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НАКАЗУЮ: 

 

1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 25 жовтня 2021 року, протокол 

№ 3: 

1.1. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії; 

1.2.  Про присвоєння вченого звання доцента Людмилі ТРЕБИК; 

1.3. Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право; 

1.4. Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи, тем дисертацій на здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії аспірантам за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування; 

1.5. Про моніторинг якості знань студентів за результатами навчання у 2 

семестрі 2020-2021 навчального року; 

1.6. Про затвердження голів екзаменаційних комісій у 2021–2022 

навчальному році; 

1.7. Про затвердження короткострокової програми підвищення 

кваліфікації державних реєстраторів за темою «Державна реєстрація речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяження»; 

1.8. Про затвердження короткострокової програми підвищення 

кваліфікації державних реєстраторів за темою «Державна реєстрація юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців»; 



1.9. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.10.  Про рекомендацію до друку монографії колективу авторів: БЛІХАР 

В., БЛІХАР М., КОПИТКО М., ОМЕЛЬЧУК О., БАШУК В., ЖИВКО З., ВІНІЧУК 

М., СТАДНИК М. «Національна безпека держави: філософсько-правовий і 

соціально-економічний аналіз»; 

1.11. Про питання часопису «Університетські наукові записки»; 

1.12. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами. 

 

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 

25 жовтня 2021 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про проведення попередньої експертизи 

дисертацій та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертацій, про утворення спеціалізованих 

вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право, про видачу дипломів доктора філософії та 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року 

№ 167 «Про присудження ступеня доктора філософії», п.п. 4.2.8.10, 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: 

 

1. Організувати проведення попередніх експертиз дисертацій. 

1.1. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Тетяни ФРАНЧУК на тему 

«Адміністративно-юрисдикційні провадження в діяльності державної 

прикордонної служби України», поданої на здобуття ступеня доктора 

філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право (науковий 

керівник: Анатолій СУББОТ, д.ю.н., проф.), призначити рецензентами: 

докторку юридичних наук, доцентку, професорку кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Аллу ІВАНОВСЬКУ, кандидата 

юридичних наук, доцента, доцента кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Романа ГАВРІКА. 

Попередню експертизу дисертації Тетяни ФРАНЧУК провести на базі 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. 



Провести фаховий семінар для апробації дисертації та призначити 

головуючою семінару кандидатку юридичних наук, доцентку, доцентку 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Ірину 

СТОРОЖУК. 

1.2. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Григорія КАРПУШИНА на тему 

«Правове регулювання збору за місця для паркування транспортних засобів», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за 

спеціальністю 081 Право (науковий керівник: Олександр БРИГІНЕЦЬ, д.ю.н., 

доц.), призначити рецензентами: доктора юридичних наук, професора, 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права Ігоря САМСІНА, кандидатку юридичних наук, доцентку, доцентку 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Ірину 

СТОРОЖУК. 

Попередню експертизу дисертації Григорія КАРПУШИНА провести на 

базі кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. 

Провести фаховий семінар для апробації дисертації та призначити 

головуючою семінару докторку юридичних наук, доцентку, професорку 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Аллу 

ІВАНОВСЬКУ. 

1.3. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Валентини КІЗЛЯР на тему 

«Інформаційне законодавство в механізмі правового регулювання відносин», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за 

спеціальністю 081 Право (науковий керівник: Ірина СТОРОЖУК, к.ю.н., 

доц.), призначити рецензентами: доктора юридичних наук, доцента, 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права Олександра БРИГІНЦЯ, кандидатку юридичних наук, доцентку, 

доцентку кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Ірину РИЖУК. 

Попередню експертизу дисертації Валентини КІЗЛЯР провести на базі 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. 

Провести фаховий семінар для апробації дисертації та призначити 

головуючим семінару кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права Романа ГАВРІКА. 

1.4. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Віталія МАРЦИНКЕВИЧА на 

тему «Правове регулювання оподаткування пасивних доходів фізичних 

осіб», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право 

за спеціальністю 081 Право (науковий керівник: Олександр БУХАНЕВИЧ, 

д.ю.н., проф.), призначити рецензентами: доктора юридичних наук, доцента, 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права Олександра БРИГІНЦЯ, кандидатку юридичних наук, доцентку, 

доцентку кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Ірину Сторожук. 



