ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

НАКАЗ
«31» серпня 2021 року

м. Хмельницький

№ 421/21

Про уведення в дію
рішень вченої ради
Хмельницького університету
управління та права
імені Леоніда Юзькова
від 30 серпня 2021 року, протокол № 1
Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 34, частини 6 статті 36 Закону
України «Про вищу освіту», підпунктів 4.1.24.3 та 4.1.24.23 Статуту університету
НАКАЗУЮ:
1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 30 серпня 2021 року, протокол
№ 1:
1.1. Про обрання делегата на З’їзд представників юридичних закладів
вищої освіти та наукових установ
1.2. Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників університету
1.3. Про присвоєння вченого звання доцента РИЖУК І.В.
1.4. Про видачу диплома доктора філософії зі спеціальності 081 Право
ІВАНИЦЬКОМУ А.М.
1.5. Про видачу диплома доктора філософії зі спеціальності 081 Право
ПАНЧЕНКУ С. В.
1.6.Про видачу диплома доктора філософії зі спеціальності 081 Право
ЛЕВИЦЬКОМУ М. О.
1.7.Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації ЛАТИНСЬКОГО М.Е. поданої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 Право
1.8.Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації КОЗЯР Г. В. поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 081 Право

1.9.Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації КОМІСАРЕНКО В. Д. поданої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 Право
1.10.Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації ЛУЧКОВСЬКОГО В.В. поданої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 Право
1.11.Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації ОКСАНЮКА О.А. поданої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 Право
1.12.Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації РАТУШНОЇ С.І. поданої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 Право
1.13.Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації РОМАСЬ М.І. поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 081 Право
1.14.Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації ЖУРАВСЬКОЇ О.В. поданої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 Право
1.15.Про інформаційне забезпечення освітнього процесу в університеті у
2021-2022 навчальному році
1.16.Про затвердження змін та доповнень до навчального плану
підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент
галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціалізації «Організація і
управління охороною здоров’я» за заочною формою навчання
1.17.Про затвердження навчального плану підготовки фахівців
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та
страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за заочною формою
навчання
1.18.Про затвердження навчального плану підготовки фахівців
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та
страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за заочною формою
навчання
1.19.Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр
міжнародного права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня
бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні
відносини
1.20.Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр
соціального забезпечення» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього
ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23
Соціальна робота

1.21.Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Магістр
правоохоронної діяльності» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього
ступеня магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26
Цивільна безпека
1.22.Про заміну наукових керівників аспірантам зі спеціальності 081
Право
1.23.Про зміну теми дисертації та заміну наукового керівника аспіранту
МИХАЙЛОВУ О.О.
1.24.Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук РИЖУК І.В.
1.25.Про рекомендацію до друку монографії ПАНЧЕНКА С. В. «Джерела
цивільного договірного права»
1.26.Про рекомендацію до друку монографії ЛЕВИЦЬКОГО М. О.
«Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав військовослужбовців»
1.27.Про визнання документів про підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників університету
1.28.Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін,
передбачених навчальними планами
1.29.Про погодження змін та доповнень до навчального плану підготовки
фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі
знань 07 Управління та адміністрування «Менеджмент» за заочною формою
навчання
1.30.Про рекомендацію БУХАНЕВИЧА О. М. для відзначення
державною нагородою України
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря
університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ.

Ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 1
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про обрання делегата на З’їзд представників юридичних закладів
вищої освіти та наукових установ
Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора
університету Ірини КОВТУН щодо обрання делегата на З’їзд представників
юридичних закладів вищої освіти та наукових установ, беручи до уваги лист
Міністерства освіти і науки України від 25.08.2021 №1/9-422,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію першого проректора університету Ірини КОВТУН щодо
обрання делегата на з’їзд представників юридичних закладів вищої освіти та
наукових установ взяти до відома.
2. Обрати делегатом для участі у З’їзді представників юридичних
вищих навчальних закладів та наукових установ ректора Хмельницького
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, доктора
юридичних наук, професора, заслуженого юриста України ОМЕЛЬЧУКА
Олега Миколайовича.

