англійських 
фразеологізмів на 
матеріалі 
британського варіанта 
англійської мови».
Доцент кафедри 
мовознавства. Атестат 
від 01.07.2011 р. 12 ДЦ 
№ 025662.
Відповідає 8 
підпунктам (1, 2, 3, 5, 
7, 10, 13, 15) пункту 30  
ЛУ провадження 
освітньої діяльності

Пункт 1
1. Mozolev, O., 
Kravchuk, L., 
Ostrovska, N., Nahorna, 
О., Polishchuk, О., & 
Khmara, М. (2020). 
Checking the 
effectiveness of the 
method of conducting 
physical education 
classes with 17-19 -year-
old female students of 
special medical group. 
Journal of Physical 
Education and Sport, 
Vol 20 Issue 2, Art # 
124 pp. 870. – 876 
DOI:10.7752/jpes.2020.
02124 

Пункт 2
1. Нагорна, О. О. 
Загальна 
характеристика 
магістерської 



програми за 
спеціалізаціями 
«Судовий розгляд 
цивільних справ та 
вирішення спорів» та 
«Вирішення спорів» у 
школі права 
Лондонського 
університету Сіті. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. 2018. № 
2 (43). С. 187–192 (3 
міжнар. наук. бази).
2. Nahorna, Оlha. 
Hallmarks of LLM in 
Comparative and 
International Dispute 
Resolution at Queen 
Mary University of 
London. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. 2018. № 
1 (42). С. 155–159 (3 
міжнар. наук. бази).
3. Nahorna, O. O. Open 
Book Exam as 
Assessment Method at 
Master Degree 
Programmes in 
International 
Arbitration and 
Alternative Dispute 
Resolution: Foreign 
Experience. 
Comparative 
Professional Pedagogy. 
2018. № 8 (4).С. 26–30 
(25 міжнар. наук. баз).
4. Нагорна, О. О. 
Регулювання 
юридичної освіти в 
рамках магістерського 
рівня в університетах 
Великої Британії. 
Освітній простір 
України. 2019. № 16. 
С. 30–37 (8 міжнар. 
наук. баз).
5. Нагорна, О. О. 
Сучасний стан 
професійної 
підготовки фахівців з 
міжнародного 
арбітражу в 
університетах 
України. Молодь і 
ринок. 2019. № 12 
(179). С. 116–122 (4 
міжнар. наук. бази).

Пункт 3
Нагорна, О. О.  
Професійна 
підготовка магістрів 
міжнародного 
арбітражу в 
університетах Великої 
Британії: теорія і 
практика: монографія. 
Хмельницький: 
Термінова поліграфія, 
2020. 402 с.

Пункт 5
23 березня 2015 — 5 
квітня 2015 
навчальний візит для 
викладачів іноземних 
мов до університету 
імені Марії-Кюрі 



Склодовської (м. 
Люблін, Республіка 
Польша) в рамках 
проекту TEMPUS № 
543990 – TEMPUS – 1 
– 2013 – DE – 
TEMPUS – JPCR 
“Навчання 
альтернативному 
вирішенню спорів як 
підхід до 
забезпечення прав 
людини (TRADIR)” на 
підставі запрошення 
приймаючої сторони 
від 05.02.2015 року

Пункт 7
Голова журі секції 
«Англійська мова» 
відділення 
мовознавства у II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Хмельницького 
територіального 
відділення Малої 
академії наук України 
у 2015/2016 
навчальному році (14 
лютого 2016 року), .
Наказ Департаменту 
освіти і науки 
Хмельницької 
облдержадміністрації 
від 14.01.2016 № 18-од 
«Про затвердження 
складу журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Хмельницького 
територіального 
відділення Малої 
академії наук 
України»  

Пункт 10
Завідувач кафедри 
мовознавства,
01.02.2012 р. — до 
цього часу.
Наказ № 731-к від 
01.12.2011

Пункт 13
1. Арзянцева, Н. І., 
Гайдамащук, Л. В., 
Гуменчук, О. Є., 
Кічігін, В. О. , 
Молотай, С. М., 
Нагорна, О. О., 
Петрушко, А. 
А.Англійська мова для 
правників: підручник.  
Хмельницький: 
ХУУП, 2011. 290 с.
2. Нагорна, О.О., 
Гуменчук, О.Є.  A 
Reading Skills Book  
(on the basis of the 
novel  “Theodore 
Boone: The Abduction” 
by John Grisham): 
навч. посіб.  
Хмельницький: 



ХУУП, 2016. 62 с.
3. Нагорна, О. О. 
English-Ukrainian 
International 
Arbitration Glossary. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. 54 с.

Пункт 15
1. Нагорна, О. О. 
Digital Competence as a 
Precondition for 
Effective Education and 
Training Practices of 
Master Degree Students 
in International 
Arbitration. Наукова 
діяльність як шлях 
формування 
професійних 
компетентностей 
майбутнього фахівця: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Суми: ФЛП Цёма С.П., 
2017. С. 52–53.
2. Нагорна, О. О. 
Кадровий потенціал 
як основа успішного 
функціонування 
магістерських 
програм з 
міжнародного 
арбітражу. Психологія 
та педагогіка в системі 
сучасного 
гуманітарного знання 
ХХІ століття: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Харків: 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», 2017. С. 
67–68.
3. Nagornaya, O. O.  
Moot as an Effective 
Training Activity of 
LLM Students in 
Alternative Dispute 
Resolution or 
International 
Arbitration. 
Инновации в 
образовании: сб. науч. 
ст. участников ХI 
Междунар. науч. 
конф. «ТехноОБРАЗ‘ 
2017». Гродно: ГрГУ 
имени Янки Купалы, 
2017. С. 102–105.
4. Нагорна, О. О. 
Tempus проект як 
важіль розвитку 
магістерської 
програми з 
економічного права та 
альтернативного 
вирішення спорів 
(арбітражу) в 
університетах 
України. Педагогічна 
компаративістика і 
міжнародна освіта – 
2018: освітні 
трансформації у 
контексті 



європейської 
інтеграції і 
глобалізації: 
матеріали IІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Київ–Дрогобич: ТзОВ 
«Трек-ЛТД», 2018. С. 
176–178.
5. Nahorna, O. (2018). 
Master Degree 
Programmes in the UK: 
a Challenge or 
Stimulation. Lodging 
the Theory in Social 
Practice. 2018. Р. 161–
169. (2 міжнар. наук. 
бази).
6. Нагорна, О. О. 
Dissertation as an 
Assessment Method at 
Master Programmes in 
International 
Arbitration and 
Alternative Dispute 
Resolution. Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали 
VIІ Міжнар. наук.-
метод. семінару. Київ–
Хмельницький: 
Термінова поліграфія, 
2018. С. 15–16.

19369 Туровець 
Юрій 
Миколайови
ч

Доцент 
кафедри 
кримінальн
ого права 
та процесу, 
кандидат 
юридичних 
наук, 
доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015021, 

виданий 
04.07.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

042578, 
виданий 

28.04.2015

13 Теоретико-
прикладні 
проблеми 
криміналістич
ної методики 

Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2008 р. Спеціальність 
− правознавство, 
кваліфікація – магістр 
права. Диплом від 27 
червня 2008 року ХМ 
№ 35198503. 
Кандидат юридичних 
наук, 2013 р. 
Спеціальність 
12.00.09 – 
кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність. 
Тема дис.: 
«Початковий етап 
розслідування 
злочинів проти 
довкілля». Диплом від 
04 липня 2013 р. ХМ 
№ 015021. Доцент 
кафедри 
кримінального права 
та процесу. Атестат 
серія 12ДЦ № 042578 
від 28.04.2015 р. 
Відповідає 5 
підпунктам (2, 3, 13, 
15, 16) п. 30 
Ліцензійних умов.
Пункт 2
1. Туровець Ю. М. 
Поняття 
криміналістичної 
класифікації злочинів 
проти довкілля. 
Університетські 
наукові записки. 
2009. № 2 (30). С. 247-



254.
2. Туровець Ю. М. 
Тактика проведення 
допиту на 
початковому етапі 
розслідування 
злочинів проти 
довкілля. 
Університетські 
наукові записки. 2011. 
№ 3 (39). С. 245-249.
3. Туровець Ю. М. 
Особливості 
використання 
спеціальних знань при 
розслідуванні 
злочинів проти 
довкілля. Форум 
права. Електронне 
фахове видання. 2011.  
№3. С. 225-233. URL: 
http://www.nbuv.gov.u
a/e-journals/FP/2011-
3/11tjmzpd.pdf
4. Туровець Ю. М. 
Організація і тактика 
проведення огляду 
місця події на 
початковому етапі 
розслідування 
злочинів проти 
довкілля. Наукові 
записки Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2011. №6 (9). 
С. 101-108.
5. Туровець Ю. М. 
Криміналістичне 
значення тимчасового 
доступу до речей та 
документів для 
організації 
розслідування 
злочинів проти 
довкілля. 
Університетські 
наукові записки. 2014. 
№ 3 (51). С. 160-167.
6. Туровець Ю. М. 
Проблемні аспекти та 
перспективи 
використання в 
Україні поліграфа для 
досягнення цілей 
кримінального 
судочинства. 
Університетські 
наукові записки. 2014. 
№ 4 (52). С. 192-203.
7. Туровець Ю. М. 
Допит із 
використанням 
поліграфа: 
теоретичний аспект 
проблеми. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
Електронне наукове 
фахове видання. 2014. 
№6. С. 345-348. URL: 
http://pap.in.ua/6_201
4/107.pdf
8. Кравчук О. В., 
Туровець Ю. М. 
Проблеми 
використання 
спеціальних знань при 
розслідуванні 
злочинів проти 
довкілля в умовах дії 



нового кримінального 
процесуального 
законодавства 
України. 
Криміналістичний 
вісник. 2014. № 2 (22). 
С. 21-27.
9. Туровець Ю. М. 
Нормативно-правове 
забезпечення 
діяльності експерта-
поліграфолога в 
умовах реформування 
правоохоронної 
системи України. 
Журнал 
східноєвропейського 
права. Електронне 
науково-практичне 
фахове видання. 2015. 
№12. С. 69-75. URL: 
http://easternlaw.com.
ua/wp-
content/uploads/2015/
02/turovets_12.pdf.
10 Туровець Ю. М. 
Сучасне розуміння 
проблем одорології: 
доктринальний підхід. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
Електронне наукове 
фахове видання. 2015. 
№7/8. С. 328-331. 
URL: 
http://pap.in.ua/index.
php/arhiv-vidannja
11 Кравчук В.В., 
Кравчук О.В., 
Туровець Ю.М. 
Застосування судово-
ветеринарної 
експертизи під час 
розкриття та 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень. 
Криміналістичний 
вісник. 2015. № 2.С. 
109-114.
                                                                         
Пункт 3 
1. Туровець Ю.М. 
Початковий етап 
розслідування 
злочинів проти 
довкілля: монографія. 
Хмельницький: 
ХУУП. 2013. 223 с.
2. Туровець Ю.М. 
Злочини проти 
довкілля. 
Кримінальне право 
України. Особлива 
частина: навч. посіб. 
за ред. проф. В.К. 
Грищука, проф. О.М. 
Омельчука. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2016. 642 с. (С. 
251-273).

                                                   
Пункт 13
  1) Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Криміналістика» для 
підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 



6.030401 
Правознавство галузі 
знань 0304 Право за 
заочною формою 
навчання  / [розр.: 
Ю.М. Туровець]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2018. – 37 с.
     Затверджено на 
засідання кафедри 27 
грудня 2018 року,  
протокол № 1.
     Погоджено 
методичною радою 
університету 14 
лютого 2019 року,  
протокол № 4.
  2) Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретико-прикладні 
проблеми 
криміналістичної 
методики» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю за 
спеціальністю  081 
Право галузі знань 08 
Право за заочною 
формою навчання/ 
[розр.: Ю.М. 
Туровець]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 20 с.
     Затверджено на 
засідання кафедри 25 
квітня 2019 року,  
протокол № 2.
     Погоджено 
методичною радою 
університету 20 
травня 2020 року,  
протокол № 6.
3) Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретико-прикладні 
проблеми 
криміналістичної 
методики» для 
студентів за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека / [розр.: Ю.М. 
Туровець]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 33 с. 
    Затверджено на 
засідання кафедри 10 
лютого 2020 року,  
протокол № 5.



Погоджено 
методичною радою 
університету 14 
лютого 2020 року,  
протокол № 5. 

Пункт 15
1. Туровець Ю.М. 
Конституційно-
правові основи 
розслідування 
злочинів проти 
довкілля. Матеріали 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
сучасної науки в 
дослідженнях 
молодих вчених». 
Харків: ХНАВС, 2008. 
С. 47-50.
2. Туровець Ю.М. 
Проблемні питання 
криміналістичної 
класифікації злочинів 
проти довкілля. 
Молодь у юридичній 
науці: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної наукової 
конференції молодих 
вчених «Сьомі осінні 
юридичні читання». 
Хмельницький: В-во 
ХУУП, 2008. С. 231-
233.
3. Туровець Ю.М. 
Окремі питання 
порушення 
кримінальних справ 
по злочинам проти 
довкілля, що 
спричинили 
небезпечне екологічне 
забруднення. Збірник 
тез науково-
практичної 
конференції 
«Криміналістика у 
протидії 
злочинності». Київ: 
КНУВС, 2009. С. 491 – 
493.
4. Туровець Ю.М. 
Особливості 
проведення 
першочергових 
слідчих дій при 
розслідуванні 
кримінальних справ 
по злочинам проти 
довкілля. Молодь у 
юридичній науці: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної наукової 
конференції молодих 
вчених «Восьмі осінні 
юридичні читання». 
Хмельницький: В-во 
ХУУП, 2009. С. 189-
191.
5. Туровець Ю.М. 
Типові екологічні 
ситуації початкового 
етапу розслідування 
злочинів проти 
довкілля та їх 
класифікація. Збірник 
тез доповідей 1 
Всеукраїнських 
наукових читань з 



кримінальної юстиції 
пам'яті професора 
В.П. Колмакова. 
Одеса: Фенікс, 2010. С. 
267 - 269.
6. Туровець Ю.М. 
Особливості 
проведення огляду 
місця події при 
розслідуванні 
злочинів проти 
довкілля. ХІV щорічна 
звітна наукова 
конференція науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів та 
аспірантів 
університету 
«Управлінські та 
правові засади 
забезпечення 
розвитку України як 
європейської 
держави». м. 
Хмельницький, 5 
лютого 2010 року.
7. Туровець Ю.М. 
Висунення версій та 
планування 
розслідування 
злочинів проти 
довкілля на 
початковому етапі. 
Сучасне право та 
законодавство: новий 
погляд: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції.  
Запоріжжя: 
Запорізька міська 
громадська 
організація «Істина», 
2011. Ч. 2. С. 90-92.
8. Туровець Ю.М. 
Окремі аспекти 
запобігання і 
профілактики 
злочинності серед 
неповнолітніх. 
Молодь у юридичній 
науці: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної наукової 
конференції молодих 
вчених «Дванадцяті 
осінні юридичні 
читання» 
Хмельницький: В-во 
ХУУП, 2013. С. 215-
216.
9. Туровець Ю.М. 
Проблемні питання 
використання 
дактилоскопічного 
обліку при 
розслідуванні 
злочинів у сучасних 
умовах. Сучасні 
тенденції розбудови 
правової держави в 
Україні та світі: Зб. 
наук. ст. за 
матеріалами ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Житомир: 
Видавництво ЖНАЕУ, 
2014. С. 282-283.
10. Туровець Ю.М. 
Деякі питання 



використання 
поліграфа як одного із 
нетрадиційних 
криміналістичних 
методів отримання 
значимої інформації 
для розслідування 
злочинів. Молодь у 
юридичній науці: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної наукової 
конференції молодих 
вчених «Тринадцяті 
осінні юридичні 
читання» 
Хмельницький: В-во 
ХУУП, 2014. Ч. 2. С. 
163-165.
11. Туровець Ю.М. 
Окремі питання 
криміналістичної 
характеристики 
терористичного акту. 
Актуальні проблеми 
розслідування 
злочинів: зб. тез 
доповідей ІІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
Київ: Нац. акад. внутр. 
справ, 2014. С. 106-
108.
Туровець Ю.М. 
Тепловізор як засіб 
криміналістичної 
техніки. Вплив 
юридичної науки на 
розвиток 
міжнародного та 
національного 
законодавства: Зб. тез 
доп. Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. Харків: 
ГО «Асоціація 
аспірантів-юристів», 
2015. С.83-85.

Пункт 16
Голова Хмельницької 
обласної громадської 
організації «Астрея» з 
2007 року.
     Член Національної 
асоціації адвокатів 
України з 2018 року.
     Свідоцтво про 
право на зайняття 
адвокатською 
діяльністю №000139 
від 14.03.2018 року. 

90051 Брич Лариса 
Павлівна

Завідувач 
кафедри 
кримінальн
ого права 
та процесу, 
доктор 
юридичних 
наук, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003670, 

виданий 
23.09.2014, 

Атестат 
доцента ДЦ 

005089, 
виданий 

20.06.2002

17 Застосування 
стандартів 
Конвенції про 
захист прав 
людини і 
основоположн
их свобод у 
кримінальному 
провадженні

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка; 1992 р.; 
спеціальність – 
правознавство, 
кваліфікація – юрист, 
диплом з відзнакою 
ТВ №975374 від 21 
червня 1992 р.
Кандидат юридичних 
наук зі спеціальності 
12.00.08: кримінальне 
право та 
кримінологія; 
кримінально-
виконавче право. 
Диплом кандидата 
наук ДК №001850 від 
9 грудня 1998 р.. Тема 



дис.: «Кваліфікація 
ухилення від сплати 
обов’язкових внесків 
державі».
Доктор юридичних 
наук зі спеціальності 
12.00.08: кримінальне 
право та 
кримінологія; 
кримінально-
виконавче право. 
Диплом доктора наук 
ДД №003670 від 23 
вересня 2014 р. Тема 
дис.: «Теоретичні 
засади розмежування 
складів злочинів».
Доцент кафедри 
кримінального права і 
кримінології. Атестат 
доцента №005089 від 
20 червня 2002.
Відповідає 8 
підпунктам (2, 3, 4, 8, 
10, 11, 13, 15) пункту 30 
Ліцензійних умов. 

Пункт 2
1) Брич Л.П. 
Розмежування 
зґвалтування із 
суміжними складами 
злочинів проти 
статевої свободи та 
статевої 
недоторканості особи. 
Життя і право. 2004. 
№4. С. 69-78.
2) Брич Л.П. Про 
кримінально-правову 
оцінку вчинення 
діянь, що призвели до 
масової загибелі 
населення України від 
голоду у 1932-1933 р.р. 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Львів, 2009. Вип.4. 
С.173-178. 
http://www.lvduvs.edu.
ua/seriya-ur/512-
vipusk-4-2009;
3) Брич Л.П. 
Кримінальне 
законодавство 
України і практика 
його застосування у 
світлі європейських 
стандартів прав 
людини. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2010. Вип. 
51. С. 308 – 322.
4) Брич Л.П. 
Застосування 
практики 
Європейського Суду з 
прав людини для 
оцінки доказів у 
кримінальних 
провадженнях в 
Україні. Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. – 



2016. – Вип. 2. – С. 
253-266. URL: 
http://www.lvduvs.edu.
ua/seriya-ur/544-
vipusk-2-2016;
5) Брич Л.П. Право на 
вмотивоване судове 
рішення у 
кримінальному 
провадженні як 
складова права на 
справедливий суд в 
інтерпретації 
Європейського суду з 
прав людини. 
Університетські 
наукові записки. 2017. 
№3. С. 268-281.