Попередню експертизу дисертації Віталія МАРЦИНКЕВИЧА провести 

на базі кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. 

Провести фаховий семінар для апробації дисертації та призначити 

головуючою семінару докторку юридичних наук, доцентку, професорку 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Аллу 

ІВАНОВСЬКУ. 

2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про 

утворення таких спеціалізованих вчених рад: 

2.1. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Алли КІРИК на тему «Гарантії прав 

спадкоємців при спадкуванні за заповітом», поданої на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право у 

складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук, 

професорки, заслуженої юристки України, завідувачки кафедри цивільного 

права та процесу Світлани ГРИНЬКО;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, завідувача кафедри трудового, земельного та 

господарського права Івана КОСТЯШКІНА;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки 

юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри цивільного права та процесу 

Галини АНІКІНОЇ; 

– опонента – доктора юридичних наук, доцента, заслуженого юриста 

України, народного депутата України Миколи СТЕФАНЧУКА; 

– опонента – докторку юридичних наук, професорку, професорку 

кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного 

університету Марію МЕНДЖУЛ. 

 

2.2. Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Данила ПАВЛИЧЕНКА на тему 

«Реалізація та захист законних інтересів учасників товариств та третіх осіб 

при реорганізації товариств», поданої на здобуття ступеня доктора філософії 

в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право у складі:  

– голови спеціалізованої вченої ради – докторки юридичних наук, 

професорки, заслуженої юристки України, завідувачки кафедри цивільного 

права та процесу Світлани ГРИНЬКО;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – доктора юридичних 

наук, професора, завідувача кафедри трудового, земельного та 

господарського права Івана КОСТЯШКІНА;  

– члена спеціалізованої вченої ради (рецензента) – кандидатки 

юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри цивільного права та процесу 

Галини АНІКІНОЇ; 

– опонента – докторки юридичних наук, доцентки, професорки 

кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ 



«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Алли 

ЗЕЛІСКО; 

– опонента – кандидатки юридичних наук, доцентки, доцентки кафедри 

цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

Катерини НЕКІТ. 

 

3. Видати диплом доктора філософії: 

3.1. Мар’яні АНДРИЦ диплом доктора філософії зі спеціальності 081 

Право (ДР № 002704) на підставі рішення спеціалізованої вченої ради 

ДФ 70.895.004, затвердженого наказом МОН від 27.09.2021 р. № 1017 «Про 

рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань 

та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 

2021 року № 735». 

3.2. Анні ДОЛІНСЬКІЙ диплом доктора філософії зі спеціальності 081 

Право (ДР № 002705) на підставі рішення спеціалізованої вченої ради 

ДФ 70.895.006, затвердженого наказом МОН від 27.09.2021 р. № 1017 «Про 

рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань 

та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 

2021 року № 735». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

25 жовтня 2021 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Людмилі ТРЕБИК  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі публічного управління та адміністрування Людмилі 

ТРЕБИК 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 ТРЕБИК Людмилі Петрівні вчене звання доцента по 

кафедрі публічного управління та адміністрування.   

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 3 

25 жовтня 2021 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження індивідуальних навчальних планів та  

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів,  

тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня  

доктора філософії за спеціальністю 081 Право 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: 

цивільного права та процесу Світлани ГРИНЬКО, теорії та історії держави і 

права Леоніда МІСІНКЕВИЧА, трудового, земельного та господарського 

права Івана КОСТЯШКІНА, кримінального права та процесу Сергія 

КРУШИНСЬКОГО, професора кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Алли ІВАНОВСЬКОЇ, міжнародного та європейського 

права Олени ЧЕРНЯК, враховуючи рішення засідання кафедр цивільного 

права та процесу від 19 жовтня 2021 року, протокол № 3, теорії та історії 

держави і права від 22 жовтня 2021 року, протокол № 2, трудового, 

земельного та господарського права від 20 жовтня 2021 року, протокол № 3, 

конституційного, адміністративного та фінансового права від 20 жовтня 2021 

року, протокол № 3, кримінального права та процесу від 20 жовтня 2021 

року, протокол № 4, міжнародного та європейського права від 16 жовтня 

2021 року, протокол № 3 беручи до уваги інформацію аспірантів кафедр 

щодо затвердження тем дисертацій та відповідно до п. п. 10, 14, 24, 26 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 