Перший проректор університету

Ірина КОВТУН

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 2
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників університету
Заслухавши та обговоривши інформацію голови конкурсної комісії
Ірини КОВТУН та голови лічильної комісії Володимира ХІМІЧА про
результати таємного голосування,
вчена рада вирішила:
1. Затвердити протоколи лічильної комісії.
2. Обрати на посади науково-педагогічних працівників з обов’язковим
укладанням контрактів:
доцента кафедри міжнародного та європейського права ЛОЗІНСЬКУ
Світлану Володимирівну;
доцента кафедри міжнародного та європейського права ІВАНОВУ
Роксолану Юріївну;
професора кафедри кримінального права та процесу КРАВЧУКА Олега
Вікторовича;
професора кафедри кримінального права та процесу ЦИГАНЮК Юлію
Володимирівну;
професора кафедри кримінального права та процесу ОМЕЛЬЧУКА
Олега Миколайовича;
доцента кафедри цивільного права та процесу СЕРДЕЧНУ Ірину
Леонідівну;
завідувача кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та
страхування ЗАХАРКЕВИЧ Наталію Петрівну;
завідувача кафедри мовознавства НАГОРНУ Ольгу Олександрівну;
доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та
страхування КРУШИНСЬКУ Аллу Вікторівну;
професора кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та
страхування СИНЧАКА Віктора Петровича;
доцента кафедри публічного управління та адміністрування ГАМАН
Тетяну Василівну;

доцента кафедри публічного управління та адміністрування
ВАГАНОВУ Людмилу Василівну;
професора кафедри публічного управління та адміністрування
ШЕВЧУК Інну Володимирівну;
доцента кафедри математики, статистики та інформаційних технологій
ФАСОЛЬКО Тетяну Миколаївну;
старшого викладача кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та
фізичного виховання ЛОЗІНСЬКОГО Сергія Валентиновича;
старшого викладача кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та
фізичного виховання СІРОГО Олександра Михайловича;
доцента кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного
виховання ГУМЕНЮК Оксану Григорівну;
доцента кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного
виховання ШУТЯК Ірину Анатоліївну;
доцента кафедри мовознавства КУЗЬ Валентину Володимирівну.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 3
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про присвоєння вченого звання доцента РИЖУК І.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про присвоєння вченого звання
доцента по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права
Ірині РИЖУК та керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від
14 січня 2016 року №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених
звань науковим і науково-педагогічним працівникам», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 183/28313, беручи до
уваги інформацію голови лічильної комісії Володимира ХІМІЧА про
результати таємного голосування,
вчена рада вирішила:
1. Затвердити протокол лічильної комісії.
2. Присвоїти РИЖУК Ірині Володимирівні вчене звання доцента по
кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 4
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про видачу диплома доктора філософії зі спеціальності 081 Право
ІВАНИЦЬКОМУ А.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідальної особи,
завідувачки кафедри міжнародного та європейського права Олени ЧЕРНЯК
про затвердження Міністерством освіти і науки України рішення
спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.003 про присудження Андрію
ІВАНИЦЬКОМУ ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право (наказ
МОН від 25.06.2021 р. № 735 «Про рішення з питань присудження наукових
ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420») та керуючись
пунктами 4, 30, 31 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019
року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії», п. 4.2.8.12 Статуту Хмельницького університету управління та
права імені Леоніда Юзькова, п. 1.7. Положення про диплом Хмельницького
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого
рішенням вченої ради університету в редакції від 28.11.2016 р., протокол № 5,
та введеного в дію наказом університету від 05.12.2016 р. № 744/16,
вчена рада вирішила:
Видати Андрію ІВАНИЦЬКОМУ диплом доктора філософії зі
спеціальності 081 Право (ДР № 002055).