Пункт 3
1. Брич Л. П. Злочини 
проти статевої 
свободи та статевої 
недоторканості особи 
за законодавством 
України. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ. 
2010. 84 с.
2. Брич Л. П. Теорія 
розмежування складів 
злочинів. Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2013. 712 с. 
(рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛьвДУВС, протокол 
№9 від 30 травня 
2012 р.). 
3. Преступления 
против личности в 
уголовном праве 
Беларуси, России и 
Украины / 
П. П. Андрушко, 
А. А. Арямов, 
Н. А. Бабий, 
Л. П. Брыч и др.; отв. 
ред. А. И. Чучаев. 
Москва: Проспект, 
2014. 680/127 с.  
4 Питання 
кримінального права 
у рішеннях 
Конституційного Суду 
України: навчальний 
посібник. Вид. друге, 
доповн. / упорядн.: 
Брич Л.П., Денькович 
О.І., Курило Л.В., 
Ясеницький В.Є. 
Львів: Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2015. 263 с./88 с. 
(рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛьвДУВС, протокол 
№5 від 24 грудня 
2014 р.). 
5. Науково-
практичний коментар 
до Кримінального-
кодексу України від 5 
квітня 2001 року 



/ [А. М. Бойко, 
Л. П. Брич, 
О.О. Дудоров та ін.]; за 
ред. М. І. Мельника, 
М. І. Хавронюка. 11-те 
вид., переробл. та 
допов. К.: Дакор, 2019. 
1384 с. (Брич Л.П. є 
автором коментаря до 
статей 115—118, 341–
346, 3471-3481, 351-
3512, 3682, 3692 
Особливої частини. – 
С. 351-370, 1067–1078, 
1087–1091, 1180–1183) 
та попередні його 
видання 2002 (укр.), 
2002 (рос.), 2003, 
2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2018 
рр. 
 
Пункт 4
Ясінь Ілона 
Миколаївна, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук зі 
спеціальності 
12.00.08: кримінальне 
право і кримінологія; 
кримінально-
виконавче право на 
тему: «Кримінально-
правова кваліфікація 
незаконного 
збагачення за 
законодавством 
України» була 
успішно захищена 16 
лютого 2018 р. у 
спеціалізованій вченій 
раді К.35.725.02 у 
Львівському 
державному 
університеті 
внутрішніх справ. 
Диплом кандидата 
наук ДК №047554, 
виданий на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 5 липня 
2018 р. 

Пункт 8
Науковий керівник 
теми науково-
дослідної роботи 
кафедри 
кримінального права 
та процесу ХУУП 
«Забезпечення прав 
людини у сфері 
боротьби зі 
злочинністю». 
Терміни виконання 
роботи:  січень 2017 р. 
– січень 2024 р. 
Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
юридичного 
факультету 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету 
«Актуальні проблеми 
правознавства» в 
період – січень 2016. 



http://app.tneu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2017/
01/1-2016.pdf 
Член редакційної 
колегії наукового 
часопису 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
«Університетські 
наукові записки» в 
період з жовтня 2016 
р. по сьогодні. 

Пункт 10
Завідувач навчально-
наукової лабораторії 
Навчально-наукового 
інституту права, 
психології та 
економіки 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ з 
26.12.2012 р. по 
07.07.2013 р. - Наказ 
№ 476 о/с від 
26.12.2011 р.; 
Завідувач наукової 
лабораторії з 
вивчення проблем 
забезпечення 
правопорядку 
Навчально-наукового 
інституту права, 
психології та 
економіки 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  з 
08.07.2013 р. по 
07.12.2014 р. - Наказ 
№ 400 о/с від 
08.07.2013 р. 
В.о. завідувача 
кафедри 
кримінального права 
та процесу 
Хмельницького 
університету 
управління та права з 
02.09.2016 р. - Наказ 
№ 578-к від 
01.09.2016 р. 
Завідувач кафедри 
кримінального права 
та процесу 
Хмельницького 
університету 
управління та права з 
28 вересня 2016 р. – 
Наказ № 685-к від 
28.09.2016 р.

Пункт 11
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ К 
35.725.02 (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
29.12.2014 № 1528, 
строк повноважень – 
01.01.2015 р. – 
31.12.2016 р.). 



Виступала офіційним 
опонентом 
дисертацій: 
1) Бараненка Дмитра 
Володимировича на 
тему: «Спеціальний 
суб’єкт злочину: 
кримінально-
правовий аналіз» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 26.122.01 
Академії адвокатури 
України 10 листопада 
2009 р.   
2) Попович Віталії 
Петрівни на тему: 
«Імплементація норм 
міжнародного 
гуманітарного права у 
кримінальне 
законодавство 
України» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.725.02 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 08 
лютого 2011 р.; 
3) Горпинюк Оксани 
Петрівни на тему: 
«Кримінально-
правова охорона 
інформаційного 
аспекту приватності в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.725.02 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 30 
серпня 2011 р. 

Пункт 13
Навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Проблеми 
кримінального права» 
підготовки фахівців на 
третьому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти освітньо-
наукового ступеня 
доктора філософії за 
спеціальністю 081 
Право, галузі знань 08 
Право.  23 с., протокол 
№13 від 06.02.2017 р. 
Навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Застосування 
стандартів Конвенції 
про захист прав 
людини і 
основоположних 
свобод у 
кримінальному 
провадженні» 
підготовки фахівців на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право, галузі знань 08 
Право. 76 с., протокол 



засідання кафедри №1 
від 28.08.2018, 
протокол засідання 
методичної ради 
ХУУП від 17.04.2019 р.  
Методичні вказівки 
щодо написання 
курсових робіт з 
кримінально-
правових навчальних 
дисциплін студентами 
юридичного 
факультету ХУУП для 
підготовки на 
першому та другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступенів 
бакалавра та магістра 
за спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право. – 12 с., 
протокол засідання 
кафедри №1 від 
28.08.2018, протокол 
засідання методичної 
ради ХУУП від 
17.04.2019 р. 
Навчально-методичні 
матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Застосування 
стандартів Конвенції 
про захист прав 
людини і 
основоположних 
свобод у 
кримінальному 
провадженні» 
підготовки фахівців на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра  за 
спеціальністю  262 
Правохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека. 81 с., 
протокол засідання 
кафедри №1 від 
27.08.2019 р. , 
протокол засідання 
методичної ради 
ХУУП імені Л. 
Юзькова  №1 від 
27.08.2019 р. 

Пункт 15
1. Брич Л.П. Питання 
кримінального права 
у рішеннях 
Європейського суду з 
прав людини. 
Практика 
Європейського суду з 
прав людини: 
загальнотеоретичні 
дослідження / Праці 
Львівської лабораторії 
прав людини і 
громадянина НДІ 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
АПрН України ; 
редкол. : П. М. 
Рабінович та ін. Серія 
І. Дослідження та 



реферати. Вип. 21. Л., 
2009. С.51-71. URL:  
https://dbms.institute/f
iles/pll/21.pdf;
2. Брыч Л. 
П.Уголовное 
законодательство 
Украины и практика 
его применения в 
свете Европейских 
стандартов прав 
человека. Научные 
основы уголовного 
права и процессы 
глобализации: 
материалы 
VВсероссийского 
конгресса уголовного 
права, 27–28 мая 2010 
г., Москва. Москва: 
Проспект, 2010. С. 46– 
52.
3. Брич Л.П. Оцінка 
діяльності української 
міліції у світлі 
європейських 
стандартів прав 
людини. 
Забезпечення 
органами внутрішніх 
справ європейських 
стандартів прав 
людини у своїй 
діяльності: тези 
науково-практичного 
семінару, 7-8 грудня 
2012 р., Львів: 
ЛьвДУВС, 2012. 260 с. 
С. 77-87.
4. Брич Л.П. 
Неправосудність 
судових рішень про 
направлення справи 
на додаткове 
розслідування. 
Кримінально-
процесуальний кодекс 
України 2012 р.: 
кримінально-правові 
та процесуальні 
аспекти: тези 
доповідей та 
повідомлень 
учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 19-20 
вересня 2013 р., Львів. 
Львів: ЛьвДУВС, 2013. 
С.197-202.
5. Брич Л.П. 
Використання рішень 
ЄСПЛ щодо України 
як чинника 
забезпечення єдності 
законної судової 
практики. 
Забезпечення єдності 
судової практики у 
кримінальних справах 
в контексті подій 
2013-2014 в Україні: 
матеріали 
міжнародного 
симпозіуму 24-25 
жовтня 2014 р., Львів.  
Київ: ВАІТЕ, 2014. 
С.17-21.
6. Брич Л.П. 
Застосування 
практики 



Європейського суду з 
прав людини як 
джерела права для 
оцінки достовірності 
доказів у 
кримінальних 
провадженнях в 
Україні. Україна в 
умовах реформування 
правової системи: 
сучасні реалії та 
міжнародний досвід: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., 8-9 
квітня 2016 р., 
Тернопіль, 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет. – 
Тернопіль: 
Економічна думка, 
2016. С. 27-29.URL: 
http://dspace.tneu.edu.
ua/handle/316497/1118
7.
7. Брич Л.П. Правові 
позиції Європейського 
суду з прав людини як 
нормативні стандарти 
оцінки доказів у 
кримінальному 
провадженні в 
Україні. Актуальні 
проблеми юридичної 
науки: збірник тез  
міжнар. наук. конф. 
«П’ятнадцяті осінні 
юридичні читання», 
м. Хмельницький, 21-
22 жовтня 2016 р. (у 2-
х частинах). Частина 
2. Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2016.  С. 137-140.
8. Брич Л.П. Legalitas 
Regnorum 
Fundamentum. Теорія 
та практика 
правоохоронної 
діяльності: 
міжнародна науково-
практична 
конференція, 11 
листопада 2016 р., 
Львів.  Львів: 
ЛьвДУВС, 2016. С. 49-
53. URL: 
http://www.lvduvs.edu.
ua/documents_pdf/bibl
ioteka/nauk_konf/konf
_11.11.2016.pdf;
9. Брич Л.П. 
Ignorantia judiсia est 
calamitas innocentis. 
Актуальні проблеми 
кримінального права, 
процесу, 
криміналістики та 
оперативно-
розшукової 
діяльності: тези 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Хмельницький, 3 
березня 2017 р. С. 125-
129.
10. Брич Л.П. 
Обґрунтованість як 



одна з ознак 
справедливого 
судового рішення: 
зміст та використання 
сторонами у 
змагальному 
кримінальному 
провадженні. 
Змагальність у 
кримінальному 
провадженні: історія, 
сучасність та 
зарубіжний досвід.: 
Всеукраїнська наук.-
практ. конф., ХУУП, м. 
Хмельницький, 12-13 
травня 2017 р. С. 61-71.
11. Брич Л.П. Про 
недоліки 
кримінально-правової 
політики, 
здійснюваної  
Верховним Судом 
України: матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Політика в сфері 
боротьби зі 
злочинністю», 8-10 
червня 2017 р., Івано-
Франківськ. Івано-
Франківськ, 2017. 255 
с. С. 22-26.
12. Брич Л.П.  
Кваліфікованість 
захисту як складова 
права на захист у 
структурі права на 
справедливий суд. 
Теорія та практика 
протидії злочинності у 
сучасних умовах: 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 8 
листопада 2019 р., 
Львів.ЛьвДУВС, 2019. 
С. 22-24. URL: 
http://www.lvduvs.edu.
ua/documents_pdf/bibl
ioteka/nauk_konf/08_
11_2019.pdf.
13. Брич Л.П. 
Правовоі позиції 
ЄСПЛ щодо перевірки 
джерел доказів 
обвинувачення у 
кримінальному 
провадженні.  Збірник 
матеріалів першої 
міжнародної 
конференції 
«Кримінальна 
юстиція під час 
підготовки майбутніх 
суддів, прокуроів та 
слідчих в контексті 
європейських 
стандартів». Львів, 
2020. 281 с. С. 7-15;
14. Брич Л.П. 
Законність втручання 
у права та свободи 
людини та їхнього 
обмеження у 
кримінальному 
провадженні в 
інтерпретації ЄСПЛ. 
Засади 



функціонування 
кримінальної юстиції : 
збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції 
(м.Хмельницький, 15 
травня 2020 року). – 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 113 с. 
С. 33-38.

125287 Крушинськи
й Сергій 
Антонович

Декан 
юридичног
о 
факультету, 
доцент 
кафедри 
кримінальн
ого права 
та процесу, 
кандидат 
юридичних 
наук, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Хмельницький 
університет 

управління та 
права, рік 

закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 028798, 

виданий 
30.06.2015

12 Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушен
ь 

Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2005 р. Спеціальність 
− правознавство, 
кваліфікація – магістр 
права. Диплом від 24 
червня 2005 року ХМ 
№ 27781502. 
Кандидат юридичних 
наук, 2015 р. 
Спеціальність 
12.00.09 – 
кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність. 
Тема дис.: «Подання 
доказів у 
кримінальному 
судочинстві України». 
Диплом від 30 червня 
2015 р. ДК № 028798. 
Відповідає п. 1, 2, 3, 5, 
10, 11, 13, 15 ЛУ 
провадження 
освітньої діяльності

Пункт 1
Pestsov, R.G., 
Krushynskyi, S.A., 
Kopanchuk, V.O., 
Karpova, N.Y., 
Kopanchuk, O.Y. 
Military courts of 
honorary officers in the 
military justice system. 
Asia Life Sciences. 
Volume 22, Issue 2, 
August 2020. P. 687-
696.

Пункт 2
1. Крушинський С. А. 
Поняття та місце 
подання доказів у 
структурі 
кримінально-
процесуального 
доказування. Вісник 
Академії адвокатури 
України. 2009. № 3 
(16). С. 77-83. 
2. Крушинський С. А. 
Процесуальна форма 
подання доказів у 
кримінальному 
судочинстві України. 
Університетські 
наукові записки. 2010. 
№ 2. С. 218-223. 
3. Крушинський С. А. 
Угода про визнання 



вини: світовий досвід 
та перспективи 
запровадження в 
Україні. 
Університетські 
наукові записки. 2010. 
№ 4. С. 238-245. 
4. Крушинський С. А. 
Історія становлення 
інституту подання 
доказів у 
кримінальному 
судочинстві України 
до судової реформи 
1864 року. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
юридична. 2011. 
Випуск 53. С. 375-382.
5. Крушинський С. А. 
Подання доказів у 
кримінальних справах 
за Статутом 
кримінального 
судочинства 1864 
року. Університетські 
наукові записки. 2011. 
№ 3. С. 324-329. 
6. Крушинський С. А. 
Поняття та 
класифікація суб’єктів 
подання доказів у 
кримінальних 
справах. 
Університетські 
наукові записки. 2012. 
№ 1. С. 586-591.
7.  Крушинський С. А. 
Проблема визначення 
подання доказів як 
інституту 
кримінального 
процесуального права. 
Форум права. 2013. № 
1. С. 532-536. 
8. Циганюк Ю. В., 
Кравчук О. В., 
Крушинський С. А. 
Процесуальний 
порядок залучення 
експерта стороною 
захисту у 
кримінальному 
провадженні. 
Криміналістичний 
вісник. 2014. № 2. С. 
28-36. 
9. Крушинський С. А. 
Проблеми подання 
доказів у стадії 
підготовчого 
провадження в суді 
першої інстанції. 
Слово національної 
школи суддів. 2015. № 
2. С. 110-118. 
10. Крушинський С. А. 
Відмова потерпілого 
(приватного 
обвинувача) від 
обвинувачення: 
поняття, порядок 
здійснення та правові 
наслідки. 
Університетські 
наукові записки. 2015. 
№ 2. С. 212-220. 
11.  Крушинський С. А. 
Подання доказів на 
етапі подання заяви 
(повідомлення) про 



кримінальне 
правопорушення. 
Університетські 
наукові записки. 2015. 
№ 3. С. 161-168. 
12. Крушинський С. А. 
Проблемні аспекти 
збирання та подання 
доказів стороною 
захисту у 
кримінальному 
провадженні. 
Університетські 
наукові записки. 2017. 
№ 3. С. 296-309. 
13. Крушинський С. А., 
Каліновська М. О. 
Порядок залучення 
експерта у контексті 
реалізації засади 
змагальності у 
кримінальному 
провадженні. Держава 
і регіони. Серія: 
Право. 2018. № 1 (59). 
С. 155-160. 
14. Крушинський С. А. 
Результати 
оперативно-
розшукової 
діяльності: проблеми 
подання і 
використання у 
кримінальному 
судочинстві України. 
Економіка та митно-
правові відносини. 
2018. Випуск 3. С. 50-
56. 
15. Крушинський С. А. 
Обов’язок 
доказування 
цивільного позову у 
кримінальному 
провадженні. 
Університетські 
наукові записки. 2019. 
№ 1-2 (69-70). С. 137-
144.

Пункт 3
1. Крушинський С. А. 
Подання доказів у 
кримінальному 
судочинстві України: 
монографія. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2017. 247 с. 
2. Крушинський С. А. 
Злочин і склад 
злочину // 
Кримінальне право 
України. Загальна 
частина: [навч. посіб.] 
/ С. Г. Волкотруб, О. 
М. Омельчук, В. М. 
Ярін та ін.; За ред. О. 
М. Омельчука. К.: 
Алерта; КНТ; ЦУЛ, 
2010. С. 19-47. 
3. Крушинський С. А. 
Відмова приватного 
обвинувача від 
обвинувачення // 
Альтернативні 
способи вирішення 
спорів у 
кримінальному 
провадженні: навч. 
посіб. / Волкотруб 
С.Г., Крушинський 



С.А., Луцик В.В. та ін.; 
під ред. У. 
Гелльманна, В.В. 
Луцика. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2015. С. 184-
194. 
4. Крушинський С. А. 
Злочини проти 
статевої свободи та 
статевої 
недоторканості особи 
// Кримінальне право 
України. Особлива 
частина: навч. посіб. / 
за ред. проф. В.К. 
Грищука, проф. О.М. 
Омельчука. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2016. С. 123-141.

Пункт 5
Участь у 
міжнародному проекті 
TEMPUS VI — проекті 
міжнародної технічної 
допомоги “Навчання 
альтернативному 
вирішенню спорів як 
підхід до 
забезпечення прав 
людини (TRADIR)” 
09-15.11.2014 р. (наказ 
університету від 
06.11.2014 р. 678/14), 
11- 29.05.2015 р. 
(наказ університету 
від 23.04.2015 р. № 
237/15). Сертифікат 
про стажування від 
29.05.2015 р.

Пункт 10
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії університету, 
14.04.2011 р. – 
31.12.2013 р., 
31.01.2015 р. – 
31.12.2015 р. Накази 
університету від 
14.04.2011 р. № 317/11, 
від 30.12.2011 р. № 
980/11, від 26.12.2012 
р. № 860/12, від 
31.01.2015 № 38/15. 
Перший заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії, 
01.01.2014 р. – 
31.12.2014 р. Наказ 
університету від 
25.01.2014 р. № 42/14. 
Декан юридичного 
факультету, 
20.05.2016 р. – по цей 
час.

Пункт 11
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента. 
1. Слюсарчук Х.Р. 
Стандарти 
доказування у 
кримінальному 
провадженні, 
спеціальність 12.00.09 
– кримінальний 



процес та 
криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 35.051.03 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка, 26 
жовтня 2017 року. 
2. Ніколайчук Г.А. 
Повноваження 
прокурора та їх 
реалізація у судовому 
провадженні, 
спеціальність 12.00.09 
– кримінальний 
процес та 
криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативнорозшукова 
діяльність. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 35.051.03 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка, 27 
грудня 2019 року.

Пункт 13
1. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика 
кримінально-
процесуального 
доказування» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою навчання / 
[розроб. С. А. 
Крушинський]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. – 26 с. 
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Процесуальні 
рішення у 
кримінальному 
провадженні» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою навчання / 
[розроб. С. А. 
Крушинський]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2019. – 46 с.



3. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за заочною 
формою навчання / 
[розроб. С. А. 
Крушинський]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 45 с.
4. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання / 
[розроб. С. А. 
Крушинський]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 65 с.

Пункт 15
1. Крушинський С. А. 
Співвідношення 
пізнання і 
доказування у 
кримінальному 
судочинстві // 
Актуальні 5 проблеми 
юридичної науки: 
Збірник тез 
міжнародної наукової 
конференції 
«Одинадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 23-
24 листопада 2012 
року). Частина 
четверта. 
Хмельницький: Вид. 
ХУУП, 2012. С. 52-55.  
2. Крушинський С. А. 
Подання доказів у 
кримінальному 
провадженні в 
контексті рішення 
Конституційного Суду 
України від 20 жовтня 
2011 року // 



Теоретико-прикладні 
проблеми юридичної 
науки на сучасному 
етапі реформування 
кримінальної юстиції: 
збірник тез 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 17 
квітня 2015 року). 
Хмельницький: 
ХУУП, 2015. С. 109-
112.
3. Крушинський С. А. 
Співвідношення засад 
публічності та 
диспозитивності при 
прийнятті рішення 
про початок 
досудового 
розслідування // 
Теоретико-прикладні 
проблеми юридичної 
науки на сучасному 
етапі реформування 
кримінальної юстиції: 
збірник тез ІІ 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 15 
квітня 2016 року). 
Хмельницький: 
ХУУП, 2016. С. 105-
109.
4. Крушинський С. А. 
Проблеми 
забезпечення єдності 
судової практики в 
стадії виконання 
судових рішень у 
кримінальному 
провадженні // 
Актуальні проблеми 
кримінального права, 
процесу, 
криміналістики та 
оперативно-
розшукової 
діяльності: тези 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 3 
березня 2017 року). 
Хмельницький: Вид-
во НАДПСУ, 2017. С. 
550-553. 
5. Крушинський С. А. 
Забезпечення доступу 
до правосуддя у 
трактуванні 
Європейського суду з 
прав людини // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Правове 
забезпечення 
інтеграції України в 
європейський 
політичний, 
економічний, 
безпековий, 
інтелектуальний 
простір» (м. 
Хмельницький, 23 
квітня 2019 року). 
Вінниця: ДонНУ імені 
Василя Стуса, 2019. С. 