наукової роботи аспірантів за спеціальністю 081 Право: 

1. БАЛОВУ Павлу Олександровичу  

2. БАЦУЦІ Віталію Михайловичу  

3. БЕЛІНСЬКОМУ Дмитру Сергійовичу  

4. БЄСЄДІНУ Ігорю Олександровичу  

5. БІЛАКУ Миколі Миколайовичу  



6. БУХАНЕВИЧУ Костянтину Олександровичу  

7. ВАСИЛЕНКО Олені Миколаївні  

8. ВЛАДОВСЬКІЙ Катерині Петрівні 

9. ЖМЕРЕНЕЦЬКОМУ Олексію Сергійовичу 

10. ІВАНОВУ Павлу Володимировичу  

11. КАЩУКУ Денису Анатолійовичу  

12. ЛЕВАНДОВСЬКОМУ Чеславу Чеславовичу  

13. МАЧАРАШВІЛІ Ренату Бондовічу  

14. ПЛЮТІ Анатолію Васильовичу  

15. ПУШКІНУ Володимиру Вікторовичу  

16. САЛЮКУ Петру Івановичу  

17. СЛОБОДЯНЮКУ Ігорю Геннадійовичу  

18. СМІРНОВІЙ Ірині Сергіївні  

19. ТІХОНЕНКУ Роману Григоровичу  

20. ЧУДАК Олесі Миколаївні  

21. ЯКОВЛЄВУ Сергію Володимировичу 

 

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії: 

- по кафедрі цивільного права та процесу: 

1. БАЦУЦІ Віталію Михайловичу «Здійснення і захист прав на 

цифрові активи» (науковий керівник – д.ю.н., доц. НАГНИБІДА В. І.); 

2. КАЩУКУ Денису Анатолійовичу «Усунення від права на 

спадкування» (науковий керівник – д.ю.н., проф. ГРИНЬКО С. Д.); 

3. ПУШКІНУ Володимиру Вікторовичу «Цивільно-правова охорона 

персональних даних при наданні послуг через інтернет» (науковий керівник 

– д.ю.н., проф. ГРИНЬКО С. Д.); 

4. САЛЮКУ Петру Івановичу «Захист сімейних прав та інтересів 

судом» (науковий керівник – д.ю.н., проф. ГРИНЬКО С. Д.); 

 

- по кафедрі кримінального права та процесу: 

5. БАЛОВУ Павлу Олександровичу «Спрощені порядки 

кримінального провадження в стадії досудового розслідування» (науковий 

керівник – к.ю.н., доц. КРУШИНСЬКИЙ С.А.); 

6.  СМІРНОВІЙ Ірині Сергіївні «Кримінальна відповідальність за 

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками за 

законодавством України та держав Європейського Союзу» (науковий 

керівник – д.ю.н., проф. НАЛУЦИШИН В. В.); 

 

- по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового 

права: 

7. БЄСЄДІНУ Ігорю Олександровичу «Правове забезпечення 

експортної політики України у сфері оборонно-промислового комплексу на 



Африканському континенті» (науковий керівник – д.ю.н., доц. 

БРИГІНЕЦЬ О.О.); 

8. БІЛАКУ Миколі Миколайовичу «Право на цивільну вогнепальну 

зброю як гарантія конституційного права на захист життя та здоров’я особи»  

(науковий керівник – д.ю.н., доц. ІВАНОВСЬКА А. М.); 

9. БУХАНЕВИЧУ Костянтину Олександровичу «Адміністративно-

правові засади державного контролю у сфері господарської діяльності в 

Україні» (науковий керівник – д.ю.н., доц. ІВАНОВСЬКА А. М.); 

10. ВЛАДОВСЬКІЙ Катерині Петрівні «Адміністративно-правове 

регулювання публічної служби в Україні» (науковий керівник – д.ю.н., доц. 