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 5
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про видачу диплома доктора філософії зі спеціальності 081 Право
ПАНЧЕНКУ С.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідальної особи,
завідувачки кафедри міжнародного та європейського права Олени ЧЕРНЯК
про затвердження Міністерством освіти і науки України рішення
спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.002 про присудження Сергію
ПАНЧЕНКУ ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право (наказ
МОН від 25.06.2021 р. № 735 «Про рішення з питань присудження наукових
ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420») та керуючись
пунктами 4, 30, 31 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019
року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії», п. 4.2.8.12 Статуту Хмельницького університету управління та
права імені Леоніда Юзькова, п. 1.7. Положення про диплом Хмельницького
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого
рішенням вченої ради університету в редакції від 28.11.2016 р., протокол № 5,
та введеного в дію наказом університету від 05.12.2016 р. № 744/16,
вчена рада вирішила:
Видати Андрію ПАНЧЕНКУ диплом доктора філософії зі спеціальності
081 Право (ДР № 002054).

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 6
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про видачу диплома доктора філософії зі спеціальності 081 Право
ЛЕВИЦЬКОМУ М.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідальної особи,
завідувачки кафедри міжнародного та європейського права Олени ЧЕРНЯК
про затвердження Міністерством освіти і науки України рішення
спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.005 про присудження Максиму
ЛЕВИЦЬКОМУ ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право (наказ
МОН від 25.06.2021 р. № 735 «Про рішення з питань присудження наукових
ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420») та керуючись
пунктами 4, 30, 31 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019
року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії», п. 4.2.8.12 Статуту Хмельницького університету управління та
права імені Леоніда Юзькова, п. 1.7. Положення про диплом Хмельницького
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого
рішенням вченої ради університету в редакції від 28.11.2016 р., протокол № 5,
та введеного в дію наказом університету від 05.12.2016 р. № 744/16,
вчена рада вирішила:
Видати Максиму ЛЕВИЦЬКОМУ диплом доктора філософії зі
спеціальності 081 Право (ДР № 002056).

