ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

НАКАЗ
«30» жовтня 2020 року

м. Хмельницький

№ 578/20

Про уведення в дію
рішень вченої ради
Хмельницького університету
управління та права
імені Леоніда Юзькова
від 29 жовтня 2020 року, протокол № 5
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 29 жовтня 2020 року, протокол № 5:
1.1. Про затвердження Положення про порядок визнання результатів навчання у
Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих
шляхом неформальної та/або інформальної освіти;
1.2. Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про
наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Іваницького
А.М., поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
Право;
1.3. Про утворення ради для проведення захисту дисертації Бєлової Юлії
Дмитрівни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
081 Право;
1.4. Про заміну наукових керівників аспірантам Ковальчук О. В. та Пухкій Ю. В.;
1.5. Про затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних
планів наукової роботи аспірантів, тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право;
1.6. Про затвердження індивідуального навчального плану та індивідуального
плану наукової роботи, теми дисертації на здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії аспіранту Польовому Павлу Вікторовичу за спеціальністю 281
Публічне управління та адміністрування;
1.7. Про затвердження індивідуального навчального плану та індивідуального
плану наукової роботи, теми дисертації на здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії аспіранту Ковальському Вадиму Олексійовичу за спеціальністю 072
Фінанси, банківська справа та страхування;

1.8. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника для
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання «Міжнародний
захист прав людини» (колектив авторів – Гураленко Н.А., Донченко О.П., Заморська
Л.І., Черняк О. Ю.);
1.9. Про рекомендацію до друку збірника тез Міжнародної науково-практичної
конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (із заочною формою участі);
1.10. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, передбачених
навчальними планами;
1.11. Про затвердження Короткострокової програми підвищення кваліфікації
«Ефективні комунікації та запобігання виникненню конфліктних ситуацій:
управлінсько-психологічні аспекти»;
1.12. Про затвердження голів екзаменаційних комісій у 2020-2021 навчальному
році.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря
університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ.

Ректор університету

Ірина КОВТУН

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 1
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про затвердження Положення про порядок визнання
результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права
імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом
неформальної та/або інформальної освіти
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету управління та
економіки Тетяни Терещенко про затвердження Положення про порядок визнання
результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені
Леоніда Юзькова, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, керуючись
абз. 3 п. 22 ст. 1 Закону України «Про освіту», пп. 1, 3-5 ст. 8, п. 7 ст. 34 Закону
України «Про вищу освіту», п. 4.2.8.7 Статуту Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію декана факультету управління та економіки Тетяни Терещенко
взяти до відома.
2. Затвердити Положення про порядок визнання результатів навчання у
Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих
шляхом неформальної та/або інформальної освіти, що додається.

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 2
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Іваницького А.М., 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 Іваницького А. М., 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 Іваницького Андрія Мироновича призначити
рецензентами доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри
цивільного права та процесу Гринько Світлану Дмитрівну та кандидата
юридичних наук, доцента кафедри цивільного права та процесу Анікіну Галину
Володимирівну.
2. Попередню експертизу дисертації Іваницького Андрія Мироновича
провести на базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри міжнародного
та європейського права.
3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Іваницького Андрія
Мироновича та призначити головуючою семінару кандидата юридичних наук,
доцента кафедри цивільного права та процесу Якимчук Світлану Олексіївну.

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 3
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про утворення ради для проведення захисту дисертації
Бєлової Юлії Дмитрівни, поданої на здобуття наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету
Світлани Лозінської про утворення ради для проведення захисту дисертації
Бєлової Юлії Дмитрівни, 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. Інформацію вченого секретаря університету Світлани Лозінської взяти
до уваги.
2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про утворення
ради для захисту дисертації Бєлової Юлії Дмитрівни у складі:
- голови ради – доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри
цивільного права та процесу Гринько Світлани Дмитрівни;
- двох членів ради – доктора юридичних наук, професора Омельчука Олега
Миколайовича; кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного права
та процесу Анікіної Галини Володимирівни;
- двох рецензентів – доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри
цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»
Давидової Ірини Віталіївни; кандидата юридичних наук, доцента, доцента
кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного
університету Чепис Олесі Іванівни.

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 4
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про заміну наукових керівників аспірантам
Ковальчук О. В. та Пухкій Ю. В.
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н., доцента Алли
Івановської про заміну наукових керівників аспірантам кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права, відповідно до
поданих заяв аспірантів Ковальчук О.В. та Пухкої Ю. В. та враховуючи рішення
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права від 23 жовтня
2020 року, протокол № 3,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію професора кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права, к.ю.н., доцента Алли Івановської взяти до відома.
2. Аспірантці кафедри конституційного, адміністративного та фінансового
права Ковальчук Олександрі Валеріївні замінити попереднього керівника,
професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права,
доктора юридичних наук, доцента Бригінця О. О. та призначити нового
наукового керівника, доцента кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права, кандидата юридичних наук Рижук І.В.
3. Аспірантці кафедри конституційного, адміністративного та фінансового
права Пухкій Юлії Володимирівні замінити попереднього керівника, доцента
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидата
юридичних наук Рижук І. В. та призначити нового наукового керівника,
професора кафедри кримінального права та процесу, доктора юридичних наук,
професора Омельчука О. М.