ІВАНОВСЬКА А. М.); 

11. ЛЕВАНДОВСЬКОМУ Чеславу Чеславовичу «Адміністративно-

правове регулювання публічних закупівель у галузі будівництва в Україні» 

(науковий керівник – д.ю.н., проф. СУББОТ А. І.); 

12. ТІХОНЕНКУ Роману Григоровичу «Резидентський статус фізичних 

осіб за національним та зарубіжним податковим законодавством» (науковий 

керівник – д.ю.н., проф. БУХАНЕВИЧ О. М); 

13. ЧУДАК Олесі Миколаївні «Судове оскарження законності 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування» (науковий керівник – д.ю.н., проф. САМСІН І. Л.); 

14. ЯКОВЛЄВУ Сергію Володимировичу «Правовий статус місцевої 

організації політичної партії як субєкта виборчого процесу місцевих виборів» 

(науковий керівник – к.ю.н., доц. ГАЛУС О. О); 

 

- по кафедрі теорії та історії держави та права: 

15. БЕЛІНСЬКОМУ Дмитру Сергійовичу «Референдум як 

архітектонічний елемент правової реальності» (науковий керівник – д.ю.н., 

проф. ВОВК В. М.); 

16. СЛОБОДЯНЮКУ Ігорю Геннадійовичу «Суд і правосуддя в історії 

європейської правової думки» (науковий керівник – д.ю.н., проф. 

ВОВК В. М.); 

 

- по кафедрі трудового, земельного та господарського права: 

17. ВАСИЛЕНКО Олені Миколаївні «Правовий механізм формування 

комунальної власності на землю в Україні» (науковий керівник – д.ю.н., 

проф. КОСТЯШКІН І. О.). 

 

- по кафедрі міжнародного та європейського права: 

18. ЖМЕРЕНЕЦЬКОМУ Олексію Сергійовичу «Цивільно-правова 

охорона персональних даних споживача» (науковий керівник - к.ю.н., доц. 

ЧЕРНЯК О.Ю.) 

19. ІВАНОВУ Павлу Володимировичу «Графічна ідентифікація 

учасників цивільних правовідносин» (науковий керівник - д.ю.н. 

КОЖЕВНІКОВА В.О.); 



20. МАЧАРАШВІЛІ Ренату Бондовічу «Суверенні права народу в 

сучасному міжнародному праві» (науковий керівник - д.ю.н. 

КОЖЕВНІКОВА В.О.); 

21. ПЛЮТІ Анатолію Васильовичу «Захист прав споживачів у сфері 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції» (науковий 

керівник - д.ю.н. КОЖЕВНІКОВА В.О.). 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

25 жовтня 2021 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження індивідуальних навчальних планів та  
індивідуальних планів наукової роботи,  

тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня  
доктора філософії аспірантам  

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

публічного управління та адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 

враховуючи рішення кафедри публічного управління та адміністрування від 

19 жовтня 2021 року, протокол № 3, беручи до уваги інформацію аспірантів 

кафедри щодо затвердження теми дисертації, відповідно до п. п. 10, 14, 24, 26 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261,  
 

вчена рада вирішила: 
 

1.Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 
наукової роботи аспірантів за спеціальністю 281 Публічне управління та 
адміністрування: 

КУЗЮ Владиславу Анатолійовичу; 
ПАЛЮХУ Віталію Васильовичу; 
МОРОЗЮКУ Ярославу Володимировичу. 

 

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії: 
КУЗЮ Владиславу Анатолійовичу «Державне регулювання 

енергетичної безпеки України в умовах геополітичних загроз» (науковий 
керівник – д.н.держ.упр., доц. ШЕВЧУК І. В.); 

ПАЛЮХУ Віталію Васильовичу «Механізми територіального 
управління туристичною дестинацією» (науковий керівник – д.н.держ.упр., 
доц. ЩЕПАНСЬКИЙ Е. В.). 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

25 жовтня 2021 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про моніторинг якості знань студентів за результатами навчання  

у 2 семестрі 2020-2021 навчального року 

 

Заслухавши інформацію деканеси факультету управління та економіки 

Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, заступника декана юридичного факультету Віктора 

ЗАХАРЧУКА про моніторинг якості знань студентів факультету управління та 

економіки, юридичного факультету за результатами навчання у 2 семестрі 

2020-2021 навчального року, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію деканеси факультету управління та економіки Тетяни 

ТЕРЕЩЕНКО, заступника декана юридичного факультету Віктора 

ЗАХАРЧУКА про моніторинг якості знань студентів юридичного 

факультету, факультету управління та економіки за результатами навчання у 

2 семестрі 2020-2021 навчального року взяти до відома. 