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 7
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації ЛАТИНСЬКОГО М. Е. поданої на здобуття наукового
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи
дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Михайла ЛАТИНСЬКОГО,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
081 Право, та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6
березня 2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії»,
вчена рада вирішила:
1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Михайла ЛАТИНСЬКОГО на
тему «Публічний порядок у міжнародному приватному праві України та
праві ЄС» призначити рецензентами доктора юридичних наук, професора,
завідувача кафедри трудового, земельного та господарського права Івана
КОСТЯШКІНА та кандидатку юридичних наук, доцентку, завідувачку
кафедри міжнародного та європейського права Олену ЧЕРНЯК.
2. Попередню експертизу дисертації Михайла ЛАТИНСЬКОГО
провести на базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри
міжнародного та європейського права.
3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Михайла
ЛАТИНСЬКОГО та призначити головуючою семінару кандидатку
юридичних наук, доцентку кафедри цивільного права та процесу, доцентку
Світлану ЯКИМЧУК.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 8
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації КОЗЯР Г.В. поданої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи
дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Галини КОЗЯР, поданої на
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право, та
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року
№ 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії»,
вчена рада вирішила:
1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Галини КОЗЯР на тему
«Соціальна відповідальність як імператив правової держави» призначити
рецензентами доктора юридичних наук, професора, ректора університету
Олега ОМЕЛЬЧУКА та доктора юридичних наук, професора, професора
кафедри кримінального права та процесу університету Віктора
НАЛУЦИШИНА.
2. Попередню експертизу дисертації Галини КОЗЯР провести на базі
кафедри теорії та історії держави і права.
3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Галини КОЗЯР
та призначити головуючим семінару доктора історичних наук, професора,
завідувача кафедри теорії та історії держави і права Леоніда МІСІНКЕВИЧА.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 9
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації КОМІСАРЕНКО В.Д. поданої на здобуття наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи
дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Вікторії КОМІСАРЕНКО, поданої
на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
Право, та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня
2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня
доктора філософії»,
вчена рада вирішила:
1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Вікторії КОМІСАРЕНКО на тему
«Застосування практики ЄСПЛ при захисті особистих немайнових прав
батьків та дітей» призначити рецензентами доктора юридичних наук,
професора, ректора університету Юзькова Олега ОМЕЛЬЧУКА та
кандидатку юридичних наук, доцентку, завідувачку кафедри міжнародного
та європейського права Олену ЧЕРНЯК.
2. Попередню експертизу дисертації Вікторії КОМІСАРЕНКО
провести на базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри
міжнародного та європейського права.
3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Вікторії
КОМІСАРЕНКО та призначити головуючою семінару кандидатку
юридичних наук, доцентку кафедри цивільного права та процесу, доцентку
Світлану ЯКИМЧУК.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 10
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації ЛУЧКОВСЬКОГО В.В. поданої на здобуття наукового
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи
дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Валентина ЛУЧКОВСЬКОГО,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
081 Право, та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6
березня 2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії»,
вчена рада вирішила:
1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Валентина ЛУЧКОВСЬКОГО на
тему «Фактичні шлюбні відносини у сімейному праві» призначити
рецензентами доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри
трудового, земельного та господарського права Івана КОСТЯШКІНА та
кандидатку юридичних наук, доцентку, завідувачку кафедри міжнародного
та європейського права Олену ЧЕРНЯК.
2. Попередню експертизу дисертації Валентина ЛУЧКОВСЬКОГО
провести на базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри
міжнародного та європейського права.
3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Валентина
ЛУЧКОВСЬКОГО та призначити головуючою семінару кандидатку
юридичних наук, доцентку, доцентку кафедри цивільного права та процесу
Світлану ЯКИМЧУК.
Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 11
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації ОКСАНЮКА О.А. поданої на здобуття наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи
дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Олега ОКСАНЮКА, поданої на
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право, та
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року
№ 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії»,
вчена рада вирішила:
1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Олега ОКСАНЮКА на тему
«Режим окремого проживання подружжя в сімейному праві» призначити
рецензентами доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри
трудового, земельного та господарського права Івана КОСТЯШКІНА та
кандидатку юридичних наук, доцентку, завідувачку кафедри міжнародного