308-316. 
6. Крушинський С. А. 
Засада розумності 
строків кримінального 
провадження у 
трактуванні 
Європейського суду з 
прав людини // 
Збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції «Засади 
функціонування 
кримінальної 
юстиції» (м. 
Хмельницький, 24 
травня 2019 року). 
Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 50-
53.

356153 Суббот 
Анатолій 
Іванович

Професор 
кафедри 
міжнародн
ого та 
європейськ
ого права, 
доктор 
юридичних 
наук, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 
Академія 

державної 
податкової 

служби 
України, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 001440, 

виданий 
17.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KT 930855, 
виданий 

29.06.2000, 
Атестат 

професора 
12ПP 009935, 

виданий 
31.10.2014

12 Правове 
регулювання 
запобігання та 
протидії 
корупції 

Академія державної 
податкової служби 
України; 2003 р.; 
спеціальність – 
правознавство, 
кваліфікація – магістр 
з організації і 
управління правовою 
роботою, диплом А 
№013201 від 10 
травня 2003 р.
Кандидат 
педагогічних наук зі 
спеціальності 
13.00.02: теорія та 
методика навчання 
(фізична кіультура, 
основи здоров’я). 
Диплом кандидата 
наук КТ №030855 від 
20 жовтня 2000 р. 
(РФ). Диплом 
кандидата наук ДК 
№015887 від 10 
жовтня 2013 р. Тема 
дис.: «Нормативна 
система фізичної 
підготовки курсантів 
військово-навчальних 
закладів Міністерства 
оборони України»
Доктор юридичних 
наук зі спеціальності 
12.00.07: 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право. Диплом 
доктора наук ДД 
№001440 від 17 січня 
2014 р. Тема дис.: 
«Адміністративно-
правові засоби 
забезпечення 
особистої безпеки 
працівників 
правоохоронних 
органів».
Доцент кафедри 
бойової та спеціальної 
фізичної підготовки. 
Атестат доцента ДЦ 
№002846 від 18 
жовтня 2001 р.
Професор кафедри 
спеціальних 
дисциплін та 
організації 
професійної 



підготовки. Атестат 
професора 12ПР 
№009935 від 31 
жовтня 2014 р.
Відповідає 7 
підпунктам  (1, 2, 3, 4, 
10, 11, 17) пункту 30 
Ліцензійних умов.

Пункт 1
Savchenko L., Subbot 
A., Demianchuk Yu. 
Influence of corruption 
on the economic 
development of Ukraine 
in terms of reformation: 
a retrospective analysis. 
Baltic Journal of 
Economic Studies. 
Riga: Publishing House 
„Baltija Publishing”, 
2018. Vol. 4, No. 3 
June. P. 276–282. 
(Видання включене до 
наукометричної бази 
Web of Science Core 
Collection)

Пункт 2
1. Гусаров С., Суббот А. 
Современные подходы 
по обеспечению 
личной безопасности 
сотрудников 
правоохранительных 
органов от 
коррупционных 
посягательств. 
Європейські 
перспективи.  2013.  
№ 5. С. 38-43.
2. Суббот А. І., 
Костенко В. М. Шляхи 
покращення 
правового 
забезпечення протидії 
корупції в 
правоохоронних 
органах. Бюлетень 
Міністерства юстиції 
України.  2014.  № 1 
(147).  С. 115-120.
3. Суббот А.І. 
Забезпечення безпеки 
працівників 
правоохоронних 
органів від 
корупційних посягань. 
Віче.  2014.  № 12 
(368).  С. 27-31.
4. Суббот А.І. Участь 
громадськості у 
запобіганні та 
протидії корупції. 
Вісник Національної 
академії прокуратури 
України.  № 4 (37).  
2014.  С. 56-62.
5. Суббот А. І., 
Дем’янчук Ю. В. 
Засоби протидії та 
запобігання корупції в 
умовах реформування 
законодавства. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2017. №6. С. 113-118.

Пункт 3
1. Суббот А. І. Правові 
основи забезпечення 



безпеки працівників 
правоохоронних 
органів : монографія; 
Держ. податк. служба 
України, Нац. ун-т 
держ. податк. служби 
України.  Ірпінь : Вид-
во Нац. ун-ту ДПС 
України, 2012.  330 c.
2. Суббот А. І. 
Адміністративні 
правопорушення, 
пов’язані з корупцією. 
Науково-практичний 
коментар Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення / за 
заг. ред. С. В. Пєткова. 
К.: Юрінком Інтер, 
2020. 792 с. С. 429-
437.

Пункт 4
Наукове керівництво 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук:
1. Бригінець Андріана 
Василівна. 12.00.07 – 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право, інформаційне 
право; тема дис.: 
"Правове 
забезпечення 
конфіденційності у 
фінансово-правових 
відносинах". К 
26.503.01 у Науково-
дослідному інституті 
публічного права. 
Диплом кандидата 
юридичних наук ДК 
№ 046935, 16.05.2018 
р.
2. Пугач Дмитро 
Олексійович. 12.00.07 
– адміністративне 
право і процес; 
фінансове право, 
інформаційне право; 
тема дис.: 
"Адміністративно-
правове регулювання 
відносин у сфері 
допоміжних 
репродуктивних 
технологій". К 
26.503.01 у Науково-
дослідному інституті 
публічного права. 
Диплом кандидата 
юридичних наук ДК 
№ 049534, 18.12.2018 
р.

Пункт 10
05.09.2016 – 
05.09.2017 рр. - 
завідувач кафедри 
публічно-правових 
дисциплін Київського 
міжнародного 
університету. Наказ 
№169 від 05.09.2016 
р.
06.09.2017 – 



09.01.2018 р.р. - 
директор юридичного 
інституту Київського 
міжнародного 
університету. Наказ 
№ 165 від 6.09.2017 р. 

Пункт 11
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова з 16.07.2018 
р. Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 16.07.2018 р. № 
775.
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» з 
11.07.2019 р. Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
11.07.2019 р. № 975.
Виступав офіційним 
опонентом 
дисертацій: 
1) Бобко Уляни 
Петрівни на тему: 
«Адміністративно-
правове забезпечення 
укладення 
колективних 
договорів та угод в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 27 
серпня 2015 р.;
2) Самагальської 
Юстини Яромирівни 
на тему 
«Адміністративна 
процедура реалізації 
інспекційних 
повноважень в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 28 
серпня 2015 р.;
3) Бойчука Тараса 
Васильовича на тему 
«Правове 
регулювання 
гарантування та 
відновлення 
заощаджень в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 28 
серпня 2015 р.;
4) Проць Іванни 
Миколаївни на тему 



«Відповідальність за 
правопорушення у 
бюджетній сфері: 
адміністративно-
правові та фінансово-
правові аспекти» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 11 квітня 
2016 р.;
5) Шмігельської 
Наталії Олексіївни на 
тему 
«Адміністративно-
правове регулювання 
профілактики 
правопорушень у 
сфері економіки» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 04 липня 
2016 р.;
6) Цьвок Мар’яни 
Степанівни на тему 
«Інформаційно-
правове забезпечення 
діяльності 
недержавних 
громадських 
організацій в Україні» 
у спеціалізованій 
вченій раді Д 
35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 30 
вересня 2016 р.;
7) Стародуба Дмитра 
Миколайовича на 
тему «Правове 
регулювання 
декларування доходів 
фізичних осіб: 
порівняльна 
характеристика 
України та країн 
СНД» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 02 
червня 2017 р.;
8) Боднарчук Оксани 
Іванівни на тему 
«Адміністративно-
правове регулювання 
у сфері соціального 
захисту прав дітей» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 15 
вересня 2017 р.;
9) Шинкар Тетяни 
Ігорівни на тему 
«Застосування 
медіації в 
адміністративному 
судочинстві: 
вітчизняний та 
зарубіжний досвід» у 
спеціалізованій вченій 



раді Д 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 30 
березня 2018 р.;
10) Мороза Євгена 
Степановича на тему 
«Органи державного 
фінансового контролю 
як суб’єкти
адміністративно-
деліктного процесу в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.732.01 
Державного науково-
дослідного інституту 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України 29 березня 
2019 р.;
11) Ільчишин Надії 
Василівни на тему 
«Характеристика 
суб’єктів у 
правовідносинах 
адміністративного 
судочинства» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова 28 серпня 
2019 р.;
12) Баїк Оксани 
Іванівни на тему 
«Понятійно-
категоріальний апарат 
податкового права 
України» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 29 
жовтня 2019 р.;
13) Мельниченко 
Богдани Богданівни 
на тему 
«Адміністративно-
правове забезпечення 
публічного 
управління: 
європейські стандарти 
та їхня адаптація в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.142.02 ПрАТ 
«Вищий навчальний 
заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом» 5 серпня 
2020 р.

Пункт 17
05.08.1978 – 
17.12.2008 р.р. – 
служба в Збройних 
силах та податковій 
міліції ДПА України 
безперервно. Наказ 
ВІФК №6 від 
05.08.1978 р. 
30.08.2016 – 
05.09.2016 р.р. – 
завідувач сектору 



комплектування та 
проходження служби 
Університету 
державної фіскальної 
служби України. 
Наказ № 401-к від 
30.08.2016 р.

65580 Нікіфорова 
Тетяна 
Іванівна

Доцент 
кафедри 
кримінальн
ого права 
та процесу, 
кандидат 
юридичних 
наук, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хмельницький 
інститут 

регіонального 
управління та 

права, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036937, 
виданий 

09.11.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021484, 
виданий 

23.12.2008

14 Теорія і 
практика 
застосування 
заходів 
кримінально-
правового 
характеру

Хмельницький 
інститут 
регіонального 
управління та права, 
2002 р. Спеціальність 
– правознавство, 
кваліфікація – юрист. 
Диплом від 23 червня 
2002 р. ХМ № 
19351753. Кандидат 
юридичних наук, 
2006 р. Спеціальність 
– 12.00.08: 
кримінальне право; 
кримінологія; 
кримінально-
виконавче право. 
Тема дис.: 
«Обставини, що 
пом’якшують 
покарання за 
кримінальним правом 
України». Диплом від 
09.11.2006 р. ДК 
№036937. Доцент 
кафедри 
кримінального права 
та процесу. Атестат від 
23.12.2008 р. 12 ДЦ 
№021484. 
Відповідає 6 
підунктам п.( 2, 3, 11, 
13, 15, 16) п.30 ЛУ 
провадження 
освітньої діяльності

Пункт 2
1. Іванюк Т.І. 
Проблеми врахування 
обставин, що 
пом’якшують 
покарання, 
передбачених ч. 1 ст. 
66 КК України. Вісник 
Хмельницького 
інституту 
регіонального 
управління та права. 
2004. №3. С. 157-160 
2. Іванюк Т.І. 
Врахування судом 
обставин, які 
пом’якшують 
покарання, не 
передбачених 
Кримінальним 
кодексом України. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
2006. №1. С. 234-235. 
3. Нікіфорова Т.І. 
Розвиток вчення про 
обставини, які 
пом’якшують 
покарання в 
кримінальному праві 
України. 
Університетські 
наукові записки. 



Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
2007. №4 (24). С. 355-
360. 
4. Нікіфорова Т.І. 
Призначення 
покарання за 
наявності обставин, 
що пом’якшують 
покарання. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права.  
2008. №3. С. 258-261. 
5. Нікіфорова Т.І. 
Проблеми змісту 
деяких обставин, які 
пом’якшують 
покарання, 
передбачених ч. 1 ст. 
66 КК України. Форум 
права. 2008. №3. С. 
380-387. 
6. Нікіфорова Т.І. 
Місце обставин, які 
обтяжують покарання 
серед загальних засад, 
призначення 
покарання. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
2010. № 4(36). С. 202-
205. 
7. Нікіфорова Т.І. 
Юридична природа 
спеціальних видів 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності. 
Університетські 
наукові записки. 2014. 
№ 1. С. 181–186. 
8. Нікіфорова Т.І. 
Перспективи розвитку 
спеціальних видів 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
2014. №4 С. 171-178. 
9. Нікіфорова Т.І. 
Звільнення від 
кримінальної 
відповідальності за 
найманство. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
2016. №1 С. 171-178. 
10. Нікіфорова Т.І., 
Скок Л.В. 
Процесуальний 
порядок звільнення 
від кримінальної 



відповідальності і 
покарання 
неповнолітніх із 
застосуванням 
примусових заходів 
виховного характеру. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
2016. №2. С. 173-175  
11. Нікіфорова Т.І. 
Проблеми 
призначення 
покарання за 
сукупністю вироків. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
2017. №62 С.79-93 
12. Нікіфорова Т.І. 
Взаємодія органу 
пробації та інституцій 
громадянського 
суспільства в 
реалізації завдань 
пробації. 
Університетські 
наукові записки. 
Часопис 
Хмельницького 
університету 
управління та права. 
2019. №69 C.124-137 

Пункт 3
1. Нікіфорова Т.І. 
Обставини, які 
пом’якшують 
покарання за 
кримінальним правом 
України: монографія. 
Х.: Харків 
юридичний, 2009. 
208с.  
2. Кримінальне право 
України. Загальна 
частина: Навчальний 
посібник. – За ред. 
О.М. Омельчука. К.: 
Алеута; КНТ;ЦУЛ, 
2010. 208с. (глави 8,9)  
3. Спеціальні види 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності: 
навчальний посібник. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2015. 96с. 
4. Нікіфорова Т.І. 
Теорія і практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру: 
навчальний посібник. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 175с.

Пункт 11



Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента: 
Федорчук І.М. 
"Обставини, які 
обтяжують 
покарання", 
спеціальність 12.00.08  
- кримінальне право 
та кримінологія; 
кримінально-
виконавче право. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 35.725.02 у 
Львівському 
державному 
університеті 
внутрішніх справ, 4 
лютого 2011 року (за 
даними 
автореферату). 

Пункт 13
1. Навчально-
методичні матеріали 
навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру» 
для підготовки на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
право галузі знань 08 
право за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання 
[розроб. 
Т.І. Нікіфорова]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 
Затверджено на 
засідання кафедри 27 
серпня 2019 року,  
протокол №1. 
Погоджено 
методичною радою 
університету 27 
серпня 2019 року,  
протокол №1.
2. Навчально-
методичні матеріали 
навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру» 
для підготовки на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 081 
право галузі знань 08 
право за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 



діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за заочною 
формою навчання 
[розроб. 
Т.І. Нікіфорова]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 
Затверджено на 
засідання кафедри 27 
серпня 2019 року,  
протокол №1. 
Погоджено 
методичною радою 
університету 27 
серпня 2019 року,  
протокол №1.
3. Навчально-
методичні матеріали 
навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру» 
для підготовки на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання 
[розроб. 
Т.І. Нікіфорова]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. 
Ухвалено кафедрою 
кримінального права 
та процесу. Протокол 
№ 1 від 26 серпня 
2020 р. Погоджено 
методичною радою 
університету. 
Протокол № 1 від 27 
серпня 2020 р. 
4. Навчально-
методичні матеріали 
навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру» 
для підготовки на 
другому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за заочною 
формою навчання 
[розроб. 
Т.І. Нікіфорова]. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 



управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 
2020.Ухвалено 
кафедрою 
кримінального права 
та процесу. Протокол 
№ 1 від 26 серпня 
2020  р. Погоджено 
методичною радою 
університету. 
Протокол № 1 від 27 
серпня 2020 р. 

Пункт 15
1. Іванюк Т.І. Поняття 
та значення обставин, 
що пом’якшують 
покарання, за 
кримінальним правом 
України. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали 
ІХ регіональної 
науково-практичної 
конференції. 13-24 
лютого 2003 р. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2003. С. 
404-405. 
2. Іванюк Т.І. Зміст та 
правове значення 
з’явлення із 
зізнанням, щирого 
каяття та активного 
сприяння розкриттю 
злочину як обставин, 
що пом’якшують 
покарання. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: Матеріали Х 
регіональної науково-
практичної 
конференції. 5-6 
лютого 2004 р. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2004.  
С. 379-381.  
3. Іванюк Т.І. 
Врахування обставин, 
які пом’якшують 
покарання, при 
призначенні 
покарання. Молодь у 
юридичній науці: 
Збірник тез доповідей 
Міжнародної наукової 
конференції молодих 
вчених «Другі осінні 
юридичні читання». 
14-15 листопада 2003 
р.  Хмельницький: 
ХІУП, 2003.  С. 237-
239. 
4. Іванюк Т.І. 
Вчинення злочину 
внаслідок збігу 
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міліція"; Державна 
податкова 
адміністрація 
України, Академія 
держ. податкової 
служби України.  К. : 
МП Леся, 2001.  212 с.
4. Суббот А. І. 
Адміністративні 
правопорушення, 
пов’язані з корупцією. 
Науково-практичний 
коментар Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення / за 
заг. ред. С. В. Пєткова. 
К.: Юрінком Інтер, 
2020. 792 с. С. 429-
437.
5. Суббот А. І., Жаров 
А. І., Корнєєв Ю. В. 
Безпека професійної 
діяльності 
працівників 



податкової міліції : 
соціально-психолог. 
питання теорії і 
практики: навчальний 
посібник; Держ. 
податк. служба 
України. Нац. ун-т. 
Ірпінь : Нац. ун-т ДПС 
України, 2006. 352 с.

Пункт 4
Наукове керівництво 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук:
1. Бригінець Андріана 
Василівна. 12.00.07 – 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право, інформаційне 
право; тема дис.: 
"Правове 
забезпечення 
конфіденційності у 
фінансово-правових 
відносинах". К 
26.503.01 у Науково-
дослідному інституті 
публічного права. 
Диплом  кандидата 
юридичних наук ДК 
№ 046935, 16.05.2018.  
2. Пугач Дмитро 
Олексійович. 12.00.07 
– адміністративне 
право і процес; 
фінансове право, 
інформаційне право; 
тема дис.: 
"Адміністративно-
правове регулювання 
відносин у сфері 
допоміжних 
репродуктивних 
технологій". К 
26.503.01 у Науково-
дослідному інституті 
публічного права. 
Диплом кандидата 
юридичних наук ДК 
№ 049534, 18.12.2018. 

Пункт 10
05.09.2016 – 
05.09.2017 р.р. – 
завідувач кафедри 
публічно-правових 
дисциплін Київського 
міжнародного 
університету. Наказ 
№169 від 05.09.2016 
р.
06.09.2017 – 
09.01.2018 р.р. – 
директор юридичного 
інституту Київського 
міжнародного 
університету. Наказ 
№ 165 від 6.09.2017 р. 