2. З метою подальшого удосконалення освітнього процесу на 

факультетах університету: 

2.1. Деканам факультетів: 

2.1.1. забезпечити неухильне дотримання чинних нормативних вимог з 

питань організації освітнього процесу; 

2.1.2. здійснювати постійний моніторинг стану поточної успішності та 

відвідуваності навчальних занять студентами університету; 

2.1.3. організувати повторне вивчення навчальних дисциплін, для 

студентів, які за підсумками навчання в семестрі мають академічну 

заборгованість. 

2.2. Завідувачам кафедр: 

2.2.1. довести до відома науково-педагогічних працівників результати 

навчання студентів університету у 2 семестрі 2020-2021 навчального року та 

обговорити їх на чергових засіданнях кафедр; 

2.2.2. на засіданнях кафедр систематично розглядати питання стану 

успішності та результатів поточного і підсумкового контролю з метою 

глибокого системного аналізу якісних та кількісних показників успішності 



студентів в розрізі навчальних дисциплін та науково-педагогічних 

працівників, які забезпечують їх викладання; 

2.2.3. за погодженням з деканом факультету визначити науково-

педагогічних працівників, які будуть проводити заняття в рамках повторного 

вивчення навчальних дисциплін. 

2.3. Науково-педагогічним працівникам: 

2.3.1. здійснювати об’єктивне, повне оцінювання усіх видів навчальної 

роботи студентів відповідно до розроблених критеріїв оцінювання; 

2.3.2. неухильно дотримуватись розроблених навчальними відділами 

факультетів та кафедрами розкладів занять та графіків проведення 

навчальних консультацій. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК  
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

25 жовтня 2021 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження голів екзаменаційних комісій  

у 2021–2022 навчальному році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію деканеси факультету 

управління та економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО та заступника декана 

юридичного факультету Віктора ЗАХАРЧУКА, керуючись вимогами п. 2 

ст. 6 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII, 

п. 1 розділу 2 Положення про екзаменаційну комісію Хмельницького 

університету управління та права, затвердженого вченою радою університету 

27 листопада 2014 року, протокол № 4, та введеного в дію наказом 

університету від 03 грудня 2014 року № 724/14 (зі змінами, затвердженими 

вченою радою університету 28 грудня 2015 року, протокол № 7, та 

введеними в дію наказом університету від 29 грудня 2015 року № 788/15), 

 

вчена рада вирішила: 
 

1. Інформацію деканеси факультету управління та економіки Тетяни 

ТЕРЕЩЕНКО та заступника декана юридичного факультету Віктора 

ЗАХАРЧУКА про затвердження голів екзаменаційних комісій у 2021–2022 

навчальному році взяти до відома. 

2. Затвердити: 

2.1. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування денної та заочної форми навчання – першу проректорку 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

доцентку кафедри публічного управління та адміністрування, кандидатку 

наук з державного управління, доцентку Ірину КОВТУН; 

2.2. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

ступеня бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 

Управління та адміністрування денної форми навчання, магістра за 

спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування денної та заочної форми навчання – професора кафедри 



публічного управління та адміністрування, доктора економічних наук, 

професора Василя ПИЛУ; 

2.3. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

ступеня бакалавра та ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування денної форми навчання – професора кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування, доктора економічних наук, 

професора Віктора СИНЧАКА; 

2.4. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

ступеня бакалавра за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 

обслуговування денної форми навчання – завідувача кафедри державного 

управління та адміністрування, доктора наук з державного управління, 

доцента Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО;  

2.5. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право денної та заочної 

форм навчання – завідувачку кафедри цивільного права та процесу, докторку 

юридичних наук, професорку Світлану ГРИНЬКО; 

2.6. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність 

заочної форми навчання – професорку кафедри кримінального права та 

процесу, докторку юридичних наук, доцентку Юлію ЦИГАНЮК. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету       Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

25 жовтня 2021 року, протокол №3 

м. Хмельницький 

Про затвердження короткострокової програми підвищення 

кваліфікації державних реєстраторів за темою «Державна реєстрація 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяження» 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Катерини ВЛАДОВСЬКОЇ про затвердження короткострокової 

програми підвищення кваліфікації державних реєстраторів за темою 

«Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяження», 

керуючись вимогами ч. 3 ст. 5, ч. 4 ст. 10 Закону України «Про вищу освіту», 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг 

Катерини ВЛАДОВСЬКОЇ про затвердження короткострокової програми 

підвищення кваліфікації державних реєстраторів за темою «Державна 

реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяження» взяти до 

відома.  