та європейського права Олену ЧЕРНЯК.
2. Попередню експертизу дисертації Олега ОКСАНЮКА провести на
базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри міжнародного та
європейського права.
3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Олега
ОКСАНЮКА та призначити головуючою семінару кандидатку юридичних
наук, доцентку, доцентку кафедри цивільного права та процесу Світлану
ЯКИМЧУК.
Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 12
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації РАТУШНОЇ С. І. поданої на здобуття наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи
дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Сабіни РАТУШНОЇ, поданої на
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право, та
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року
№ 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії»,
вчена рада вирішила:
1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Сабіни РАТУШНОЇ на тему
«Право спільної сумісної власності на земельну ділянку» призначити
рецензентами доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права Олександра
БРИГІНЦЯ та кандидатку юридичних наук, доцентку, доцентку кафедри
трудового, земельного та господарського права Людмилу ТАРАНЕНКО.
2. Попередню експертизу дисертації Сабіни РАТУШНОЇ провести на
базі кафедри трудового, земельного та господарського права та кафедри
цивільного права та процесу.
3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Сабіни
РАТУШНОЇ та призначити головуючою семінару кандидатку юридичних
наук, професорку кафедри трудового, земельного та господарського права,
доцентку Надію ЧУДИК-БІЛОУСОВУ.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 13
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації РОМАСЬ М.І. поданої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи
дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Марії РОМАСЬ, поданої на
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право, та
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року
№ 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії»,
вчена рада вирішила:
1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Марії РОМАСЬ на тему «Держава
Україна як учасник договірних зобов’язань у цивільному праві» призначити
рецензентами доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права Олександра
БРИГІНЦЯ та кандидатку юридичних наук, доцентку, завідувачку кафедри
міжнародного та європейського права Олену ЧЕРНЯК.
2. Попередню експертизу дисертації Марії РОМАСЬ провести на базі
кафедри цивільного права та процесу та кафедри міжнародного та
європейського права.
3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Марії РОМАСЬ
та призначити головуючою семінару кандидатку юридичних наук, доцентку,
доцентку кафедри цивільного права та процесу Світлану ЯКИМЧУК.
Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 14
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації ЖУРАВСЬКОЇ О.В. поданої на здобуття наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря
університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи
дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Олени ЖУРАВСЬКОЇ, поданої на
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право, та
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року
№ 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії»,
вчена рада вирішила:
1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації Олени ЖУРАВСЬКОЇ на тему
«Антропо-соціальні джерела формування права: філософсько-правовий
вимір» призначити рецензентами доктора юридичних наук, професора,
ректора університету Олега ОМЕЛЬЧУКА та доктора юридичних наук,
професора, професора кафедри кримінального права та процесу Віктора
НАЛУЦИШИНА.
2. Попередню експертизу дисертації Олени ЖУРАВСЬКОЇ провести на
базі кафедри теорії та історії держави і права.
3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Олени
ЖУРАВСЬКОЇ та призначити головуючим семінару доктора історичних
наук, професора, завідувача кафедри теорії та історії держави і права Леоніда
МІСІНКЕВИЧА.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 15
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про інформаційне забезпечення освітнього процесу в
університеті у 2021-2022 навчальному році
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу
інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання Володимира
КУЛИКА щодо інформаційного забезпечення освітнього процесу в
університеті у 2021-2022 навчальному році, керуючись Положенням про
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за № 946/5167 (у редакції наказу
МОН України від 11.07.2017 р. №994); листом МОН України від 02.02.2017
р. №1/9-52 щодо провадження заходів в рамках реалізації Всеукраїнського
проекту «Хмарні сервіси в освіті» та наказом ректора від 07.02.2019 р.
№58/19 «Про запровадження в університеті хмарного власницького Інтернетсервісу Microsoft Office 365»,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію начальника відділу Володимира КУЛИКА про
інформаційне забезпечення освітнього процесу в університеті у 2021-2022
навчальному році взяти до відома.
2. Навчання здобувачів у 2021–2022 навчальному році організувати з
використанням хмарних ІТ-сервісів:
– пакету спеціалізованого хмарного програмного забезпечення та
інструментів для спільної роботи Google Workspace (домен univer.km.ua);
– хмарному власницькому Інтернет-сервісі і програмному забезпеченні
Office 365 (домен huup.km.ua).
У разі ускладнення ситуації із розповсюдженням коронавірусної
хвороби у м. Хмельницькому і переході університету на навчання з
використанням дистанційних технологій освітній процес здійснювати з
використанням веб-застосунків:
– Google Workspace (домен univer.km.ua): Classroom, Meet, Презентації,
Календар, Google Форми, Chat;