Пункт 11
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 



Юзькова з 16.07.2018 
р. Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 16.07.2018 р. № 
775.
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» з 
11.07.2019 р. Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
11.07.2019 р. № 975.
Виступав офіційним 
опонентом 
дисертацій: 
1) Бобко Уляни 
Петрівни на тему: 
«Адміністративно-
правове забезпечення 
укладення 
колективних 
договорів та угод в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 27 
серпня 2015 р.;
2) Самагальської 
Юстини Яромирівни 
на тему 
«Адміністративна 
процедура реалізації 
інспекційних 
повноважень в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 28 
серпня 2015 р.;
3) Бойчука Тараса 
Васильовича на тему 
«Правове 
регулювання 
гарантування та 
відновлення 
заощаджень в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 28 
серпня 2015 р.;
4) Проць Іванни 
Миколаївни на тему 
«Відповідальність за 
правопорушення у 
бюджетній сфері: 
адміністративно-
правові та фінансово-
правові аспекти» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 11 квітня 
2016 р.;
5) Шмігельської 
Наталії Олексіївни на 



тему 
«Адміністративно-
правове регулювання 
профілактики 
правопорушень у 
сфері економіки» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 04 липня 
2016 р.;
6) Цьвок Мар’яни 
Степанівни на тему 
«Інформаційно-
правове забезпечення 
діяльності 
недержавних 
громадських 
організацій в Україні» 
у спеціалізованій 
вченій раді Д 
35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 30 
вересня 2016 р.;
7) Стародуба Дмитра 
Миколайовича на 
тему «Правове 
регулювання 
декларування доходів 
фізичних осіб: 
порівняльна 
характеристика 
України та країн 
СНД» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 02 
червня 2017 р.;
8) Боднарчук Оксани 
Іванівни на тему 
«Адміністративно-
правове регулювання 
у сфері соціального 
захисту прав дітей» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 15 
вересня 2017 р.;
9) Шинкар Тетяни 
Ігорівни на тему 
«Застосування 
медіації в 
адміністративному 
судочинстві: 
вітчизняний та 
зарубіжний досвід» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 30 
березня 2018 р.;
10) Мороза Євгена 
Степановича на тему 
«Органи державного 
фінансового контролю 
як суб’єкти 
адміністративно-
деліктного процесу в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 



раді Д 26.732.01 
Державного науково-
дослідного інституту 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України 29 березня 
2019 р.;
11) Ільчишин Надії 
Василівни на тему 
«Характеристика 
суб’єктів у 
правовідносинах 
адміністративного 
судочинства» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова 28 серпня 
2019 р.;
12) Баїк Оксани 
Іванівни на тему 
«Понятійно-
категоріальний апарат 
податкового права 
України» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 29 
жовтня 2019 р.
13) Мельниченко 
Богдани Богданівни 
на тему 
«Адміністративно-
правове забезпечення 
публічного 
управління: 
європейські стандарти 
та їхня адаптація в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.142.02 ПрАТ 
«Вищий навчальний 
заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом» 5 серпня 
2020 р.

Пункт 17
05.08.1978 – 
17.12.2008 р.р. – 
служба в Збройних 
силах та податковій 
міліції ДПА України 
безперервно. Наказ 
ВІФК №6 від 
05.08.1978 р. 
30.08.2016 – 
05.09.2016 р.р. – 
завідувач сектору 
комплектування та 
проходження служби 
Університету 
державної фіскальної 
служби України. 
Наказ № 401-к від 
30.08.2016 р.

362763 Бригінець 
Олександр 
Олексійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 
державної 
податкової 

служби 

10 Митне право Національний 
університет державної 
податкової служби 
України; 2008 р.; 
спеціальність – 
правознавство, 
кваліфікація – магістр 



України, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 
державної 
податкової 

служби 
України, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 006578, 

виданий 
27.04.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002848, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042259, 
виданий 

25.04.2015

з права, диплом з 
відзнакою КХ № 
34912728 від 11 червня 
2008 р. 
Національний 
університет державної 
податкової служби 
України; 2011 р.; 
спеціальність – 
фінанси, кваліфікація 
– магістр з фінансів, 
диплом з відзнакою 
КХ № 40963466 від 20 
травня 2011 р.
Кандидат юридичних 
наук зі спеціальності 
12.00.07: 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право. Диплом 
кандидата наук ДК 
№002848 від 22 
грудня 2011 р. Тема 
дис: 
«Адміністративно-
правовий статус 
Державної податкової 
служби України».
Доктор юридичних 
наук зі спеціальності 
12.00.07: 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право. Диплом 
доктора наук ДД 
№006578 від 27 
квітня 2017 р. Тема 
дис.:  «Правове 
забезпечення 
фінансової безпеки 
України».
Доцент кафедри 
фінансового права. 
Атестат доцента 12ДЦ 
№042259  від 28 
квітня 2015 р.
Відповідає 9 
підпунктам (2, 3, 6, 8, 
10, 11, 13, 14, 15) 
пункту 30 Ліцензійних 
умов.

Пункт 2
1. Бригiнець O. O., 
Шкарупа В. К. 
Oптимiзaцiя 
упрaвлiння oргaнaми 
держaвнoї пoдaткoвoї 
служби Укрaїни. 
Нaукoвий вiсник 
Нaцioнaльнoгo 
унiверситету ДПС 
Укрaїни. 2008.  №  1 
(40). – С. 138-143.
2. Бригiнець O. O. 
Oнтoлoгiя 
aдмiнiстрaтивнo-
прaвoвoгo стaтусу 
держaвнoї пoдaткoвoї 
служби Укрaїни. 
Фiнaнсoве прaвo.  
2009.  № 4.  С. 15-18.
3. Бригiнець O. O. 
Перспективи 
прaвoвoгo 
зaбезпечення 
мoдернiзaцiї 
держaвнoї пoдaткoвoї 
служби Укрaїни. 



Право та управління. 
2010. № 1 С. 12-19. 
URL: 
http://www.nbuv. 
gov.ua/ e-
journals/prtup/2010_1
/pdf/10boosou.pdf
4. Бригінець О. О., 
Білоус В. Т. 
Забезпечення 
вітчизняної 
економічної безпеки в 
умовах монополізму 
економіки України. 
Фінансове право. 
2015. № 3 (33). С. 44-
47.
5. Бригінець О. О. 
Місце державної 
фіскальної служби 
України в процесі 
реалізації фінансової 
безпеки держави. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Юриспруденція». 
2016. № 22. С. 60-63.
6. Бригінець О. О. 
Правове забезпечення 
митної безпеки 
держави як окремого 
елементу економічної 
безпеки держави. 
Економіка. Фінанси. 
Право.  2016.  № 10.  
С. 37-40. 
7. Бригінець О. О., 
Марценюк А. І. 
Адаптація 
національного 
законодавства до 
норм Європейського 
Союзу: митна справа. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету.  2017.  
Випуск 46.  Т.1.  С. 121-
123.

Пункт 3
1. Касьяненко Л.М., 
Цимбалюк А.В., 
Мельник О.П., 
Бригінець О.О. 
Фінансове право (у 
запитаннях та 
відповідях): 
навчальний посібник. 
Ірпінь: Національний 
університет ДПС 
України, 2009.  300 с. 
2. Касьяненко Л. М., 
Мельник О. П., 
Колесник К. О., 
Бригінець О. О. 
Фінансове право: 
практикум: 
навчальний посібник.  
Ірпінь: Національний 
університет ДПС 
України, 2010. 150 с.
3. Білоус В. Т., 
Бригінець О. О.  
Правове та 
організаційне 
забезпечення 
здійснення 
фінансових 



розслідувань : курс 
лекцій; Мін-во 
доходів і зборів 
України, Нац. ун-т 
державної податкової 
служби України.  
Ірпінь, 2013.  156 с. 
URL : 
library.asta/edu/ua/ 
4. Касьяненко Л. М., 
Аністратенко Ю. І., 
Баланюк Л. Л., 
Бригінець О. О. 
Фінансове право (у 
запитаннях і 
відповідях): 
навчальний посібник. 
Ірпінь: Національний 
університет ДПС 
України, 2014.  318 с.

Пункт 6
1. 2017-2018 
навчальний рік. 
Університет 
Державної фіскальної 
служби України. 
Навчально-науковий 
інститут права. 
Спеціальність  
«Право». 4 курс. 
Група ПБі-13-1. 
Навчальна 
дисципліна «Митне 
право». Лекційні 
заняття – 20 годин, 
семінарські заняття -
18 годин. Англійська 
мова.
2. 2017-2018 
навчальний рік. 
Університет 
Державної фіскальної 
служби України. 
Факультет 
оподаткування. 
Спеціальність «Митна 
справа». 3 курс. Група 
МСБі-14-2. Навчальна 
дисципліна «Митне 
право». Лекційні 
заняття – 18 годин, 
семінарські заняття – 
20 годин. Англійська 
мова.

Пункт 8
Член редакційної 
колегії наукового 
журналу «Ірпінський 
юридичний часопис».
URL: 
http://www.nusta.edu.
ua/home-
2/fahov%D1%96-
vidannya/%D1%96%D1
%80%D0%BF%D1%96
%D0%BD%D1%81%D1
%8C%D0%BA%D0%B8
%D0%B9-
%D1%8E%D1%80%D0
%B8%D0%B4%D0%B8
%D1%87%D0%BD%D0
%B8%D0%B9-
%D1%87%D0%B0%D1
%81%D0%BE%D0%BF
%D0%B8%D1%81/
URL: 
http://www.nusta.edu.
ua/wp-
content/uploads/2016/



11/%D0%86%D1%80%
D0%BF%D1%96%D0%
BD%D1%81%D1%8C%D
0%BA%D0%B8%D0%B
9-
%D1%8E%D1%80%D0
%B8%D0%B4%D0%B8
%D1%87%D0%BD%D0
%B8%D0%B9-
%D1%87%D0%B0%D1
%81%D0%BE%D0%BF
%D0%B8%D1%81.-
%D0%92%D0%B8%D0
%BF%D1%83%D1%81%
D0%BA-1.-%D0%92-
%D0%94%D0%A0%D0
%A3%D0%9A.pdf

Пункт 10
31.10.2017 – 
09.01.2018 р.р. – 
завідувач кафедри 
публічно-правових 
дисциплін 
юридичного інституту 
Київського 
міжнародного 
університету. Наказ 
№230 від 31.10.2017 р.
19.02.2018 – 
30.06.2018 р.р. – 
завідувач кафедр 
загальноюридичних 
дисциплін, 
правознавства 
юридичного інституту 
Приватного вищого 
навчального закладу 
«Фінансово-правовий 
коледж». Наказ №01-
22/к від 19.02.2018 р.

Пункт 11
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
70.895.02 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова з 24.09.2020 
р. Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 24.09.2020 р. № 
1188.
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України з 
24.05.2018 р. Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
24.05.2018 р.  № 527.
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
26.004.16 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України (період від 
07.11.2018 р. до 
04.03.2020 р.). Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
07.11.2018 р. № 1218,  
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 04.03.2020 р. № 



387.
Виступав офіційним 
опонентом 
дисертацій: 
1) Проценка Андрія 
Тарасовича на тему 
«Правове 
регулювання обігу 
електронних грошей в 
Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 9 
грудня 2016 р.;
2) Васьківської Ксенії 
Миколаївни на тему 
«Адміністративно-
правові засади 
регулювання 
пільгового житлового 
кредитування молоді 
в Україні» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 4 
квітня 2018 р.;
3) Мирошниченка 
Миколи 
Миколайовича на 
тему «Правове 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави» у 
спеціалізованій вченій 
раді К 26.503.01 у 
Науково-дослідному 
інституті публічного 
права 25 липня 2018 
р.;
4) Тарасенко Оксани 
Вікторівни на тему 
«Взаємодія між 
правоохоронними та 
контролюючими 
органами України у 
протидії фіктивному 
підприємництву» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 15 
листопада 2018 р.;
5) Карпенко Наталії 
Вікторівнани тему: 
«Пеня у податковому 
праві» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 27.855.02 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 27 
червня 2019 р.;
6) Рибінської Анни 
Петрівни на тему 
«Адміністративно-
правове забезпечення 
діяльності з надання 
сервісних послуг МВС 
України» у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.732.01 
Державного науково-
дослідного інституту 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України 02 жовтня 



2019 р.

Пункт 13
1. Бригінець О. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
магістерських робіт  
на кафедрі теорії та 
історії держави і 
права: Метод. 
Рекомендації. К.: ЦП 
«КОМПРІНТ», 2018.   
65 c. 
2. Бригінець О. О. 
Методичні вказівки 
для проведення 
олімпіади  з 
правознавства серед 
студентів 1 курсу: 
Метод. Вказів. К.: ЦП 
«КОМПРІНТ», 2018.  
22 c. 
3. Касьяненко Л. М., 
Мельник О. П., 
Колесник К. О., 
Бригінець О. О. 
Фінансове право: 
практикум: 
навчальний посібник.  
Ірпінь: Національний 
університет ДПС 
України, 2010. 150 с.
4. Білоус В. Т., 
Бригінець О. О.  
Правове та 
організаційне 
забезпечення 
здійснення 
фінансових 
розслідувань : курс 
лекцій; Мін-во 
доходів і зборів 
України, Нац. ун-т 
державної податкової 
служби України.  
Ірпінь, 2013.  156 с. 
URL : 
library.asta/edu/ua/

Пункт 14
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком на 
юридичному 
факультеті 
Університету 
державної фіскальної 
служби України 
«Знавці фінансового 
права» (2011-2018 
р.р.).

Пункт 15
1. Бригінець О. О. 
Правове забезпечення 
зовнішньоекономічної 
безпеки держави як 
окремого елементу 
економічної безпеки 
держави. Правові 
засоби забезпечення 
та захисту прав 
людини: вітчизняний 
та зарубіжний досвід : 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 18-19 
листопада 2016 р. 
Харків, 2016. С. 39-41.



2. Бригінець О.О. 
Монополістичні 
об’єднання як загроза 
економічній безпеці 
держави Господарське 
право та процес в 
умовах трансформації 
суспільних відносин: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (в 
авторській редакції), 
(м. Кривий Ріг, 27 
вересня 2018 року).  
Кривий Ріг: ДЮІ МВС 
України, 2018. С. 39-
41.
3. Бригінець О. О. 
Роль Державної 
фіскальної служби 
україни у забезпеченні 
фінансової безпеки 
держави. Фінансова 
безпека України на 
сучасному етапі: 
матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
інтернетконференції, 
м. Ірпінь, 28 
листопада 2018 року.  
Ірпінь: Університет 
ДФС України, 2018. С. 
41-45.
4. Білоус В. Т., 
Бригінець О. О. 
Сучасний стан 
податкової безпеки 
України. Управління 
публічними 
фінансами та 
проблеми 
забезпечення 
національної 
економічної безпеки: 
збірник тез 
Податкового конгресу 
(м. Ірпінь, 12 грудня 
2019 р.). Ірпінь: 
Університет ДФС 
України, 2019. 713 с. 
(Серія «Податкова та 
митна справа в 
Україні». Т. 141. С. 316-
321.
5. Бригінець О. О., 
Сарана С. В. Податкові 
режими в Україні в 
умовах 
глобалізаційних 
процесів. The IX th 
International scientific 
and practical 
conference « ACTUAL 
ASPECTS OF 
DEVELOPMENT IN 
THE CONTEXT OF 
GLOBALIZATION » 
(March 23-24, 2020). 
Florence, Italy 2020. C. 
158-162.

356990 Самсін Ігор 
Леонович

Професор 
кафедри 
конституцій
ного, 
адміністрат
ивного та 
фінансовог
о права, 
доктор 

Юридичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003675, 

виданий 
23.09.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054011, 
виданий 

11 Податкове 
право

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка; 1983 р.; 
спеціальність – 
правознавство, 
кваліфікація – юрист. 
Диплом ІВ I № 051073 
від 25 червня 1983 р.



юридчиних 
наук, 
доцент, 
заслужений 
юрист 
Україн, 
Основне 
місце 
роботи

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
047197, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
професора AП 

001853, 
виданий 

02.07.2020

Кандидат юридичних 
наук зі спеціальності 
12.00.07: 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право. Диплом 
кандидата наук ДК № 
054011 від 14 жовтня 
2009 р. Тема дис.: 
«Тлумачення актів 
законодавства про 
оподаткування 
України».
Доктор юридичних 
наук зі спеціальності 
12.00.07: 
адміністративне право 
і процес; фінансове 
право; інформаційне 
право. Диплом 
доктора наук ДД № 
003675 від 23 вересня 
2014 р. Тема дис.: 
«Податкове 
зобов’язання в 
механізмі фінансово-
правового 
регулювання 
(методологічний 
аспект)».
Доцент кафедри 
комерційного права. 
Атестат доцента 12ДЦ 
№047197 від 29 
вересня 2015 р.
Професор кафедри 
конституційного, 
адміністративного та 
фінансового права. 
Атестат професора АП  
№001853 від 
02.07.2020 р. 
Заслужений юрист 
України. Посвідчення 
№1599. Указ 
Президента України 
від 26.06.2006 р. 
№578/2006.
Відповідає 10 
підпунктам (1, 2, 3, 8, 
10, 11, 13, 15, 16, 17) 
пункту 30 Ліцензійних 
умов.

Пункт 1
1. Management and 
regulation of electronic 
money circulation: 
information and 
juridical aspects: Oleh 
Omelchuk, Nataliia 
Borsuk, Igor Samsin, 
Myroslav Lutskyi, Yuliia 
Trufanova / 
International Journal of 
Management (IJM) 
Volume 11. Issue 4. 
April 2020.Р. 634-644. 
(Видання, включене 
до наукометричної 
бази Scopus)

Пункт 2
1. Самсін І.Л. До 
проблеми про 
буквальне та 
асоціативне 
тлумачення актів 
податкового 
законодавства. 



Збірник наукових 
праць «Актуальні 
проблеми держави і 
права». 2007. Вип. № 
36. Одеса: Юрид. л-ра. 
С. 465-475. 
2. Самсін І.Л. Способи 
та межі логічного 
перетворення тексту 
актів податкового 
законодавства при їх 
тлумаченні. Збірник 
наукових праць 
«Актуальні проблеми 
держави і права». 
2008. Вип. № 39. С. 
118-127. 
3. Самсін І.Л. 
Правовий зміст 
конституційних начал 
податкового 
законодавства 
України: теоретико-
прикладний аналіз в 
методологічному 
контексті тлумачення. 
Збірник наукових 
праць «Актуальні 
проблеми держави і 
права». 2009. Випуск 
№ 47. С.274-281. 
4. Самсін І.Л. 
Підстави виникнення 
податкового 
зобов’язання за 
Податковим кодексом 
України. Вісник 
Академії правових 
наук України: збірник 
наукових праць. 
Харків, 2011. № 3 (66). 
С. 179-186. 
5. Самсін І.Л. 
Динаміка податкового 
зобов’язання. Вісник 
Вищого 
адміністративного 
суду України. 2011. № 
3. С. 63-68. 
6. Самсін І.Л. До 
питання про 
розмежування 
податкового та 
цивільно-правового 
зобов’язання. Вісник 
господарського 
судочинства. 2012. № 
1. С. 80-84. 
7. Самсін І.Л. Примус 
в податковому праві. 
Вісник Вищого 
адміністративного 
суду України. 2012. 
№1. С. 20-25. 
8. Самсін І.Л. 
Структура 
податкового 
зобов’язання. 
Публічне право. 2012. 
№ 2 (6). С. 105-110. 
9. Самсін І.Л. Норми 
права в механізмі 
вирішення податково-
правового спору. 
Публічне право. 2012. 
№ 4. С. 92-98. 
10. Самсін І.Л. 
Природа податкового 
зобов’язання. Право і 
суспільство. 2012. № 
4. С.  51-55. 



11. Самсін І.Л. 
Концептуальні 
підходи до 
визначення 
податкового 
зобов’язання. Право 
України. 2013. № 2. С. 
87-92. 
12. Самсін І.Л. 
Податкові 
правовідносин як 
різновид фінансово-
правових. Фінансове 
право. 2013. № 2. С. 
21-24. 
13. Самсін І.Л. 
Підгалузева природа 
податково-правових 
відносин та їх ознаки. 
Вісник Національної 
академії правових 
наук України. 2013. 
№2. С. 141-147. 
14. Самсін І.Л. 
Механізм вирішення 
податково-правового 
спору. Митна справа. 
2013. №3 (87). С. 10-
15. 
15. Самсін І.Л. Щодо 
відповідальності за 
невиконання 
податкового 
зобов’язання. 
Науковий вісник 
Дніпропетровського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
2013. № 4. С. 275-283. 
16. Самсін І.Л. 
Співвідношення 
структурних елементів 
податкового 
зобов’язання і 
правового механізму 
податку. Право 
України. 2014.  № 4. С. 
91-96. 
17. Самсін І.Л. Про 
наслідки невиконання 
податкового 
зобов’язання. Вісник 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія». 
2014. Том 13. С. 85-91. 
18. Самсін І.Л. 
Питання щодо 
процедури 
узгодження 
податкового 
зобов’язання. 
Юридичний журнал. 
2015. №1 (151). С.100-
102.

