
Ректору 

Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

Олегу ОМЕЛЬЧУКУ 

ПІБ вступника 

Адреса проживання, номер телефону, 

електронна пошта вступника. 

 

Заява 

 

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів в аспірантуру за 

спеціальністю 081 Право за денною/заочною формою навчання. 

 

Додатки: 

- особовий листок з обліку кадрів;  

- копію документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього;  

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;  

- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;  

- копії опублікованих наукових праць за спеціальністю (за наявності) 

або наукову доповідь (реферат) за спеціальністю;  

- копію сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за 

наявності). 

 

 

(дата)        (підпис) 

 

 

 

Примітки:  
У заяві може міститися волевиявлення вступника про бажаний напрямок 

наукових досліджень, орієнтовне формування теми дисертаційного 

дослідження та/або визначення конкретного наукового керівника з числа 

наукових або науково-педагогічних працівників ХУУП імені Леоніда 

Юзькова. 

До заяви у разі потреби додається документ про визнання особи 

органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю. 

 

 



Ректору 

Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

Олегу ОМЕЛЬЧУКУ 

ПІБ вступника 

Адреса проживання, номер телефону, 

електронна пошта вступника. 

 

 

Заява 

 

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів в аспірантуру за 

спеціальністю 051 Економіка за денною/заочною формою навчання. 

 

Додатки: 

- особовий листок з обліку кадрів;  

- копію документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього;  

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;  

- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;  

- копії опублікованих наукових праць за спеціальністю (за наявності) 

або наукову доповідь (реферат) за спеціальністю;  

- копію сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за 

наявності). 

 

 

(дата)        (підпис) 

 

 

Примітки:  
У заяві може міститися волевиявлення вступника про бажаний напрямок 

наукових досліджень, орієнтовне формування теми дисертаційного 

дослідження та/або визначення конкретного наукового керівника з числа 

наукових або науково-педагогічних працівників ХУУП імені Леоніда 

Юзькова. 

До заяви у разі потреби додається документ про визнання особи 

органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю. 

 

 

 



Ректору 

Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

Олегу ОМЕЛЬЧУКУ 

ПІБ вступника 

Адреса проживання, номер телефону, 

електронна пошта вступника. 

 

Заява 

 

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів в аспірантуру за 

спеціальністю 072Фінанси, банківська справа та страхування за 

денною/заочною формою навчання. 

 

Додатки: 

- особовий листок з обліку кадрів;  

- копію документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього;  

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;  

- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;  

- копії опублікованих наукових праць за спеціальністю (за наявності) 

або наукову доповідь (реферат) за спеціальністю;  

- копію сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за 

наявності). 

 

 

(дата)        (підпис) 

 

 

 

Примітки:  
У заяві може міститися волевиявлення вступника про бажаний напрямок 

наукових досліджень, орієнтовне формування теми дисертаційного 

дослідження та/або визначення конкретного наукового керівника з числа 

наукових або науково-педагогічних працівників ХУУП імені Леоніда 

Юзькова. 

До заяви у разі потреби додається документ про визнання особи 

органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю. 

 



Ректору 

Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

Олегу ОМЕЛЬЧУКУ 

ПІБ вступника 

Адреса проживання, номер телефону, 

електронна пошта вступника. 

 

 

Заява 

 

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів в аспірантуру за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за 

денною/заочною формою навчання. 

 

Додатки: 

- особовий листок з обліку кадрів;  

- копію документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього;  

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;  

- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;  

- копії опублікованих наукових праць за спеціальністю (за наявності) 

або наукову доповідь (реферат) за спеціальністю;  

- копію сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за 

наявності). 

 

 

(дата)        (підпис) 

 

 

Примітки:  
У заяві може міститися волевиявлення вступника про бажаний напрямок 

наукових досліджень, орієнтовне формування теми дисертаційного 

дослідження та/або визначення конкретного наукового керівника з числа 

наукових або науково-педагогічних працівників ХУУП імені Леоніда 

Юзькова. 

До заяви у разі потреби додається документ про визнання особи 

органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю. 

 

 