– Microsoft Office 365 (домен huup.km.ua): Word, Exel, Power Point,
Teams, Outlook, One Drive, Microsoft Forms), навчальні відео матеріали You
Tube.
3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр сприяти впровадженню
хмарних ІТ-сервісів в освітній процес університету.
4. Для інформаційної підтримки студентів та науково-педагогічних
працівників університету запровадити постійно діючий контакт користувачів
з
фахівцями
відділу ІЗТЗН
за
адресою
(admin@univer.km.ua;
m_dolhova@univer.km.ua).
5. Учасникам освітнього процесу, науково-педагогічним працівникам
університету посилити відповідальність за отримання та підтримання в
актуальному стані корпоративних акаунтів університету.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 16
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про затвердження змін та доповнень до навчального плану
підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування
спеціалізації «Організація і управління охороною здоров’я»
за заочною формою навчання
Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу
освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту
вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для другого (магістерського)
рівня освіти» від 10.07.2019 року № 959 та пунктом 4.2.8.9 Статуту
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,
заслухавши інформацію декана факультету управління та економіки Тетяни
ТЕРЕЩЕНКО про затвердження змін та доповнень до навчального плану
підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціалізації
«Організація і управління охороною здоров’я» за заочною формою навчання,
враховуючи рішення методичної ради університету від 28 серпня 2021 року,
протокол №1,
вчена рада вирішила:
Затвердити зміни та доповнення до навчального плану підготовки
фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент
галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціалізації «Організація і
управління охороною здоров’я» для вступників 2021 року та наступних
років.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 17
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про затвердження навчального плану підготовки фахівців
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська
справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування
за заочною формою навчання
Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу
освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту
вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
для першого (бакалаврського) рівня освіти» від 24.05.2019 р. № 729 та
пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та права
імені Леоніда Юзькова, заслухавши інформацію декана факультету
управління та економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО про затвердження
навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07
Управління та адміністрування за заочною формою навчання, враховуючи
рішення методичної ради університету від 28 серпня 2021 року, протокол
№1,
вчена рада вирішила:
Затвердити навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня
бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
галузі знань 07 Управління та адміністрування за заочною формою навчання
для вступників 2021 року та наступних років.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 18
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про затвердження навчального плану підготовки фахівців
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська
справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за
заочною формою навчання
Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу
освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту
вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
для другого (магістерського) рівня освіти» від 20.06.2019 року № 1165 та
пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та права
імені Леоніда Юзькова, заслухавши інформацію декана факультету
управління та економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО про затвердження
навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07
Управління та адміністрування за заочною формою навчання, враховуючи
рішення методичної ради університету від 28 серпня 2021 року, протокол
№1,
вчена рада вирішила:
Затвердити навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня
магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
галузі знань 07 Управління та адміністрування за заочною формою навчання
для вступників 2021 року та наступних років.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 19
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр
міжнародного права» та навчальних планів підготовки фахівців
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право
галузі знань 29 Міжнародні відносини
Заслухавши та обговоривши інформацію декана юридичного
факультету Сергія КРУШИНСЬКОГО щодо затвердження змін до освітньопрофесійної програми «Бакалавр міжнародного права» та навчальних планів
підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю
293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини, керуючись п.
8 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», враховуючи рішення
методичної ради університету від 28 серпня 2021 року, протокол № 1,
вчена рада вирішила:
1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр
міжнародного права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього
ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань
29 Міжнародні відносини і викласти їх у новій редакції, що додаються.
2. Ввести в дію зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр
міжнародного права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього
ступеня бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань
29 Міжнародні відносини з 01 вересня 2021 року.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 20
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр
соціального забезпечення» та навчальних планів підготовки фахівців
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне
забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота
Заслухавши та обговоривши інформацію декана юридичного
факультету Сергія КРУШИНСЬКОГО щодо затвердження змін до освітньопрофесійної програми «Бакалавр соціального забезпечення» та навчальних
планів підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю
232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота, керуючись п. 8
ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», враховуючи рішення
методичної ради університету від 28 серпня 2021 року, протокол № 1,
вчена рада вирішила:
1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр
соціального забезпечення» та навчальних планів підготовки фахівців