Пункт 3
1. Самсін І.Л. 
Тлумачення актів 
законодавства 
України про 
оподаткування: 
лекційно-практичний 
курс: навчальний 
посібник. К.: Київ. 
нац. торг.-екон.ун-т, 
2010. 364 с.
2. Самсин И.Л. 
Конструкция 
обязательства в 



налогово-правовом 
регулировании. 
Очерки налогово-
правовой науки 
современности: 
монографія / под.общ. 
ред. Е.Ю. Грачевой и 
Н.П. Кучерявенко. 
Москва-Харьков: 
Право, 2013. С. 318-
339.
3. Самсін І.Л. 
Податкове 
зобов’язання: правова 
природа, динаміка та 
наслідки 
невиконання: 
монографія. Харків: 
Право, 2013. 328 с.
4. Samsin I.L. The 
Current State of 
Ukraine’s Legislation 
and the Problems of Its 
Intervention. 
Challenges and 
prospects for the 
development of legal 
systems in Ukraine and 
EU countries: 
comparative analysis: 
Collective monograph. 
Riga: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
2019. Volume 2. 304 p. 
5. Самсін І.Л. 
Тлумачення актів 
законодавства 
України про 
оподаткування: 
лекційно-практичний 
курс: навчальний 
посібник. 2-ге вид. 
перероб. та допов. 
Київ: Київ. Нац. торг.-
екон. ун-т, 2018. 488 с.

Пункт 8
Член редакційної 
колегії наукового 
журналу 
«Університетські 
наукові записки». 
Рішення вченої ради 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова від 29 квітня 
2020 року, протокол 
№ 8.

Пункт 10
В.о. завідувача 
кафедри 
конституційного 
адміністративного та 
фінансового права 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова з 25.08.2020 
року. Наказ №436-к 
від  20.08.2020 р.

Пункт 11
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
70.895.02 у 
Хмельницькому 
університеті 



управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова з 16.07.2018 
р. Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 16.07.2018 р. № 
775.
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.052.19 у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» з 
11.07.2019 р. Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
11.07.2019 р. № 975.

Пункт 13
1. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Адміністративне 
процесуальне право» 
для підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 281 
Публічне управління 
та адміністрування 
галузі знань 28 
Публічне управління 
та адміністрування за 
денною формою 
навчання / [розр. І.Л. 
Самсін, М.З. Берцюх]. 
– Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 98 с. 
(Ухвалено кафедрою 
конституційного, 
адміністративного та 
фінансового права 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова. Протокол 
№ 3 від 22.10.2019 р.
Схвалено методичною 
радою Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова. Протокол 
№ 4 від 19.12.2019 р.).
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Адміністративний 
процес» для 
підготовки на 
першому освітньому 
рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра за 
спеціальністю 081 
Право галузі знань 08 
Право за денною 
формою навчання / 
[розр. І.Л. Самсін, 
М.З. Берцюх]. – 
Хмельницький: 



Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 69 с. 
(Ухвалено кафедрою 
конституційного, 
адміністративного та 
фінансового права 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова. Протокол 
№ 3 від 22.10.2019 р. 
Схвалено методичною 
радою Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова. Протокол 
№ 4 від 19.12.2019 р.).
3. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Тлумачення 
нормативно-правових 
актів» для підготовки 
здобувачів освітньо-
наукового ступеня 
доктора філософії 
(к.ю.н.) за 
спеціальністю 081 
Право, галузі знань 08 
Право (за 
спеціальністю 
Адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право) 
за заочною формою 
навчання / [розр. І.Л. 
Самсін]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018. – 25 с.
Ухвалено кафедрою 
конституційного, 
адміністративного та 
фінансового права 
Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова. Протокол 
№ 11 від 12.02.2018 р.
Схвалено методичною 
радою Хмельницького 
університету 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова. Протокол 
№ 7 від 07.05.2018 р.

Пункт 15
1. Самсін І.Л. 
Податкове 
зобов’язання як 
системоутворююча 
конструкція в 
регулюванні відносин 
оподаткування. 
Публічна влада в 
Україні та 
конституційно-
правовий механізм її 
реалізації: матеріали 
науково-практичної 



конференції, м. 
Харків, 28 вересня 
2011 року / Ред. кол.: 
В.Я.Тацій, Ю.П. 
Битяк, А.П. Гетьман, 
С.Г. Серьогіна та ін. Х., 
2011. С. 66-69 .
2. Самсін І.Л. 
Деталізація припису 
ст. 67 Конституції 
України в вихідних 
конструкціях 
податково-правового 
регулювання. 
Фінансове право у ХХІ 
сторіччі: здобутки та 
перспективи: збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 4-7 
жовтня 2011 року. Ч. ІІ 
/ НДІ фінансового 
права. К.: Алерта, 
2011. С. 257-262.
3. Самсін І.Л. 
Налоговая 
обязанность или 
налоговое 
обязательство. 
Научные труды по 
финансовому праву: 
современные 
проблемы 
финансового 
правотворчества и 
источников (форм) 
финансового права: 
материалы Второй 
международной 
научно-теоретической 
конференции 
«Худяковские чтения 
по финансовому 
праву» (Алматы, 20 
октября 2011 г.). Вып. 
2. Алматы: ТОО 
«Налоговый эксперт», 
2012. С. 195-200.
4. Самсін І.Л. К 
вопросу о динамике 
налогового 
обязательства. 
Юридическая наука 
как основа правового 
обеспечения 
инновационного 
развития России 
(Кутафинские 
чтения): сборник 
докладов 
Международной 
научно-практической 
конференции: 
доклады по кафедре 
финансового права. 
М.: ООО «Изд-во 
«Элит»», 2012. С. 126-
130.
5. Самсін І.Л. До 
питання про правову 
природу податкового 
зобов’язання. 
Актуальні питання 
публічного та 
приватного права: 
тези доповідей ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 03 



жовтня 2012 р. / за 
ред.. В.М. Огаренка та 
ін. Запоріжжя: КПУ, 
2012. С. 229-231.
6. Самсін І.Л. 
Законодавче 
регулювання 
припинення 
податкового 
зобов’язання. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки: 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (в 
авторській редакції), 
(Донецьк, 24 лютого 
2012): матеріали у 2 ч. 
Донецьк: ЧП «ИД 
«Кальмиус», 2012. Ч. 
ІІ. С. 22-23.
7. Самсін І.Л. Про 
динаміку податкового 
зобов’язання. 
Принципы 
финансового права: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., 
Харьков, 19-20 апр. 
2012 г. / редкол.: В.Я. 
Таций, Ю.П. Битяк, 
Л.К. Воронова и др. 
Харьков: Право, 2012. 
С. 221-224.
8. Самсін І.Л. Про 
державний примус у 
податково-правовому 
регулюванні. 
Удосконалення 
місцевого 
самоврядування в 
аспекті 
конституційної 
реформи: зб. наук. ст. 
та тез доповід. за 
матеріалами Міжнар. 
наук.-прак. конф., м. 
Полтава, 27 черв. 2013 
р. / редкол.: С. Г. 
Серьогіна, О. П. 
Бущан, О. Р. 
Дашковська. П.: НДІ 
держ. буд-ва та місц. 
самоврядування, 2013. 
С. 60-62.
9. Самсін І.Л. Деякі 
питання забезпечення 
виконання 
податкового 
зобов’язання за 
Податковим кодексом 
України. Правове 
життя сучасної 
України: зб. наук. ст. 
та тез доповід. за 
матеріалами Міжнар. 
наук практ. конф. (16-
17 трав. 2013 р.). Т.2 / 
Націон. ун-т «Одеська 
юридична академія». 
Одеса, 2013. С. 8-10.
10. Самсін І.Л. 
Концептуальні засади 
визначення 
можливості 
застосування 
податкового закону 
(законодавчого 
положення) до 
правового казусу. 



Сервісна економіка в 
умовах глобальної 
конкуренції: правовий 
та інституційний 
виміри (Service 
Economy in the Context 
of Global Competition: 
Legal and Institutional 
Dimensions): 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Київ, 15–16 лист. 2017 
р.) / відп. ред. А.А. 
Мазаракі. Київ: Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 
2017. С.17-21.
11. Самсін І.Л. Види та 
суб’єкти тлумачення 
актів законодавства 
про оподаткування. 
Правові засади 
організації та 
здійснення публічної 
влади: збірник тез 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м. Хмельницький, 
23–30 квітня 2018 
року). Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2018.С.101-104.
12. Самсін І.Л. 
Формування єдиної 
судової практики 
Верховним Судом в 
публічних 
правовідносинах.Воро
новські читання: 
судовий прецедент – 
джерело права або 
приклад 
правозастосування:збі
рник тез Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. 
Ірпінь, 4-5 жовтня 
2019 р.). Ірпінь: 
Університет 
державної фіскальної 
служби України,2019. 
С.153-156.
13. Самсін І.Л. 
Тлумачення 
податкового 
законодавства 
Конституційним 
Судом України. 
Конституційні 
цінності: правова 
природа та практика 
реалізації: збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 17 
травня 2019 року). 
Частина 2. 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С.171-
174.

Пункт 16
1. Громадська 
організація 



«Асоціація 
податкових 
радників», член 
Наукової ради / 
Наукова рада. URL: 
http://advisortax.org/?
page_id=176
2. Громадська 
організація «Союз 
юристів України», 
член Постійної комісії 
Ради Союзу юристів 
України з питань 
імплементації судової 
реформ Постійні 
комісії Ради Союзу 
юристів України. URL: 
https://lawyersunion.or
g.ua/postijni-komisiyi-
rady-soyuzu-yurystiv-
ukrayiny/

Пункт 17
26.04.1995 – 
03.05.2017 р.р. – 
Суддя Верховного 
Суду України. Наказ 
№ 138 від 26.04.1995 
р.
URL : 
http://www.viaduk.net
/clients/vsu/vsu.nsf/(d
ocuments)/78F70312E3
5F1D77C22581ED0030
15C6

4539 Білоусов 
Юрій 
Валерійович

Професор 
кафедри 
цивільного 
права та 
процесу,, 
кандидат 
юридичних 
наук, 
професор,к
ерівник 
групи 
забезпечен
ня, гарант 
освітніх пр, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007268, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007634, 
виданий 

17.04.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 010327, 

виданий 
26.02.2015

23 Організація 
примусового 
виконання 
рішень

Львівський 
державний 
університет ім. І. 
Франка, 1997 р. 
Спеціальність — 
правознавство, 
кваліфікація — юрист. 
Диплом від 27.06.1997 
р. ЛК № 000068. 
Кандидат юридичних 
наук, 2000 р. 
Спеціальність 
20.02.03 — військове 
право; військові 
проблеми 
міжнародного права.
Диплом від 
27.06.2000 р. ДК № 
007268. Тема дис.: 
«Судове провадження 
у справах за скаргами 
військовослужбовців 
на дії, рішення та 
бездіяльність органів 
військового 
управління та 
військових посадових 
осіб». Доцент кафедри 
цивільно-правових 
дисциплін. Атестат від 
17.04.2003 р. ДЦ № 
007634. Професор 
кафедри цивільного 
права та процесу. 
Атестат від 26.02.2015 
р. 12ПР № 010317.
Відповідає 10  
пунктам  (п. 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 11, 13, 16) ЛУ 
провадження 
освітньої діяльності

Пункт 1
Bilousov, Y. V., 
Hariievska, M. B., 
Bondarenko-Zelinska, 



N. L., Trach, O. M., & 
Chudyk-Bilousova, N. I. 
(2020). Digitalization of 
civil justice in Ukraine. 
Asia Life Sciences, (1), 
209–226. 
https://bit.ly/2ScBzkC

Пункт 2
1. Білоусов Ю. В. 
Поняття, призначення 
та класифікація 
строків у виконавчому 
провадженні. 
Університетські 
наукові записки. 2016. 
№ 1 (57). С. 64–79.
2. Білоусов Ю. В. 
Формування 
державної політики у 
сфері виконання 
судових рішень за 
міжнародними 
зобов’язаннями 
України. Приватне 
право і 
підприємництво. Вип. 
17, 2017 р. С. 160–164. 
3. Білоусов Ю. Суд як 
суб’єкт відносин із 
виконання судових 
рішень у контексті 
оновлення цивільного 
процесуального 
законодавства. Право 
України. 2017. № 8. С. 
100–108.
4. Білоусов Ю. В. 
Гарантії майнових 
інтересів держави під 
час виконання 
судових рішень: 
міжнародний та 
національний 
аспекти. 
Університетські 
наукові записки. 2018. 
№ 3–4 (67–68). С. 44–
61.
5. Білоусов Ю. В. 
Гарантії держави 
Україна під час 
виконання судових 
рішень: міжнародний 
і національний 
аспекти. Порівняльно-
аналітичне право. 
2019. № 5. С. 105–108. 
URL : 
https://doi.org/10.3278
2/2524-
0390/2019.5.24.
6. Білоусов Ю. В. 
Мораторій на 
звернення стягнення 
на майно у контексті 
забезпечення 
майнових інтересів 
держави та суб’єктів 
приватного права. 
Університетські 
наукові записки. 2019. 
№ 3 (71). С. 120–135. 
URL : 
https://doi.org/10.3749
1/UNZ.71.11.

Пункт 3
1. Гармонизация 
договорного права / 
Ю. В. Белоусов, Ю. Б. 



Бек, Е. Ю. Дыминская 
и др. ; под ред. У. 
Хелльманна, С. А. 
Балашенко, Ю. В. 
Белоусова. 
Хмельницкий : 
Хмельницкий 
университет 
управления и права, 
2015. 294 с.
2. Білоусов Ю. В. 
Правові джерела 
регулювання 
діяльності 
міжнародного 
комерційного 
арбітражу. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж 
/ Ю. В. Білоусов, В. М. 
Конащук, В. М. Коссак 
та ін. ; під ред. У. 
Гелльманна, В. М. 
Коссака. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2015. С. 43–72.
3. Білоусов Ю. В. 
Третейський суд в 
Україні. Нейтральне 
встановлення фактів 
(neutral fact finding) (у 
співавторстві з Н. Л. 
Бондаренко-
Зелінською). Вступ до 
альтернативного 
вирішення спорів / 
під ред. У. 
Хелльманна, Н. Л. 
Бондаренко-
Зелінської. 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. 234 с. С. 174–186, 
214–216.

Пункт 4
Іванов Сергій 
Олексійович. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук. 
Спеціальність 12.00.03 
— цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право на тему: 
«Участь у цивільних 
відносинах 
юридичних осіб 
публічного права (на 
прикладі Міністерства 
оборони України)». 
Захищено 6 травня 
2009 року в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.236.02 по 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук при 
Інституті держави і 
права ім. В. М. 
Корецького 
Національної академії 



наук України. 
Диплом ДК № 054893 
видано на підставі 
рішення президії 
Вищої атестаційної 
комісії України від 14 
жовтня 2009 р., 
протокол 19-06/4;
Феннич Василь 
Петрович. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 — цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право на тему: 
«Доказові презумпції 
в цивільному 
судочинстві». 
Захищено 27 жовтня 
2009 року в 
спеціалізованій вченій 
раді К 26.500.01 у 
Науково-дослідному 
інституті приватного 
права і 
підприємництва 
Академії правових 
наук України. 
Диплом ДК 057346 
видано на підставі 
рішення президії 
Вищої атестаційної 
комісії України від 10 
лютого 2010 р., 
протокол № 49-06/1;
Гаврік Роман 
Олександрович. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 — цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право на тему: 
«Законна сила 
судових рішень у 
цивільних справах». 
Захищено 16 червня 
2011 року в 
спеціалізованій вченій 
раді К 26.500.01 у 
Науково-дослідному 
інституті приватного 
права і 
підприємництва 
Національної академії 
правових наук 
України. 
Диплом ДК № 004489 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії Міністерства 
освіти і науки, молоді 
та спорту України від 
17 лютого 2012 р.;
Черняк Олена 
Юріївна. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 — цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 



міжнародне приватне 
право на тему: 
«Цивільно-правовий 
статус споживача у 
контексті адаптації 
законодавства 
України до 
законодавства 
Європейського 
Союзу». Захищено 6 
липня 2011 року в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.500.01 у 
Науково-дослідному 
інституті приватного 
права і 
підприємництва 
Національної академії 
правових наук 
України. 
Диплом ДК № 000769 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії Міністерства 
освіти і науки, молоді 
та спорту України від 
10 листопада 2011 р.; 
Мельник Ярослав 
Ярославович. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 — цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право на тему: 
«Обов’язки учасників 
цивільного процесу». 
Захищено 30 травня 
2013 року в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.500.01 у 
Науково-дослідному 
інституті приватного 
права і 
підприємництва 
Національної академії 
правових наук 
України в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.500.01 у 
Науково-дослідному 
інституті приватного 
права і 
підприємництва 
Національної академії 
правових наук 
України. 
Диплом ДК № 016587 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії Міністерства 
освіти і науки України 
від 10 жовтня 2013 р.; 
Гетманцев Максим 
Олександрович. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 
12.00.03 — цивільне 
право і цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право на тему: «Речові 
докази в цивільному 
процесі». Захищено 25 



квітня 2014 року в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.500.01 у 
Науково-дослідному 
інституті приватного 
права і 
підприємництва 
Національної академії 
правових наук 
України. 
Диплом ДК № 022384 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії Міністерства 
освіти і науки України 
від 26 червня 2014 р. 
Гарієвська Мирослава 
Богданівна. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук. 
Спеціальність 12.00.03 
— цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне приватне 
право «Дискреційні 
повноваження суду 
при розгляді 
цивільних справ у суді 
першої інстанції». 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.500.01 у 
Науково-дослідному 
інституті приватного 
права і 
підприємництва 
Національної академії 
правових наук 
України. 
Диплом ДК № 022384 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії Міністерства 
освіти і науки України 
від 26 червня 2014 р.

Пункт 5
Виконавець TEMPUS 
VI — проекту 
міжнародної технічної 
допомоги «Навчання 
альтернативному 
вирішенню спорів як 
підхід до 
забезпечення прав 
людини (TRADIR)», 
грудень 2013 — 
листопад 2016, наказ 
від 26.11.2014 р.

Пункт 8
член редакційної 
колегії, 
відповідальний 
секретар часопису 
«Університетські 
наукові записки»
(з 2003 року по цей 
час, чинне рішення 
вченої ради ХУУП 
імені Леоніда 
Юзькова від 
29.04.2020 р., 
протокол № 8) 

Пункт 10
завідувач лабораторії 
з проблем адаптації 
цивільного 



законодавства до 
стандартів 
Європейського Союзу 
Науково-дослідного 
інституту приватного 
права і 
підприємництва імені 
академіка Ф. Г. 
Бурчака Національної 
академії правових 
наук України, 
01.04.2004-31.03.2015, 
довідка від 20.09.2029 
р., № 04-18/25

Пункт 11
Спеціалізована вчена 
рада Д 35.051.27 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Офіційний опонент. 
Здобувач - Майка 
Максим Борисович. 
Тема дисертації - 
«Виконання ухвал 
суду у цивільному 
процесі». 
Спеціальність -  
12.00.03 — цивільне 
право і цивільний 
процес, сімейне право, 
міжнародне приватне 
право. Дата захисту - 
02.07.2019. 
Автореферат 
розіслано 29 травня 
2019 р.
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.007.04 у 
Національній академії 
внутрішніх справ. 
Офіційний опонент. 
Здобувач - Підченко 
Юрій Олексійович. 
Тема дисертації - 
«Судові рішення у 
справах окремого 
провадження». Дата 
захисту – 23 вересня 
2019 р. Автореферат 
розіслано 23 серпня 
2019 р.

Пункт 13
1. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни  
«Цивільне 
процесуальне право»  
для підготовки 
фахівців на першому 
освітньому рівні  
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра  за 
спеціальністю 
6.030401 
Правознавство галузі 
знань 0304 Право за 
денною формою 
навчання (частина 
друга) / уклад. Ю. В. 
Білоусов, Н. Л. 
Бондаренко-
Зелінська, О. М. Трач, 
С. О. Якимчук, М. Б. 
Гарієвська. Протокол 
кафедри № 1 від 



29.08.2017 р. протокол 
метод. ради № 1 від 
28.09.2017 р. 
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни  
«Цивільне 
процесуальне право»  
для підготовки 
фахівців на першому 
освітньому рівні  
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
бакалавра  за 
спеціальністю 
6.030401 
Правознавство галузі 
знань 0304 Право за 
денною формою 
навчання  (Частина 
перша) / уклад. Ю. В. 
Білоусов, Н. Л. 
Бондаренко-
Зелінська, О. М. Трач, 
С. О. Якимчук, М. Б. 
Гарієвська. Протокол 
кафедри № 9 від 
18.04.2018 р. 
Протокол метод. ради 
№ 7 від 07.05.2018 р.
5. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація 
примусового 
виконання рішень» 
для підготовки 
фахівців на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра зі 
спеціальності 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання / 
уклад Ю. В. Білоусов. 
Протокол кафедри № 
1 від 27.08.2020 р., 
Протокол метод. ради 
№ 1 від 27.08.2020 р.
4. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація 
примусового 
виконання рішень» 
для підготовки 
фахівців на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра зі 
спеціальності 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за заочною 
формою навчання / 
уклад Ю. В. Білоусов. 
Протокол кафедри № 
1 від 27.08.2020 р., 
Протокол метод. ради 
№ 1 від 27.08.2020 р.