2. Затвердити короткострокову програму підвищення кваліфікації 

державних реєстраторів за темою «Державна реєстрація речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяження», що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

25 жовтня 2021 року, протокол №3 

м. Хмельницький 

Про затвердження короткострокової програми підвищення 

кваліфікації державних реєстраторів за темою «Державна реєстрація 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Катерини ВЛАДОВСЬКОЇ про затвердження короткострокової 

програми підвищення кваліфікації державних реєстраторів за темою 

«Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», 

керуючись вимогами ч. 3 ст. 5, ч. 4 ст. 10 Закону України «Про вищу освіту» 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг 

Катерини ВЛАДОВСЬКОЇ про затвердження короткострокової програми 

підвищення кваліфікації державних реєстраторів за темою «Державна 

реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» взяти до відома.  

2. Затвердити короткострокову програму підвищення кваліфікації 

державних реєстраторів за темою «Державна реєстрація юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців», що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

25 жовтня 2021 року, протокол №3 

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 списку, 

що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

25 жовтня 2021 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку монографії колективу авторів: 

БЛІХАР В., БЛІХАР М., КОПИТКО М., ОМЕЛЬЧУК О., 

БАШУК В., ЖИВКО З., ВІНІЧУК М., СТАДНИК М. 

«Національна безпека держави: філософсько-правовий і соціально-

економічний аналіз» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри теорії та 

історії держави і права, д.і.н., проф. Леоніда МІСІНКЕВИЧА та врахувавши 

рішення цієї ж кафедри від 22 жовтня 2021 року, протокол № 2 щодо 

рекомендації до друку монографії колективу авторів: БЛІХАР В., 

БЛІХАР М., КОПИТКО М., ОМЕЛЬЧУК О., БАШУК В., ЖИВКО З., 

ВІНІЧУК М., СТАДНИК М. «Національна безпека держави: філософсько-

правовий і соціально-економічний аналіз», керуючись п. 4.2.8.32, Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку монографію колективу авторів: БЛІХАР В., 

БЛІХАР М., КОПИТКО М., ОМЕЛЬЧУК О., БАШУК В., ЖИВКО З., 

ВІНІЧУК М., СТАДНИК М. «Національна безпека держави: філософсько-

правовий і соціально-економічний аналіз». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

25 жовтня 2021 року, протокол № 3 

м. Хмельницький 
 

Про питання часопису «Університетські наукові записки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-

редакційного відділу, відповідального секретаря редакційної колегії часопису 

«Університетські наукові записки» Юрія БІЛОУСОВА про розширення 

складу редакційної колегії та рекомендацію до друку № 4 (82) та № 5 (83) за 

2021 рік та керуючись п.п. 3.1.1.30, 4.2.8.32, 8.2.10 Статуту Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова,  
 

вчена рада вирішила: 
 

1. Ввести до складу редакційної колегії часопису «Університетські 

наукові записки»:  

Олександра БРИГІНЦЯ, доктора юридичних наук, доцента, 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; 

Аллу ІВАНОВСЬКУ, докторку юридичних наук, доцентку, 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;  

Петра ІЖЕВСЬКОГО, доктора економічних наук, доцента, 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;  

Володимира КОПАНЧУКА, доктора наук з державного управління, 

доцента, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова;  

Сергія ЦАРЕНКА, кандидата юридичних наук, доцента, Національна 

академія державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького;  

Юлію ЦИГАНЮК, докторку юридичних наук, доцентку, 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; 

Олену ЧЕРНЯК, кандидатку юридичних наук, доцентку, 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; 

Інну ШЕВЧУК, докторку наук з державного управління, доцентку, 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова.  

2. Рекомендувати до друку номер четвертий та п’ятий за 2021 рік 

часопису «Університетські наукові записки».  
 

Голова вченої ради,  

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

25 жовтня 2021 року, протокол № 3 

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 21 жовтня 2021 року, протокол № 2 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від  

21 жовтня 2021 року, протокол № 2, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 