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення
галузі знань 23 Соціальна робота і викласти їх у новій редакції, що
додаються.
2. Ввести в дію зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр
соціального забезпечення» та навчальних планів підготовки фахівців
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення
галузі знань 23 Соціальна робота з 01 вересня 2021 року.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 21
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про затвердження змін до освітньо-професійної програми
«Магістр правоохоронної діяльності» та навчальних планів підготовки
фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю
262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека
Заслухавши та обговоривши інформацію декана юридичного
факультету Cергія КРУШИНСЬКОГО щодо затвердження змін до освітньопрофесійної програми та навчальних планів підготовки фахівців освітнього
ступеня магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність галузі знань
26 Цивільна безпека, керуючись п. 8 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу
освіту», враховуючи рішення методичної ради університету від 28 серпня
2021 року, протокол № 1,
вчена рада вирішила:
Затвердити зміни до освітньо-професійної програми та навчальних
планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю
262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека за денною та
заочною формою навчання для вступників 2021 та наступних років вступу,
що додаються.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 22
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про заміну наукових керівників аспірантам
зі спеціальності 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права, д.ю.н., доцента Алли
ІВАНОВСЬКОЇ про заміну наукових керівників аспірантам кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права та відповідно до
поданих заяв аспірантів, врахувавши рішення кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права від 27 серпня 2021 року, протокол № 1,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію професора кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права, д.ю.н., доцента Алли ІВАНОВСЬКОЇ взяти до відома.
2. Аспіранту ЗАЙЦЮ Валерію Юрійовичу замінити попереднього
керівника
д.ю.н.,
доцента,
професора
кафедри
конституційного,
адміністративного та фінансового права ІВАНОВСЬКУ А. М та призначити
нового наукового керівника, д.ю.н., професора, члена-кореспондента НАПрНУ,
заслуженого юриста України, професора кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права БУХАНЕВИЧА О. М.
3. Аспіранту
МАРТИНЕНКУ
Денису
Руслановичу
замінити
попереднього керівника д.ю.н., доцента, професора кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права ІВАНОВСЬКУ А. М та призначити
нового наукового керівника, д.ю.н., професора, члена-кореспондента НАПрНУ,
заслуженого юриста України, професора кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права БУХАНЕВИЧА О. М.
4. Аспірантці КОВАЛЬЧУК Олені Костянтинівні замінити попереднього
керівника
д.ю.н.,
доцента,
професора
кафедри
конституційного,
адміністративного та фінансового права ІВАНОВСЬКУ А. М та призначити
нового наукового керівника, д.ю.н., професора, члена-кореспондента НАПрНУ,
заслуженого юриста України, професора кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права БУХАНЕВИЧА О.М.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 23
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про зміну теми дисертації та заміну наукового керівника аспіранту
МИХАЙЛОВУ О.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права, д.ю.н., доцента
Алли ІВАНОВСЬКОЇ про зміну теми дисертаційного дослідження та заміну
наукового керівника аспіранту кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права МИХАЙЛОВУ О. О. та відповідно до поданої заяви
аспіранта, врахувавши рішення кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права від 27 серпня 2021 року, протокол № 1,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію
професора
кафедри
конституційного,
адміністративного та фінансового права, д.ю.н., доцента Алли
ІВАНОВСЬКОЇ взяти до відома.
2. Змінити аспіранту МИХАЙЛОВУ Олександру Олександровичу
попередню тему дисертаційного дослідження «Адміністративне судочинство
у справах, пов’язаних із виборчим процесом місцевих виборів» на тему
«Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні».
3. Аспіранту МИХАЙЛОВУ Олександру Олександровичу замінити
попереднього керівника, кандидата юридичних наук, доцента, доцента
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
ГАЛУС О. О. та призначити нового наукового керівника, доктора юридичних
наук, доцента, професора кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права ІВАНОВСЬКУ А. М.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 24
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук РИЖУК І.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права, д.ю.н., доцента
Алли ІВАНОВСЬКОЇ, враховуючи рішення цієї ж кафедри від 27 серпня
2021 року, протокол № 1, беручи до уваги інформацію доцента кафедри,
кандидата юридичних наук Ірини РИЖУК щодо затвердження теми
дисертації, відповідно до п. п. 10, 14, 37 Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої
освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 року №261,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію
професора
кафедри
конституційного,
адміністративного та фінансового права, д.ю.н., доцента Алли
ІВАНОВСЬКОЇ взяти до відома.
2. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук доценту кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права, кандидату юридичних наук РИЖУК Ірині Володимирівні
«Конституційно-правові засади політичної структуризації парламенту».
3. Призначити науковим консультантом професора кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права, д.ю.н., доцента
Аллу ІВАНОВСЬКУ.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 25
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про рекомендацію до друку монографії ПАНЧЕНКА С. В.
«Джерела цивільного договірного права»
Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри цивільного
права та процесу, кандидата юридичних наук, доцента Галини АНІКІНОЇ та
врахувавши рішення кафедри цивільного права та процесу від 27 серпня 2021
року,
протокол № 1
щодо
рекомендації
до
друку
монографії
ПАНЧЕНКА С. В. «Джерела цивільного договірного права», керуючись
п. 4.2.8.32, Статуту Хмельницького університету управління та права імені
Леоніда Юзькова,
вчена рада вирішила:
Рекомендувати до друку монографію ПАНЧЕНКА С. В. «Джерела
цивільного договірного права».