Пункт 16



Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація цивілістів 
України» (АЦУ). 
ЄДРПОУ 38005251 (з 
14.05.2011 р. по даний 
час) 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація правників 
України». ЄДРПОУ 
26334715 (з 31.10.2013 
р. по даний час), 
голова Відділення 
АПУ в Хмельницькій 
області
Громадська 
організація «Ліга 
професорів права, 
докторів юридичних 
наук та докторів 
філософії у сфері 
права» (ГО «Ліга 
професорів права»). 
ЄДРПОУ 40333592 (з 
02.02.2016 р. по даний 
час)
Громадська 
організація «Агенція з 
питань виконання 
рішень» (ГО «АВР») 
ЄДРПОУ 40682954 (з 
10.07.2016 р. по даний 
час) довідка від 
16.09.2019 р. № 01-37

78642 Кравчук 
Олег 
Вікторович

Доцент 
кафедри 
кримінальн
ого права 
та процесу, 
кандидат 
юридичних 
наук, 
доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
внутрішніх 
справ, рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
8.060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 011277, 
виданий 

23.01.2013, 
Атестат 

доцента AД 
003345, 
виданий 

15.10.2019

6 Судова 
експертологія

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 2007 
р., Спеціальність − 
правознавство, 
кваліфікація − юрист. 
Кандидат юридичних 
наук, 2013 р. 
Спеціальність 
12.00.09 − 
кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність. 
Тема дис.: 
“Криміналістична 
характеристика 
злочинів, пов'язаних 
із порушенням 
авторських і суміжних 
прав”. Диплом від 
25.01.2013 р. ДК № 
011277. 
Доцент кафедри 
кримінального права 
та процесу. Атестат від 
15.10.2019 р. 12 АД № 
003345. 
Відповідає 7 
підпунктам (1, 2, 3, 12, 
13, 15, 17) пункту 30  
ЛУ провадження 
освітньої діяльності

Пункт 1
1. Kravchuk O., Pestsov 
R., Ryabovolenko I. 
Kitsan Y. Magistrate’s 
Courts in the Criminal 
Justice System. Journal 
of Advanced Research 



in Law and Economics, 
Volume IX, Winter 
7(37). 2018. 2414 – 
2418. URL : 
http://journals.aserspu
blishing.eu/jarle/index.
2. Kravchuk O., 
Khalymon S., 
Polovnikov V. Forensic 
Economic Examination 
as a Means of 
Investigation and 
Counteraction of 
Economic Crimes in 
East Europe (example 
of Ukraine). Journal of 
Legal, Ethical and 
Regulatory Issues 
(включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Scopus). 2019. Vol. 22. 
№ 3 URL : 
https://www.abacadem
ies.org/articles/forensic
-economic-
examination-as-a-
means-of-investigation-
and-counteraction-of-
economic-crimes-in-
east-europe-example-
of-ukraine-8263.html.

Пункт 2
1. Кравчук О. В. 
Поняття 
криміналістичної 
характеристики 
злочинів. 
Університетські 
наукові записки. – 
2009. – № 3 (31). – С. 
201–205.
2. Кравчук О. В. 
Особливості участі 
спеціаліста під час 
розслідування 
злочинних посягань 
на культурні цінності. 
Криміналістичний 
вісник. – 2009. – № 2 
(12). – С. 104–110.
3. Кравчук О. В. 
Класифікація способів 
вчинення злочинних 
порушень авторського 
права і суміжних прав. 
Митна справа. – 2011. 
– № 2 (74). – ч. 2. – С. 
458–462.
4. Кравчук О. В. Особа 
злочинця у справах 
про порушення 
авторського права і 
суміжних. Публічне 
право. – 2011. – № 3. – 
С. 278–285.
5. Кравчук О. В. 
Науково-практичне 
значення 
криміналістичної 
характеристики 
злочинів, пов’язаних з 
порушенням 
авторського права і 
суміжних прав. 
Науковий вісник 
Дніпропетровського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. – 



2011. – № 2 (54). – С. 
352–358.
6. Кравчук О. В. 
Предмет злочинного 
посягання як елемент 
криміналістичної 
характеристики 
порушення 
авторського права і 
суміжних прав. Митна 
справа. – 2012. – № 1 
(79). – ч. 2. – С. 295–
301.
7. Кравчук О. В. 
Слідова картина, як 
елемент 
криміналістичної 
характеристики 
злочинів пов’язаних з 
порушенням 
авторського права і 
суміжних прав. Митна 
справа. – 2013. – № 1 
(85). – ч. 2. – С. 133-
138.
8. Кравчук О. В., 
Циганюк Ю. В. 
Порядок призначення 
судових експертиз в 
сфері інтелектуальної 
власності у 
кримінальних 
провадженнях за 
новим кримінальним 
процесуальним 
законодавством 
України. 
Криміналістичний 
вісник. – 2013. – № 2 
(20). – С. 34-45.
9. Кравчук О. В., 
Арешонков В. В. 
Процесуальна 
регламентація статусу 
керівника судово-
експертної установи в 
кримінальному 
процесі. 
Університетські 
наукові записки. – 
2014. – № 1 (49). – С. 
164-172.
10. Арешонков В. В., 
Кравчук О. В. 
Комплексні 
експертизи у 
кримінальному 
процесі України: 
поняття, сутність та 
ознаки. 
Університетські 
наукові записки. – 
2014. – № 2 (50). – С. 
313-320.
11. Туровець Ю. М., 
Кравчук О. В. 
Проблеми 
використання 
спеціальних знань при 
розслідуванні 
злочинів проти 
довкілля в умовах дії 
нового кримінального 
процесуального 
законодавства 
України. 
Криміналістичний 
вісник. – 2014. – № 2 
(22). – С. 21-27.
12. Циганюк Ю. В., 
Кравчук О. В., 



Крушинський С. А. 
Процесуальний 
порядок залучення 
експерта стороною 
захисту у 
кримінальному 
провадженні. 
Криміналістичний 
вісник. – 2014. – № 2 
(22). – С. 28-36.
13. Кравчук О. В. 
Особливості 
призначення і 
проведення 
комплексних 
комп'ютерно-
технічних та 
мистецтвознавчих 
судових експертиз. 
Порівняльно-
аналітичне право. – 
2015. – № 1. – С. 302-
304.
14. Мельник Р. В., 
Кравчук О. В. 
Класифікація 
саморобної 
вогнепальної зброї. 
Університетські 
наукові записки. – 
2015. – № 1 (53). – С. 
222-230. 
15. Кравчук В. В., 
Кравчук О. В., 
Туровець Ю. М. 
Застосування судово-
ветеринарної 
експертизи у 
розкритті та 
розслідуванні 
кримінальних 
правопорушень. 
Криміналістичний 
вісник. – 2015. – № 2 
(24). – С. 109-114.
16. Капітанчук Л. Ю., 
Кравчук О. В., Літвін 
Ю. І. Використання 
спеціальних 
криміналістичних 
знань при 
розслідувані 
незаконного 
переправлення осіб 
через державний 
кордон України. 
Вісник Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка. – 
2016. –№ 1 (73). – С. 
297-306.
17. Циганюк Ю. В., 
Кравчук О. В. Строки 
проведення судових 
експертиз у 
процесуальному 
законодавстві 
України: 
порівняльний аналіз. 
Криміналістичний 
вісник. – 2016. – № 1 
(25). – С. 42-49.
18. Кравчук О. В. 
Басюк М. В., Мельник 
Д. М. Проблеми 
пов’язані із 
дослідженням 
малоінформативних 
підписів виконаних у 



безлітерній 
транскрипції. Вісник 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія : 
Юридичні науки. – 
2017. – Вип. 1. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vnadpcurn_2017_1
_11.
19. Бичков А. С., 
Кравчук О. В., Сич Є. 
В. Проблемні питання 
дослідження 
підроблених 
пластикових 
документів на 
транспортні засоби. 
Вісник Національної 
академії Державної 
прикордонної служби 
України. Серія : 
Юридичні науки. – 
2017. – Вип. 3. – 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vnadpcurn_2017_3
_4.

Пункт 3
1. Кравчук О. В. 
Інформаційна 
діяльність в 
правознавстві : 
[моногр.] / [П. Д. 
Біленчук, О. В. 
Кравчук, В. Б. 
Міщенко та ін] ; за 
ред. П. Д. Кравчук О. 
В. Біленчука. – К. : 
Наука і життя, 2007. – 
244 с. 
2. Комп’ютерний 
тероризм: практика 
запобігання, протидії, 
розслідування : [навч. 
посіб.] / [П. Д. 
Біленчук, В. В. 
Кравчук, О. В. 
Кравчук та ін.] // 
Хмельницький : Хм. 
ЦНТЕІ, 2008. – 258 с. 
3. Кравчук О. В. 
Комп'ютерний 
тероризм: 
суперхакери, кібер-
терористи, кібер-
криміналісти : 
[моногр.] / [П. Д. 
Біленчук, М. В. 
Гуцалюк, О. В. 
Кравчук та ін.] // К.: 
Наука і життя, 2008. – 
291 с. 
4. Кравчук О. В. 
Сучасний тероризм: 
світові, вітчизняні та 
регіональні тенденції : 
[навч. посіб.] / [П. Д. 
Біленчук, В. В. 
Кравчук, О. В. 
Кравчук та ін.] // 
Хмельницький : Хм. 
ЦНТЕІ, 2008. – 212 с. 
5. Кравчук О. В. 
Розкриття та 
розслідування 
самовільного зайняття 
земельної ділянки та 



самовільного 
будівництва : метод. 
рек. / [Вознюк А. А. та 
ін. ; за заг. ред. д-ра 
юрид. наук, проф., 
засл. юриста України 
О. М. Джужі]; МВС 
України, Голов. слід. 
упр. [та ін.]. - К. : 
[ХмДЦНІІ], 2011. - 48 
с.
6. Кравчук О. В. 
Криміналістичне 
дослідження об'єктів 
інтелектуальної 
власності [Текст] : 
курс лекцій / Нац. 
акад. внутр. справ, 
Навч.-наук. ін-т 
підготов. слідчих і 
криміналістів, Каф. 
кримін. техніки, Ін-т 
інтелект. власності 
Нац. ун-ту "Одес. 
юрид. акад." в м. 
Києві, Каф. соц.-
гуманіт. та прав. 
дисциплін ; [уклад.: 
Кофанов А. В., 
Волошин О. Г., 
Кравчук О. В.]. - 
Хмельницький : 
ХмЦНП, 2012. - 259 с. 
7. Кравчук О. В. 
Розкриття та 
розслідування 
злочинів, пов'язаних з 
розповсюдженням у 
мережі Інтернет 
порнографічних 
предметів і творів, що 
пропагують культ 
насильства та 
жорстокості, расову, 
національну чи 
релігійну 
нетерпимість та 
дискримінацію [Текст] 
: метод, рек. / 
[Стрільців О.М., 
Чернявський С.С, 
Школьний В.Б. та ін.]; 
за заг. ред. О.М. 
Джужі. - К : Над. акад. 
внутр. справ. - 2012.-
40 с. 
8. Кравчук О. В. 
Злочини у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканності 
державних кордонів, 
забезпечення призову 
та мобілізації. 
Особлива частина: 
навч. посіб. / за ред. 
проф. В.К. Грищука, 
проф. О.М. 
Омельчука. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2016. С. 412-
434.
9. Кравчук О. В. 
Розвиток експертно-
криміналістичного 
забезпечення 
державної безпеки 
України: 
державноуправлінськ
ий аспект: монографія 
/ О.В. Кравчук: Х. – 



НУЦЗУ, 2020. – 308 с.

Пункт 12
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 39816. 
Монографія 
«Інформаційна 
діяльність в 
правознавстві» / 
Біленчук П. Д., 
Кравчук О. В., 
Міщенко В. Б. та ін. – 
Зареєстр. 30.08.2011.
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 38947. 
Навчальний посібник 
«Сучасний тероризм: 
світові, вітчизняні та 
регіональні тенденції» 
/ Біленчук П. Д. , 
Кравчук В. В., Кравчук 
О. В. та ін. – Зареєстр. 
30.06.2011.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 38948. 
Навчальний посібник 
«Комп’ютерний 
тероризм: практика 
запобігання, протидії, 
розслідування» / 
Біленчук П. Д., 
Кравчук О. В., 
Кравчук В. В. та ін. – 
Зареєстр. 30.06.2011.
4. Патент на корисну 
модель № 123069, 
МПК  F42B 3/02. 
Пристрій  для 
дистанційного 
приведення в дію 
ручних осколочних 
гранат та їх 
підривників / О. А. 
Буханченко, О. В. 
Кравчук, О. П. 
Марчук, А. В. 
Зарічний  (Україна); – 
u 2017 08062; Заяв. 
02.08.2017; Опубл. 
12.02.2018. Бюл. № 3 
– 6 с.
5. Патент на корисну 
модель № 134057 
України,  МПК 
F42B3/02.  Пристрій 
для дистанційного 
приведення в дію 
реактивних 
гранатометів / 
Кудінов О.О., Марчук 
О.П., Зарічний А.В., 
Ганзюк А.Л.. Кравчук 
О.В., Гордєєв А.І. 
(Україна); – u 2018 
12411; Заяв. 13.12.2018. 
Опубл. 25.04.2019, 
Бюл. №8. – 4 с.
6. Патент на корисну 
модель № 134842 
України. МПК F41F. 
Пристрій для 
проведення статичних 
випробувань коротко 
клинкової холодної 
зброї / Ковальов К.М., 



Шаршонь М.Б.,  
Олійник А.С., Ганзюк 
А.Л., Кравчук О.В., 
Гордєєв А.І., 
Гороховський В.О. / 
(Україна); – u  2018 
12409; Заяв. 
13.12.2018. Опубл. 
10.06.2019,  Бюл. №11. 
– 9 с.
7. Патент на корисну 
модель № 136843 
України. МПК G05B 
17/00. Спосіб  
використання МБЛА 
на підривних 
майданчиках при 
проведенні 
експертних 
експериментів під час 
виконання судових 
вибухово-технічних 
експертиз / Кудінов 
О.О., Ганзюк А.Л.,  
Кравчук О.В. Гордєєв 
А.І; – № u201902453; 
заяв. 13.03.2019; 
опубл. 10.09.2019, 
Бюл. №17. – 4 с. 
8. Патент на корисну 
модель № 137151 
України,  МПК H01F 
13/00. Пристрій для 
магнітно-порошкової 
дефектоскопії 
номерних знаків 
вузлів автомобільної 
техніки / 
Нарольський О.А., 
Сич Є.В., Ганзюк А.Л.,  
Кравчук О.В., Гордєєв 
А.І. (Україна); – u 2019 
02452; Заяв. 
13.03.2019. Опубл. 
10.10.2019,  Бюл. №19. 
– 4 с.
9. Патент на корисну 
модель № 138370 
України,  МПК Е03В 
3/28. Пристрій для 
одержання води з 
атмосферного повітря 
/, Гордєєв А.І., Ганзюк 
А.Л..  Кравчук О.В., 
Гордєєв О.А., Урбанюк 
Є.А. (Україна); – u 
2019 05218; Заяв. 
18.05.2019. Опубл. 
25.11.2019,  Бюл. №22. 
– 4 с.
10. Патент  на корисну 
модель № 138846 
України,  МПК Е03В 
3/28. Пристрій для 
магнітно-порошкової 
дефектоскопії номерів 
вогнепальної зброї / 
Ковальов К.М., 
Ганзюк А.Л., 
Атаманчук В.М., 
Кравчук О.В., 
Шаршонь М.Б., 
Гордєєв А.І., Кравчук 
В.В. (Україна); – u 
2019 05707; Заяв. 
27.05.2019. Опубл. 
10.12.2019,  Бюл. №23. 
– 4 с.
11. Патент на корисну 
модель № 140291 
України, МПК С02F 



9/00. Вібраційна 
машина для 
знезаражування води 
та її очистки / Гордєєв 
А.І., Ганзюк А.Л., 
Кравчук О.В., Кравчук 
В.В.  Нездоровін В.П., 
Костюк Н.О. – u 2019 
08456; Заяв. 
17.07.2019. Опубл. 
10.02.2020,  Бюл. №3. 
– 4 с.

Пункт 13
1. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Судова 
експертологія» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання / 
[розроб. О.В. 
Кравчук]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 23 с. 
Схвалено методичною 
радою університету. 
Протокол № 1 від 
27.08.2019 р.
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Застосування 
криміналістичної 
техніки при 
проведенні слідчих 
(розшукових) дій» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання / 
[розроб. О.В. 
Кравчук]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 29 с. 
Схвалено методичною 
радою університету. 
Протокол № 5 від 
14.02.2020 р.
3. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Управління 
правоохоронною 
діяльністю» для 



підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання / 
[розроб. О.В. 
Кравчук]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 31 с. 
Схвалено методичною 
радою університету. 
Протокол № 1 від 
27.08.2019 р.

Пункт 15
1. Кравчук О. В. 
Зарубежный опыт в 
противодействии 
преступлениям, 
связанных с 
нарушением 
авторского права и 
смежных прав. 
Вопросы российского 
и международного 
права. – Ногинск : 
Изд. «Аналитика 
Родис», – 2013. – № 4. 
– С. 92-111.
2. Кравчук О. В. 
Использование 
сведений 
криминалистической 
характеристики в 
предотвращении 
преступлений, 
связанных с 
нарушением 
авторских и смежных 
прав». Научно-
теоретический 
журнал «Веснік 
Гродзенскага 
дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі 
Купалы» Серия 4. 
Правоведение – 
Білорусь «Вісник» – 
2014. – Серыя 4. 
Правазнаўства. № 4 
(178). – С. 99-105.11. 
3. Кравчук О. В. 
Актуальні питання 
взаємодії Експертної 
служби МВС України 
з правоохоронними 
органами. 
Национальный 
юридический журнал: 
теория и практика : 
научн.-практ. прав. 
издание Республики 
Молдова. – Кишинев : 
Дом печати, 2016. – 
№ 3. – С. 157-160.
4. Кравчук О. В. 
Окремі питання 
взаємодії експертної 
служби МВС України 
з правоохоронними 
органами. Теоретико-



прикладні проблеми 
юридичної науки на 
сучасному етапі 
реформування 
кримінальної юстиції 
(м. Хмельницький, 15 
квітня 2016 р.) : 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2016. – С. 101-105.
5. Кравчук О. В. 
Оформлення списку 
використаних джерел 
при проведенні 
судової експертизи. 
Освітньо-наукове 
забезпечення 
діяльності 
правоохоронних 
органів і військових 
формувань України 
(IХ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція) : тези 
доп. наук.-практ. 
конф. (м. 
Хмельницький, 08 
грудня 2016 р.). – 
Хмельницький : 
Національна академія 
державної 
прикордонної служби 
України ім. Б. 
Хмельницького, 2016. 
– С. 178-179.
6. Кравчук О. В. 
Водяний 
кулеуловлювач. 
Materiały XIII 
międzynarodowej 
naukowi – praktycznej 
konferencji 
«Strategiczne pytania 
światowej nauki – 
2017», 07-15 lutego 
2017 roku, Praha. 
(Матеріали XIII 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Стратегічні питання 
світової науки» : тези 
доп. наук.-практ. 
конф. (м. Перемишль, 
Республіка Польща, 
07-15 лютого 2017 р.). 
– Прага, 2017. – С. 24-
30.
7. Кравчук О. В. Щодо 
питання експертних 
помилок при 
проведенні судових 
експертиз. Актуальні 
проблеми 
кримінального права, 
процесу, 
криміналістики та 
оперативно-
розшукової діяльності 
: тези Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
(Хмельницький, 3 
березня 2017 р.). – 
Хмельницький  : Вид-
во НАДПСУ, 2017. – С. 
807-810.
8. Кравчук О. В. Щодо 
дослідження 
малоінформативних 



підписів виконаних у 
безлітерній 
транскрипції. 
Сучасний стан 
криміналістичного 
забезпечення 
досудового 
розслідування : 
збірник матеріалів 
конференції. (м. Київ, 
20 квітня 2017 р.). – 
Київ: НАВС, 2017. – С. 
200-203.
9. Кравчук О. В. Щодо 
питання призначення 
судової експертизи у 
кримінальному 
провадженні за 
зверненням сторони 
захисту. Змагальність 
у кримінальному 
провадженні: історія, 
сучасність та 
зарубіжний досвід: 
тези доп. всеукр. 
наук.-практ. конф. (м. 
Хмельницький, 12-13 
травня 2017 р.). – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права, 
2017. – С. 40-44.
10. Кравчук О. В., 
Циганюк Ю.В. 
Аспекти правового 
регулювання 
присутності учасників 
кримінального 
провадження під час 
проведення судових 
експертиз. Актуальні 
питання 
кримінального 
процесу, 
криміналістики та 
судової експертизи: 
матеріали міжвідом. 
наук.-практ. конф. 
(Київ, 24 листоп. 2017 
р.) : у 2 ч. / редкол.: В. 
В. Чернєй, С. С. 
Чернявський, Л. Д. 
Удалова та ін. – Київ : 
Нац. акад. внутр. 
справ, 2017. – Ч. 1. – С. 
351-354.
11. Кравчук О. В., 
Доценко О.О. Щодо 
окремих проблемних 
питань доцільності 
призначення 
експертиз холодної 
зброї. Теорія і 
практика судової 
експертизи і 
криміналістики : 
збірник матеріалів 
конференції. (м. Київ, 
27 лютого 2018 р.). – 
Хмельницький: ПВНЗ 
«Європейський 
університет», 2018. – 
С. 171-172.
12. Кравчук О. В. 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
науково-педагогічного 
працівника як 
запорука якості 



сучасної юридичної 
освіти. Заклади вищої 
освіти як середовище 
формування нового 
покоління 
правознавців : збірник 
матеріалів 
конференції. (м. 
Сандомир, Республіка 
Польща, 11–15 червня 
2018 р.). – м. 
Сандомир: ПВНЗ 
«Гуманітарно-
природничий 
університет у 
Сандомирі», 2018. – С. 
203-204.
13. Кравчук О. В. 
Щодо питання 
присутності під час 
проведення судової 
експертизи учасників 
процесу: 
порівняльний аналіз. 
«Сімнадцяті осінні 
юридичні читання»: 
збірник матеріалів 
Міжнародної наукової 
конференції (м. 
Хмельницький, 19-20 
жовтня 2018 р.). – 
Хмельницький: 
ХУУП, 2018. – С. 144-
146.
14. Кравчук О. В. 
Використання в 
практичній діяльності 
вкладних патронників 
для відстрілу патронів 
відповідного калібру 
під час проведення 
судово-балістичних 
досліджень. 
Матеріали XIV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Наука та 
походження» [том 14 : 
Право, психологія і 
соціологія] : тези доп. 
наук.-практ. конф. (м. 
Прага, Республіка 
Чехія, 22-30 грудня 
2018 р.). – Прага, 
2018. – С. 12-15.
15. Кравчук О. В. 
Здійснення 
експертно-
криміналістичної 
діяльності в Україні в 
контексті 
забезпечення 
державної безпеки. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
економіки, управління 
та фінансів». 19 
травня 2019 р. Дніпро. 
С. 174–176.
16. Кравчук О. В. 
Щодо розвитку 
криміналістичної 
науки, як складової 
забезпечення 
державної безпеки. 
Засади 
функціонування 
кримінальної юстиції : 



збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 24 
травня 2019 р.). – 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 67–
70.
17. Кравчук О. В. 
Розвиток 
криміналістики як 
засіб забезпечення 
державної безпеки та 
охорони громадського 
порядку. Освіта і 
наука у сфері 
національної безпеки: 
проблеми та 
пріоритети розвитку : 
матеріали IІI 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої 25-річчю 
відродження та 450-
річчю утворення 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
(14 червня 2019 р.). 
Острог : 
Національний 
університет 
«Острозька академія», 
2019. С. 211–214.
18. Кравчук О. В. 
Окремі питання 
управління  
криміналістичної 
галузі в умовах 
цифровізації. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 25 
жовтня 2019 р.). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 
522–525.
19. Кравчук О. В. 
Інформаційне 
застосування 
спеціальних методів 
криміналістики у 
процесах 
забезпечення 
державної безпеки. 
Сучасні тенденції 
організаційно-
методологічного 
забезпечення 
підготовки фахівців: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення в умовах 
глобалізації та 
євроекономічної 
інтеграції: Збірник 



матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
інтернет - конференції 
з проблем вищої 
освіти і науки (18 
листопада 2019 р.). 
Харків : ХНАДУ, 2019. 
С. 370–374.
20. Кравчук О. В. 
Державне 
регулювання розвитку 
криміналістичних 
технологій для 
забезпечення 
державної безпеки. 
Формування 
ефективних 
механізмів 
державного 
управління та 
менеджменту в умовах 
сучасної економіки: 
теорія і практика : 
матеріали VІІ 
Міжнародної науково-
практичній заочній 
конф., (29 листопада 
2019 р.). Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. С. 
108-110.
21. Ганзюк А. Л., 
Кравчук О. В., Гордєєв 
А. І. Інноваційні 
спеціальні пристрої 
для проведення 
вибухотехнічних 
досліджень при 
виконанні судових 
експертиз. Актуальні 
питання судової 
експертології, 
криміналістики та 
кримінального 
процесу : мат. міжн. 
наук.практ. конф. (м. 
Київ, 5.11.2019 р.) / а 
заг. ред. О. Г Рувіна, 
Н. В. Нестор; уклад. О. 
І. Жеребко, А. О. 
Полтавський, О. В. 
Юдіна. – К.: КНДІСЕ 
Мінюста України, 
2019. – С. 124-128.
22. Кравчук О. В., 
Волошин О. Г.  
Застосування 
руйнуючих методів 
дослідження при 
проведенні судових 
експертиз. Теорія та 
практика судово-
експертної діяльності 
[Текст] : матеріали 
VIII міжвідом.наук.-
практ. конф. (Київ, 27 
листоп. 2019 р.) : у 2 ч. 
/ [редкол.: С. С. 
Чернявський, А. А. 
Саковський, Б. Є. 
Білозьоров, В. М. 
Атаманчук та ін.]. – 
Київ : Нац. акад. 
внутр. справ, 2019. – 
С. 93-97.
23. Кравчук О. В. 
Окремі питання 
державної уніфікації 
методик проведення 
судових експертиз 



відповідно до 
загальноприйнятих 
міжнародних 
стандартів. Засади 
функціонування 
кримінальної юстиції: 
збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції (15 
травня 2020 р.). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 82-
86.
24. Ганзюк А. Л., 
Кравчук О. В., Гордєєв 
А. І. Спеціальний 
пристрій для 
проведення статичних 
досліджень коротко-
клинкової холодної 
зброї при виконанні 
судових експертиз. 
Тези ІІІ-ої 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Теорія і 
практика судової 
експертизи і 
криміналістики» 27 
лютого 2020 р. – С. 
59-63.

Пункт 17
Заступник начальника 
центру – начальник 
відділу 
криміналістичної 
експертизи НДЕКЦ 
при УМВСУ в 
Хмельницькій області 
з 01.04.2013 р. – до 
06.11.2015 р. Наказ 
УМВС України в 
Хмельницькій області 
від 05.04.2013 р. № 82 
о/с 
Заступник директора 
центру – завідувач 
відділу 
криміналістичних 
видів досліджень 
Хмельницького 
НДЕКЦ МВС з 
07.11.2015 р. – до 
теперішнього часу. 
Наказ ДНДЕКЦ МВС 
України від 07.11.2015 
р. № 1 о/с

78642 Кравчук 
Олег 
Вікторович

Доцент 
кафедри 
кримінальн
ого права 
та процесу, 
кандидат 
юридичних 
наук, 
доцент, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
внутрішніх 
справ, рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
8.060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 011277, 
виданий 

6 Управління 
правоохоронно
ю діяльністю

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 2007 
р., Спеціальність − 
правознавство, 
кваліфікація − юрист. 
Кандидат юридичних 
наук, 2013 р. 
Спеціальність 
12.00.09 − 
кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність. 



23.01.2013, 
Атестат 

доцента AД 
003345, 
виданий 

15.10.2019

Тема дис.: 
“Криміналістична 
характеристика 
злочинів, пов'язаних 
із порушенням 
авторських і суміжних 
прав”. Диплом від 
25.01.2013 р. ДК № 
011277. 
Доцент кафедри 
кримінального права 
та процесу. Атестат від 
15.10.2019 р. 12 АД № 
003345. 
Відповідає 7 
підпунктам (1, 2, 3, 12, 
13, 15, 17) пункту 30  
ЛУ провадження 
освітньої діяльності

Пункт 1
1. Kravchuk O., Pestsov 
R., Ryabovolenko I. 
Kitsan Y. Magistrate’s 
Courts in the Criminal 
Justice System. Journal 
of Advanced Research 
in Law and Economics, 
Volume IX, Winter 
7(37). 2018. 2414 – 
2418. URL : 
http://journals.aserspu
blishing.eu/jarle/index.
2. Kravchuk O., 
Khalymon S., 
Polovnikov V. Forensic 
Economic Examination 
as a Means of 
Investigation and 
Counteraction of 
Economic Crimes in 
East Europe (example 
of Ukraine). Journal of 
Legal, Ethical and 
Regulatory Issues 
(включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Scopus). 2019. Vol. 22. 
№ 3 URL : 
https://www.abacadem
ies.org/articles/forensic
-economic-
examination-as-a-
means-of-investigation-
and-counteraction-of-
economic-crimes-in-
east-europe-example-
of-ukraine-8263.html.

Пункт 2
1. Кравчук О. В. 
Побудова 
інформаційної моделі 
формалізації 
експертно-
криміналістичних 
даних в органах 
державного 
управління. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім. В. І. 
Вернадського. – 2019. 
Т. 30 (69). № 2. С. 55–
57.
2. Кравчук О. В. 
Напрями 
застосування 
спеціальних методів 
криміналістики у 



процесах 
забезпечення 
державної безпеки. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. № 6. 
С. 104–107.
3. Кравчук О. В. 
Державне управління 
забезпечення 
державної безпеки в 
умовах цифровізації. 
Теорія та практика 
державного 
управління і місцевого 
самоврядування : 
електронне наукове 
фахове видання 
ХНТУ. 2019. № 1. URL 
: http:// http://el-
zbirn-
du.at.ua/2019_1/18.pdf
.
5. Кравчук О. В. 
Шляхи вдосконалення 
організаційного 
забезпечення 
експертно-
криміналістичної 
діяльності в Україні в 
контексті 
забезпечення 
державної безпеки. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2019. № 3. 
URL : 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1402 
(.
6. Кравчук О. В. 
Об’єктивна 
необхідність 
створення єдиної 
державної експертно-
криміналістичної 
служби в Україні. 
Держава та регіони. 
2019. № 2. С.72–76. 
7. Кравчук О. В. 
Особливості 
застосування 
криміналістичної 
техніки у процесах 
державного 
управління 
експертно-
криміналістичною 
діяльністю. Вісник 
Національного 
університету 
цивільного захисту 
України. Харків : Вид-
во НУЦЗУ, 2019. Вип. 
1 (10). С. 303–308.
8. Кравчук О. В. 
Організаційний 
механізм 
перетворення системи 
регіональних 
експертно-
криміналістичних 
підрозділів. Право та 
державне управління. 
2019. № 2. С.211–214. 
9. Кравчук О. В. 
Структурування 
процесу розкриття 
злочинів в 
державному 
управлінні експертно-
криміналістичною 



діяльністю. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2019 . № 11. С. 103–
105.
10. Кравчук О. В. 
Досвід європейських 
країн стосовно 
державного  
управління у галузі 
експертно-
криміналістичного 
забезпечення. Право 
та державне 
управління. 2019. № 1 
(35). Т. 2. С. 63–67.
11. Кравчук О. В. 
Сучасні підходи до 
розвитку 
криміналістичної 
науки, як складової у 
забезпеченні 
державної безпеки. 
Публічне управління і 
адміністрування в 
Україні. 2019. №10. С. 
154–158.
12. Кравчук О. В. 
Розробка моделі 
дослідження 
механізму злочину в 
державному 
управлінні експертно-
криміналістичною 
діяльністю. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2019. № 14. С. 45–47.
13. Кравчук О. В. 
Дослідження 
криміналістики як 
об'єкту державного 
управління. Публічне 
управління і 
адміністрування в 
Україні. 2019. № 11. 
С.15–17.
14. Кравчук О. В. 
Побудова 
інформаційної 
структури розкриття і 
розслідування 
злочинів в 
державному 
управлінні експертно-
криміналістичною 
діяльністю. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2019. № 15. С. 90–93.
15. Кравчук О. В. 
Проблеми державної 
уніфікації експертних 
методик відповідно до 
загальноприйнятих 
міжнародних 
стандартів. Публічне 
управління і 
адміністрування в 
Україні. 2019. № 12. 
С.38– 40.
16. Кравчук О. В. 
Державне техніко-
криміналістичне 
забезпечення: форми 
та специфіка 
застосування. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія 
«Державне 
управління». 2019. Т. 
30 (69). № 4. С.73–75.



Пункт 3
1. Кравчук О. В. 
Інформаційна 
діяльність в 
правознавстві : 
[моногр.] / [П. Д. 
Біленчук, О. В. 
Кравчук, В. Б. 
Міщенко та ін] ; за 
ред. П. Д. Кравчук О. 
В. Біленчука. – К. : 
Наука і життя, 2007. – 
244 с. 
2. Комп’ютерний 
тероризм: практика 
запобігання, протидії, 
розслідування : [навч. 
посіб.] / [П. Д. 
Біленчук, В. В. 
Кравчук, О. В. 
Кравчук та ін.] // 
Хмельницький : Хм. 
ЦНТЕІ, 2008. – 258 с. 
3. Кравчук О. В. 
Комп'ютерний 
тероризм: 
суперхакери, кібер-
терористи, кібер-
криміналісти : 
[моногр.] / [П. Д. 
Біленчук, М. В. 
Гуцалюк, О. В. 
Кравчук та ін.] // К.: 
Наука і життя, 2008. – 
291 с. 
4. Кравчук О. В. 
Сучасний тероризм: 
світові, вітчизняні та 
регіональні тенденції : 
[навч. посіб.] / [П. Д. 
Біленчук, В. В. 
Кравчук, О. В. 
Кравчук та ін.] // 
Хмельницький : Хм. 
ЦНТЕІ, 2008. – 212 с. 
5. Кравчук О. В. 
Розкриття та 
розслідування 
самовільного зайняття 
земельної ділянки та 
самовільного 
будівництва : метод. 
рек. / [Вознюк А. А. та 
ін. ; за заг. ред. д-ра 
юрид. наук, проф., 
засл. юриста України 
О. М. Джужі]; МВС 
України, Голов. слід. 
упр. [та ін.]. - К. : 
[ХмДЦНІІ], 2011. - 48 
с.
6. Кравчук О. В. 
Криміналістичне 
дослідження об'єктів 
інтелектуальної 
власності [Текст] : 
курс лекцій / Нац. 
акад. внутр. справ, 
Навч.-наук. ін-т 
підготов. слідчих і 
криміналістів, Каф. 
кримін. техніки, Ін-т 
інтелект. власності 
Нац. ун-ту "Одес. 
юрид. акад." в м. 
Києві, Каф. соц.-
гуманіт. та прав. 
дисциплін ; [уклад.: 
Кофанов А. В., 
Волошин О. Г., 



Кравчук О. В.]. - 
Хмельницький : 
ХмЦНП, 2012. - 259 с. 
7. Кравчук О. В. 
Розкриття та 
розслідування 
злочинів, пов'язаних з 
розповсюдженням у 
мережі Інтернет 
порнографічних 
предметів і творів, що 
пропагують культ 
насильства та 
жорстокості, расову, 
національну чи 
релігійну 
нетерпимість та 
дискримінацію [Текст] 
: метод, рек. / 
[Стрільців О.М., 
Чернявський С.С, 
Школьний В.Б. та ін.]; 
за заг. ред. О.М. 
Джужі. - К : Над. акад. 
внутр. справ. - 2012. - 
40 с. 
8. Кравчук О. В. 
Злочини у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканності 
державних кордонів, 
забезпечення призову 
та мобілізації. 
Особлива частина: 
навч. посіб. / за ред. 
проф. В.К. Грищука, 
проф. О.М. 
Омельчука. 
Хмельницький: 
ХУУП, 2016. С. 412-
434.
9. Кравчук О. В. 
Розвиток експертно-
криміналістичного 
забезпечення 
державної безпеки 
України: 
державноуправлінськ
ий аспект: монографія 
/ О.В. Кравчук: Х. – 
НУЦЗУ, 2020. – 308 с.

Пункт 12
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 39816. 
Монографія 
«Інформаційна 
діяльність в 
правознавстві» / 
Біленчук П. Д., 
Кравчук О. В., 
Міщенко В. Б. та ін. – 
Зареєстр. 30.08.2011.
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 38947. 
Навчальний посібник 
«Сучасний тероризм: 
світові, вітчизняні та 
регіональні тенденції» 
/ Біленчук П. Д. , 
Кравчук В. В., Кравчук 
О. В. та ін. – Зареєстр. 
30.06.2011.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 



твір № 38948. 
Навчальний посібник 
«Комп’ютерний 
тероризм: практика 
запобігання, протидії, 
розслідування» / 
Біленчук П. Д., 
Кравчук О. В., 
Кравчук В. В. та ін. – 
Зареєстр. 30.06.2011.
4. Патент на корисну 
модель № 123069, 
МПК  F42B 3/02. 
Пристрій  для 
дистанційного 
приведення в дію 
ручних осколочних 
гранат та їх 
підривників / О. А. 
Буханченко, О. В. 
Кравчук, О. П. 
Марчук, А. В. 
Зарічний  (Україна); – 
u 2017 08062; Заяв. 
02.08.2017; Опубл. 
12.02.2018. Бюл. № 3 
– 6 с.
5. Патент на корисну 
модель № 134057 
України,  МПК 
F42B3/02.  Пристрій 
для дистанційного 
приведення в дію 
реактивних 
гранатометів / 
Кудінов О.О., Марчук 
О.П., Зарічний А.В., 
Ганзюк А.Л.. Кравчук 
О.В., Гордєєв А.І. 
(Україна); – u 2018 
12411; Заяв. 13.12.2018. 
Опубл. 25.04.2019, 
Бюл. №8. – 4 с.
6. Патент на корисну 
модель № 134842 
України. МПК F41F. 
Пристрій для 
проведення статичних 
випробувань коротко 
клинкової холодної 
зброї / Ковальов К.М., 
Шаршонь М.Б.,  
Олійник А.С., Ганзюк 
А.Л., Кравчук О.В., 
Гордєєв А.І., 
Гороховський В.О. / 
(Україна); – u  2018 
12409; Заяв. 
13.12.2018. Опубл. 
10.06.2019,  Бюл. №11. 
– 9 с.
7. Патент на корисну 
модель № 136843 
України. МПК G05B 
17/00. Спосіб  
використання МБЛА 
на підривних 
майданчиках при 
проведенні 
експертних 
експериментів під час 
виконання судових 
вибухово-технічних 
експертиз / Кудінов 
О.О., Ганзюк А.Л.,  
Кравчук О.В. Гордєєв 
А.І; – № u201902453; 
заяв. 13.03.2019; 
опубл. 10.09.2019, 
Бюл. №17. – 4 с. 
8. Патент на корисну 



модель № 137151 
України,  МПК H01F 
13/00. Пристрій для 
магнітно-порошкової 
дефектоскопії 
номерних знаків 
вузлів автомобільної 
техніки / 
Нарольський О.А., 
Сич Є.В., Ганзюк А.Л.,  
Кравчук О.В., Гордєєв 
А.І. (Україна); – u 2019 
02452; Заяв. 
13.03.2019. Опубл. 
10.10.2019,  Бюл. №19. 
– 4 с.
9. Патент на корисну 
модель № 138370 
України,  МПК Е03В 
3/28. Пристрій для 
одержання води з 
атмосферного повітря 
/, Гордєєв А.І., Ганзюк 
А.Л..  Кравчук О.В., 
Гордєєв О.А., Урбанюк 
Є.А. (Україна); – u 
2019 05218; Заяв. 
18.05.2019. Опубл. 
25.11.2019,  Бюл. №22. 
– 4 с.
10. Патент  на корисну 
модель № 138846 
України,  МПК Е03В 
3/28. Пристрій для 
магнітно-порошкової 
дефектоскопії номерів 
вогнепальної зброї / 
Ковальов К.М., 
Ганзюк А.Л., 
Атаманчук В.М., 
Кравчук О.В., 
Шаршонь М.Б., 
Гордєєв А.І., Кравчук 
В.В. (Україна); – u 
2019 05707; Заяв. 
27.05.2019. Опубл. 
10.12.2019,  Бюл. №23. 
– 4 с.
11. Патент на корисну 
модель № 140291 
України, МПК С02F 
9/00. Вібраційна 
машина для 
знезаражування води 
та її очистки / Гордєєв 
А.І., Ганзюк А.Л., 
Кравчук О.В., Кравчук 
В.В.  Нездоровін В.П., 
Костюк Н.О. – u 2019 
08456; Заяв. 
17.07.2019. Опубл. 
10.02.2020,  Бюл. №3. 
– 4 с.