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 26
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про рекомендацію до друку монографії ЛЕВИЦЬКОГО М.О.
«Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав
військовослужбовців»
Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри цивільного
права та процесу, кандидата юридичних наук, доцента Галини АНІКІНОЇ та
врахувавши рішення кафедри цивільного права та процесу від 27 серпня 2021
року, протокол № 1 щодо рекомендації до друку монографії
ЛЕВИЦЬКОГО М. О. «Цивільно-правовий захист особистих немайнових
прав військовослужбовців», керуючись п. 4.2.8.32, Статуту Хмельницького
університету управління та права імені Леоніда Юзькова,
вчена рада вирішила:
Рекомендувати до друку монографію ЛЕВИЦЬКОГО М. О. «Цивільноправовий захист особистих немайнових прав військовослужбовців».

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 27
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про визнання документів про підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників університету
Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу
підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців
ліцензованих освітніх послуг Катерини ВЛАДОВСЬКОЇ про визнання
документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
університету та відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних
та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800; п. п. 2.4., 4.2 Положення про
підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників,
затвердженого рішенням вченої ради 26 квітня 2021 року, протокол №12, та
уведеного в дію наказом від 27 квітня 2021 р. № 188/21,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію
керівника
відділу
підвищення
кваліфікації,
перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг
Катерини ВЛАДОВСЬКОЇ взяти до відома.
2. Визнати документи (сертифікати, свідоцтва) про підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників університету згідно зі
списком, що додається.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 28
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін,
передбачених навчальними планами
Відповідно до пункту 16 частини 2 статті 36 Закону України «Про
вищу освіту», пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015
року № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 347, пункту 4.2.8.9 Статуту університету, підрозділу 3.8
Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому
університеті управління та права, затвердженого рішенням вченої ради
університету від 05 липня 2016 року, протокол № 16, і уведеного в дію
наказом університету від 08 липня 2016 року № 359/16 (в редакції рішення
вченої ради від 29 травня 2017 року, протокол № 14, уведеного в дію наказом
університету від 06 червня 2017 року № 279/17), та на підставі рішення
методичної ради університету від 28 серпня 2021 року, протокол № 1
вчена рада вирішила:
Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених
навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від
28 серпня 2021 року, протокол № 1, що додається.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ №29
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про погодження змін та доповнень до навчального плану
підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування
«Менеджмент» за заочною формою навчання
Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу
освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту
вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для другого (магістерського)
рівня освіти» від 10.07.2019 року № 959 та пунктом 4.2.8.9 Статуту
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,
заслухавши інформацію декана факультету управління та економіки Тетяни
ТЕРЕЩЕНКО про затвердження змін та доповнень до навчального плану
підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за заочною
формою навчання, враховуючи рішення методичної ради університету від
28 серпня 2021 року, протокол №1,
вчена рада вирішила:
Затвердити зміни та доповнення до навчального плану підготовки
фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент
галузі знань 07 Управління та адміністрування «Менеджмент» за заочною
формою навчання для вступників 2021 року та наступних років.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 30
30 серпня 2021 року, протокол № 1
м. Хмельницький
Про рекомендацію БУХАНЕВИЧА О.М. для відзначення
державною нагородою України
Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради, ректора
університету Олега ОМЕЛЬЧУКА про рекомендацію БУХАНЕВИЧА
Олександра Миколайовича для відзначення державною нагородою України,
керуючись Законом України «Про державні нагороди України» від 16
березня 2000 року, п. 4.2.8.27 Статуту Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію голови вченої ради, ректора університету Олега
ОМЕЛЬЧУКА взяти до відома.
2. Порушити клопотання перед Хмельницькою обласною державною
адміністрацією щодо відзначення державною нагородою України – орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня професора кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова, доктора юридичних наук,
професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук
України, заслуженого юриста України БУХАНЕВИЧА Олександра
Миколайовича.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