Пункт 13
1. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни «Судова 
експертологія» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання / 



[розроб. О.В. 
Кравчук]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 23 с. 
Схвалено методичною 
радою університету. 
Протокол № 4 від 
19.12.2019 р.
2. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Застосування 
криміналістичної 
техніки при 
проведенні слідчих 
(розшукових) дій» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання / 
[розроб. О.В. 
Кравчук]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 29 с. 
Схвалено методичною 
радою університету. 
Протокол № 7 від 
25.05.2020 р.
3. Навчально-
методичні матеріали з 
навчальної 
дисципліни 
«Управління 
правоохоронною 
діяльністю» для 
підготовки на другому 
освітньому рівні 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістра за 
спеціальністю 262 
Правоохоронна 
діяльність галузі 
знань 26 Цивільна 
безпека за денною 
формою навчання / 
[розроб. О.В. 
Кравчук]. – 
Хмельницький: 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 31 с. 
Схвалено методичною 
радою університету. 
Протокол № 1 від 
27.08.2019 р.

Пункт 15
1. Кравчук О. В. 
Методологические 
основы 
государственного 
управления 



криминалистики в 
Украине. East 
Journalof Security 
Studies, 2018. № 3. 
С.21–27. URL : 
http://nuczu.edu.ua/uk
r.
2. Кравчук О. В. 
Особенности 
аттестации судебных 
экспертов в 
государственном 
управлении 
экспертно-
криминалистической 
деятельностью. East 
Journalof Security 
Studies, 2018. № 1(3). 
С. 252–258. URL : 
http://nuczu.edu.ua/uk
r.
3. Кравчук О. В. 
Здійснення 
експертно-
криміналістичної 
діяльності в Україні в 
контексті 
забезпечення 
державної безпеки. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
економіки, управління 
та фінансів». 19 
травня 2019 р. Дніпро. 
С. 174–176.
4. Кравчук О. В. Щодо 
розвитку 
криміналістичної 
науки, як складової 
забезпечення 
державної безпеки. 
Засади 
функціонування 
кримінальної юстиції : 
збірник тез 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції (м. 
Хмельницький, 24 
травня 2019 року). – 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 67–
70.
5. Кравчук О. В. 
Розвиток 
криміналістики як 
засіб забезпечення 
державної безпеки та 
охорони громадського 
порядку. Освіта і 
наука у сфері 
національної безпеки: 
проблеми та 
пріоритети розвитку : 
матеріали IІI 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої 25-річчю 
відродження та 450-
річчю утворення 
Національного 
університету 



«Острозька академія» 
(14 червня 2019 р.). 
Острог : 
Національний 
університет 
«Острозька академія», 
2019. С. 211–214.
6. Кравчук О. В. 
Окремі питання 
управління  
криміналістичної 
галузі в умовах 
цифровізації. 
Актуальні проблеми 
юридичної науки : 
збірник тез 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 25 
жовтня 2019 року). 
Хмельницький : 
Хмельницький 
університет 
управління та права 
імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 
522–525.
7. Кравчук О. В. 
Інформаційне 
застосування 
спеціальних методів 
криміналістики у 
процесах 
забезпечення 
державної безпеки. 
Сучасні тенденції 
організаційно-
методологічного 
забезпечення 
підготовки фахівців: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення в умовах 
глобалізації та 
євроекономічної 
інтеграції: Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
інтернет - конференції 
з проблем вищої 
освіти і науки (18 
листопада 2019 р.). 
Харків : ХНАДУ, 2019. 
С. 370–374.
8. Кравчук О. В. 
Державне 
регулювання розвитку 
криміналістичних 
технологій для 
забезпечення 
державної безпеки. 
Формування 
ефективних 
механізмів 
державного 
управління та 
менеджменту в умовах 
сучасної економіки: 
теорія і практика : 
матеріали VІІ 
Міжнародної науково-
практичній заочній 
конф., (29 листопада 
2019 р.). Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. С. 
108-110.
9. Кравчук О. В. 
Теоретико-



методологические 
проблемы 
государственного 
управления 
развитием научной 
криминалистики для 
обеспечения 
безопасности 
общества. სამეცნიერო 
ჟურნალი 
,,ხელისუფლება და 
საზოგადოება 
(ისტორია, თეორია, 
პრაქტიკა)» Scientific 
magazine «Аuthority 
and society. № 1 (49) 
2019, Т. III. С.187–196.

Пункт 17
Заступник начальника 
центру – начальник 
відділу 
криміналістичної 
експертизи НДЕКЦ 
при УМВСУ в 
Хмельницькій області 
з 01.04.2013 р. – до 
06.11.2015 р. Наказ 
УМВС України в 
Хмельницькій області 
від 05.04.2013 р. № 82 
о/с 
Заступник директора 
центру – завідувач 
відділу 
криміналістичних 
видів досліджень 
Хмельницького 
НДЕКЦ МВС з 
07.11.2015 р. – до 
теперішнього часу. 
Наказ ДНДЕКЦ МВС 
України від 07.11.2015 
р. № 1 о/с

367017 Козицька 
Олена 
Геннадіївна

В.о. 
доцента, 
Сумісництв
о

Юридичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 

Хмельницький 
інститут 

соціальних 
технологій 

вищого 
навчального 

закладу 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна", рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

6.030102 
психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032699, 
виданий 

15.12.2015

4 Основи 
оперативно-
розшукової 
діяльності

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ. 
Спеціальність – 
Правознавство, 
кваліфікація – юрист. 
Диплом від 
20.06.2008. МВ  № 
10034467. 
Академія управління 
МВС. Спеціальність – 
Правоохоронна 
діяльність, 
кваліфікація – юрист.   
Кандидат юридичних 
наук, 2015 р. 
Спеціальність – 
12.00.09: 
кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність. 
Тема дис.: 
«Розслідування 
викрадень мобільних 
телефонів». Диплом 
від 15.12.2015 р. ДК 
032699. 
Відповідає чотирьом 
підпунктам ( 14, 15, 16, 
17) пункту 30 ЛУ 
провадження 
освітньої діяльності



Пункт 14
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
"Кримінальний 
процес та оперативно-
розшукова діяльність" 
спільно з С.Г. 
Волкотрубом.

Пункт 15
1. Козицька О. Г. 
Особливості взаємодії 
слідчого з 
оперативними та 
оперативно-
технічними 
підрозділами при 
розслідуванні 
викрадень мобільних 
телефонів. Правова 
система, громадянське 
суспільство та держава 
: тези доп. уч. Міжнар. 
студ.-аспірантської 
конф. 24–26 квіт. 
2009 р. Львів : Юрид. 
фак. Львівського нац. 
ун-ту ім. І. Франка, 
2009. С. 259–261.
2. Козицька О. Г. 
Незаконне 
заволодіння 
мобільними 
телефонами як один з 
найбільш 
розповсюджених 
злочинів проти 
власності 
(криміналістичний 
аспект). Розвиток 
України в ХХІ 
столітті: економічні, 
соціальні, екологічні, 
гуманітарні та правові 
проблеми : зб. тез 
доповідей IV Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. 30 бер. 2009 р. 
Тернопіль : 2009. С. 
54–56.
3. Козицька О. Г. 
Типова «слідова 
картина» викрадень 
мобільних телефонів. 
Держава і право в 
умовах глобалізації: 
реалії та перспективи : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 6–
7 лют. 2015 р. 
Дніпропетровськ : ГО 
«Правовий світ», 
2015. С. 89–92.
4. Козицкая Е. Г. 
Способы 
установления 
личности абонента 
мобильной связи в 
процессе 
расследования 
преступлений. Борьба 
с преступностью: 
теория и практика : 
тезисы докладов VIII 
Международной 
научно-практической 
конференции. 23 
апреля 2020 года. 
Могилев : Могилев. 
институт МВД, 2020. 1 



электрон. опт. диск 
(СD-R). С. 486‒488. 
5. Козицька О.Г. 
Джерела оперативно-
розшукової 
інформації у 
кіберпросторі. 
Актуальні 
дослідження правової 
та історичної науки 
(Вип. 26) : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф., 15 
жовт. 2020 р. 
Тернопіль, 2020. URL: 
http://www.lex-
line.com.ua/?
go=full_article&id=306
0 (дата звернення: 
16.10.2020).
6. Козицька О.Г. 
Кіберрозвідка як 
новітній напрям 
оперативно-
розшукової 
діяльності. Науковий  
процес  та  наукові  
підходи:  методика  та 
реалізація   
досліджень : 
матеріали   
міжнародної наукової 
конференції (Т. 1), 23 
жовтня, 2020 рік. 
Одеса, Україна : 
МЦНД, 2020. С. 107-
109. 
DOI:10.36074/23.10.20
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання



 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН-8. Уміти 
організовувати та 
керувати 
діяльністю 
підрозділів, які 
здійснюють 
правоохоронну 
діяльність

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

РН-15. Уміти 
здійснювати 
наукові 
дослідження в 
галузі 
правоохоронної 
діяльності

Курсова робота Практичний, наочний, 
проблемного 
викладуматеріалу,дослідниц
ькийметоди

Оцінювання результатів 
виконання курсової роботи 
керівником (у відгуку), 
оцінювання захисту курсової 
роботи

Кваліфікаційна робота Практичний, наочний, 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький 
методи

Оцінювання результатів 
виконання кваліфікаційної 
роботи керівником, 
оцінювання захисту 
кваліфікаційної роботи, 
презентації її результатів 
екзаменаційною комісією

РН-14. Бути 
здатним 
використовувати 

Організація 
примусового 
виконання рішень

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 



знання та вміння 
для надання 
кваліфікованих 
юридичних 
висновків і 
консультацій в 
конкретних сферах 
правоохоронної 
діяльності

проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, презентація 
виконаних есе, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Кваліфікаційна робота Практичний, наочний, 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький 
методи

Оцінювання результатів 
виконання кваліфікаційної 
роботи керівником, 
оцінювання захисту 
кваліфікаційної роботи, 
презентації її результатів 
екзаменаційною комісією

Податкове право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Правове регулювання 
запобігання та 
протидії корупції 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Митне право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Застосування 
стандартів Конвенції 
про захист прав 
людини і 
основоположних 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 



свобод у 
кримінальному 
провадженні

завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

(залік)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Теорія і практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів, вирішення 
тестових завдань, 
проведення ділових ігор

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

РН-13. Уміти 
кваліфіковано 
застосовувати 
нормативно-
правові акти в 
різних сферах 
правоохоронної 
діяльності, 
реалізовувати 
норми 
матеріального і 
процесуального 
права в професійній 
діяльності

Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Митне право Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Судова експертологія Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Правове регулювання 
запобігання та 
протидії корупції 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Теорія і практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів, вирішення 
тестових завдань, 
проведення ділових ігор

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Податкове право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 



дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Застосування 
стандартів Конвенції 
про захист прав 
людини і 
основоположних 
свобод у 
кримінальному 
провадженні

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Організація 
примусового 
виконання рішень

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, презентація 
виконаних есе, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Переддипломна 
практика

Практичний, наочний 
методи

Оцінювання результатів 
проходження практики 
керівником від бази 
практики, керівником від 
університету, оцінювання 
захисту звіту з практики 
комісією

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Теоретико-прикладні 
проблеми 
криміналістичної 
методики 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
роз’яснення теорії на 
прикладах, вирішення 

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)



ситуаційних завдань
РН-12. Уміти 
забезпечувати 
законність та 
правопорядок, 
захист прав та 
законних інтересів 
особи, суспільства, 
держави з 
використанням 
оптимальних 
методів і засобів в 
межах виконання 
своїх посадових 
обов’язків 

Переддипломна 
практика

Практичний, наочний 
методи

Оцінювання результатів 
проходження практики 
керівником від бази 
практики, керівником від 
університету, оцінювання 
захисту звіту з практики 
комісією

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Організація 
примусового 
виконання рішень

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, презентація 
виконаних есе, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Застосування 
стандартів Конвенції 
про захист прав 
людини і 
основоположних 
свобод у 
кримінальному 
провадженні

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Податкове право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Теорія і практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів, вирішення 
тестових завдань, 
проведення ділових ігор

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Правове регулювання 
запобігання та 
протидії корупції 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 



завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

(екзамен)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Теоретико-прикладні 
проблеми 
криміналістичної 
методики 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
роз’яснення теорії на 
прикладах, вирішення 
ситуаційних завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Митне право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

РН-11. Уміти 
спілкуватися 
іноземною мовою за 
професійним 
спрямуванням 

Ділова іноземна мова Дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
виконання лексико-
граматичних вправ, 
оформлення різних видів 
ділової кореспонденції, 
виконання тестових 
завдань,підготовка 
презентацій, написання есе 
та творів-роздумів

Поточний контроль (на 
семінарських заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік, екзамен)

РН-10. Уміти 
виявляти та 
аналізувати умови 
і причини вчинення 
правопорушень, 
визначати шляхи 
їх усунення

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Митне право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Досудове 
розслідування 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 



кримінальних 
правопорушень 

дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Правове регулювання 
запобігання та 
протидії корупції 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Податкове право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

РН-9. Уміти 
узагальнювати 
практичні 
результати 
роботи і 
пропонувати нові 
рішення, 
аргументовано їх 
пояснювати

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Правове регулювання 
запобігання та 
протидії корупції 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Теорія і практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 



завдань, складання 
документів, вирішення 
тестових завдань, 
проведення ділових ігор

(екзамен)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

РН-17. Уміти чітко 
ставити 
професійні 
завдання та 
контролювати їх 
виконання, брати 
на себе 
відповідальність за 
результати 
виконання 
поставлених 
завдань

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

РН-5. Уміти 
оптимально 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології під час 
вирішення 
професійних 
завдань

Інформаційно-
комунікаційні 
технології у 
правоохоронній 
діяльності

Усний виклад матеріалу з 
використанням 
мультимедіа, слайдові 
презентації, виконання 
завдань за допомогою 
комп’ютерної техніки, - 
дискусійне обговорення 
проблемних питань

Поточний контроль (на 
лабораторних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

РН-6. Уміти 
працювати в 
команді, нести 
відповідальність за 
результати 
діяльності команди

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Психологія 
правоохоронної 
діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

РН-4. Уміти 
приймати 
оперативні, 
обґрунтовані 
рішення в складних 
і непередбачуваних 
умовах, умовах 
інформаційної 
невизначеності

Організація 
примусового 
виконання рішень

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Застосування 
стандартів Конвенції 
про захист прав 
людини і 
основоположних 
свобод у 
кримінальному 
провадженні

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Теорія і практика Усний виклад матеріалу, Поточний контроль (на 



застосування заходів 
кримінально-
правового характеру

слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів, вирішення 
тестових завдань, 
проведення ділових ігор

лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Психологія 
правоохоронної 
діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

РН-3. Уміти 
планувати свій 
робочий час, 
ефективно 
розподіляти та 
управляти ним

Психологія 
правоохоронної 
діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)



Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Курсова робота Практичний, наочний, 
проблемного 
викладуматеріалу,дослідниц
ькийметоди

Оцінювання результатів 
виконання курсової роботи 
керівником (у відгуку), 
оцінювання захисту курсової 
роботи

Переддипломна 
практика

Практичний, наочний 
методи

Оцінювання результатів 
проходження практики 
керівником від бази 
практики, керівником від 
університету, оцінювання 
захисту звіту з практики 
комісією

Кваліфікаційна робота Практичний, наочний, 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький 
методи

Оцінювання результатів 
виконання кваліфікаційної 
роботи керівником, 
оцінювання захисту 
кваліфікаційної роботи, 
презентації її результатів 
екзаменаційною комісією

РН-2. Володіти 
навичками 
публічних 
виступів, дискусій з 
професійних 
питань

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Судова експертологія Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Правове регулювання 
запобігання та 
протидії корупції 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Теорія і практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів, вирішення 
тестових завдань, 
проведення ділових ігор

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Курсова робота Практичний, наочний, 
проблемного 
викладуматеріалу,дослідниц
ькийметоди

Оцінювання результатів 
виконання курсової роботи 
керівником (у відгуку), 
оцінювання захисту курсової 
роботи

Податкове право Усний виклад матеріалу, Поточний контроль (на 



слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Застосування 
стандартів Конвенції 
про захист прав 
людини і 
основоположних 
свобод у 
кримінальному 
провадженні

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Організація 
примусового 
виконання рішень

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, презентація 
виконаних есе, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Психологія 
правоохоронної 
діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Митне право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Превентивна 
діяльність 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 



правоохоронних 
органів

дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Кваліфікаційна робота Практичний, наочний, 
проблемного викладу 
матеріалу, дослідницький 
методи

Оцінювання результатів 
виконання кваліфікаційної 
роботи керівником, 
оцінювання захисту 
кваліфікаційної роботи, 
презентації її результатів 
екзаменаційною комісією

Комплексний екзамен 
з дисциплін  
професійної 
підготовки

Самостійна підготовка до 
екзамену, 
передекзаменаційні 
консультації викладачів

Оцінювання 
екзаменаційною комісією

Теоретико-прикладні 
проблеми 
криміналістичної 
методики 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
роз’яснення теорії на 
прикладах, вирішення 
ситуаційних завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

РН-1. Абстрактно 
мислити, 
аналізувати та 
узагальнювати 
інформацію з 
різних джерел

Застосування 
стандартів Конвенції 
про захист прав 
людини і 
основоположних 
свобод у 
кримінальному 
провадженні

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Податкове право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Курсова робота Практичний, наочний, 
проблемного 
викладуматеріалу,дослідниц
ькийметоди

Оцінювання результатів 
виконання курсової роботи 
керівником (у відгуку), 
оцінювання захисту курсової 
роботи

Правове регулювання 
запобігання та 
протидії корупції 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Судова експертологія Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, презентація 
виконаних есе, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)



Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Теорія і практика 
застосування заходів 
кримінально-
правового характеру

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів, вирішення 
тестових завдань, 
проведення ділових ігор

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Митне право Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Психологія 
правоохоронної 
діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Переддипломна 
практика

Практичний, наочний 
методи

Оцінювання результатів 
проходження практики 
керівником від бази 
практики, керівником від 
університету, оцінювання 
захисту звіту з практики 
комісією

Теоретико-прикладні 
проблеми 
криміналістичної 
методики 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
роз’яснення теорії на 
прикладах, вирішення 
ситуаційних завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 



вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

підсумковий контроль 
(залік)

Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

РН-16. Бути 
здатним брати 
участь у 
проведенні 
оперативно-
розшукових заходів, 
слідчих 
(розшукових) дій, 
обгрунтовано 
вживати заходи 
процесуального 
примусу, 
використовувати 
відповідні 
методики і засоби

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Теоретико-прикладні 
проблеми 
криміналістичної 
методики 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
роз’яснення теорії на 
прикладах, вирішення 
ситуаційних завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

РН-7. Знати та 
розуміти процеси 
координації 
діяльності 
суб’єктів 
правоохоронної 
діяльності, а 
також їх взаємодії 
з іншими 
правоохоронними, 
судовими органами, 
органами 
виконавчої влади 
та місцевого 
самоврядування, 
громадськістю з 
питань 
правоохоронної 
діяльності

Основи оперативно-
розшукової діяльності

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Організація 
примусового 
виконання рішень

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Досудове 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд процесуальних 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Діяльність органів 
прокуратури в Україні 

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)



Міжнародне 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Превентивна 
діяльність 
правоохоронних 
органів

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Адміністративна 
діяльність 
Національної поліції

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(залік)

Управління 
правоохоронною 
діяльністю

Усний виклад матеріалу, 
слайдові презентації, 
дискусійне обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
завдань, складання та 
розгляд управлінських 
документів

Поточний контроль (на 
лекціях, семінарських, 
практичних заняттях, 
самостійної роботи), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

 