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 5
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
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 Лариси Брич, професора кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права Алли Івановської,
враховуючи рішення спільного засідання кафедр цивільного права та процесу від
23 жовтня 2020 року, протокол № 3, теорії та історії держави і права від
26 жовтня 2020 року, протокол № 2, трудового, земельного та господарського
права від 15 жовтня 2020 року, протокол № 3, конституційного,
адміністративного та фінансового права від 23 жовтня 2020 року, протокол № 3,
кримінального права та процесу від 28 жовтня 2020 року, протокол № 6, 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. Бабійчука Володимира Миколайовича;
2. Волянської Ольги Ігорівни;
3. Голуб Анни Євгеніївни;
4. Ковальчук Олександри Валеріївни;
5. Ковальчук Олени Костянтинівни;
6. Кравець Анастасії Миколаївни;
7. Куліченка Дмитра Олександровича;
8. Луцюка Олександра Валерійовича;
9. Михайлова Павла Сергійовича;
10.Михайлова Олександра Олександровича;

11.Мороза Анатолія Васильовича;
12.Мороз Вікторії Олександрівни;
13.Панчука Олександра Олександровича;
14.Підручної Юлії Юріївни;
15.Порозової Інни Юріївни;
16.Пухкої Юлії Володимирівни;
17.Соловей Альбіни Олександрівни;
18.Данілової Анни Вікторівни;
19.Шабатури Максима Вікторовича;
20.Данькової Світлани Олександрівни.
2. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії:
- по кафедрі цивільного права та процесу:
1. Бабійчуку
Володимиру
Миколайовичу
«Зобов’язання
з
відшкодування шкоди, завданої атракціонами» (науковий керівник – д.ю.н.,
проф. Гринько С. Д.);
2. Волянській Ользі Ігорівні «Визначення походження дитини в сімейному
праві» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Чорна Ж. Л.);
3. Кравець Анастасії Миколаївнї «Цивільно-правовий захист прав
споживачів у сфері охорони здоров’я» (науковий керівник – к.ю.н., доц.
Бондаренко-Зелінська Н. Л.);
4. Куліченку Дмитру Олександовичу «Реалізація повноважень виконавця у
виконавчому провадження» (науковий керівник – к.ю.н., проф. Білоусов Ю. В.);
5. Підручній Юлії Юріївні «Цивільно-правова відповідальність за
договором будівельного підряду» ( науковий керівник – к.ю.н. Анікіна Г. В.);
6. Порозовій Інні Юріївні «Самозахист цивільних прав та інтересів
пацієнта» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Гринько С. Д.);
7. Соловей Альбіні Олександрівні «Усиновлення дітей громадянами
України, які проживають за її межами та іноземцями» (науковий керівник –
к.ю.н., доц. Ватрас В. А.);
- по кафедрі кримінального права та процесу:
8. Голуб Анні Євгеніївні «Правове регулювання захисту культурних
цінностей під час збройного конфлікту за кримінальним правом України»
(науковий керівник – к.ю.н., доц. Плисюк Н. М.);
9. Михайлову Павлу Сергійовичу «Особливості доказування під час
застосування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального
провадження» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Волкотруб С. Г.);
10. Морозу
Анатолію
Васильовичу
«Кримінально-правові
та
кримінологічні аспекти протидії втягненню неповнолітніх до участі в збройних
конфліктах» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Плисюк Н. М.);
11. Даніловій Анні Вікторівні «Юридична відповідальність за порушення
законодавства про запобігання виникненню і поширенню особливо небезпечних
інфекційних хвороб» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Омельчук О. М. );

12. Шабатурі Максиму Юрійовичу «Об’єднання і виділення матеріалів
досудового розслідування в особливих порядках кримінального провадження»
(науковий керівник – к.ю.н., доц. Волкотруб С. Г.);
13. Даньковій Світлані Олександрівні «Кримінальне процесуальне
доказування в судовому провадженні у першій інстанції» (науковий керівник –
к.ю.н., доц. Крушинський С.А.);
- по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права:
14. Ковальчук
Олександрі
Валеріївні
«Конституційно-правова
відповідальність органів публічної влади» (науковий керівник – к.ю.н.
Рижук І.В.);
15. Ковальчук Олені Костянтинівні «Організаційно-правові форми
державного контролю в Україні» (науковий керівник – к.ю.н., доц.
Івановська А.М.);
16. Михайлову
Олександру
Олександровичу
«Адміністративне
судочинство у справах, пов’язаних із виборчим процесом місцевих виборів»
(науковий керівник – к.ю.н., доц. Галус О. О.);
17. Мороз Вікторії Олександрівні «Правове регулювання процедур
надання адміністративних послуг» (науковий керівник – д.ю.н., проф.
Буханевич О. М.);
18. Панчуку Олександру Олександровичу «Конституційно-правовий
статус представницьких органів місцевого самоврядування в Україні» (науковий
керівник – к.ю.н., доц. Литвиненко І.Л.);
- по кафедрі теорії та історії держави та права:
19. Пухкій Юлії Володимирівні «Тлумачення норм права в процесі
здійснення правосуддя» (науковий керівник – д.ю.н., проф. Омельчук О. М. );
- по кафедрі трудового, земельного та господарського права:
20. Луцюку Олександру Валерійовичу «Правове забезпечення сталого
використання земель» (науковий керівник – д.ю.н., доц. Костяшкін І. О.).

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 6
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про затвердження індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи,
теми дисертації на здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії аспіранту Польовому Павлу Вікторовичу
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 05 жовтня 2020 року,
протокол № 2, беручи до уваги інформацію аспіранта 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 індивідуальний навчальний план та індивідуальний план
наукової роботи аспіранту Польовому Павлу Вікторовичу за спеціальністю 281
Публічне управління та адміністрування.
2. Затвердити
аспіранту
кафедри
публічного
управління
та
адміністрування Польовому Павлу Вікторовичу тему дисертації на здобуття
освітньо-наукового ступеня доктора філософії «Формування кадрового
потенціалу органів публічної влади в умовах розвитку цифрового суспільства»
(науковий керівник – доктор наук з державного управління, доцент Матвейчук
Л. О.).

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 7
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про затвердження індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи, теми дисертації на здобуття
освітньо-наукового ступеня доктора філософії аспіранту Ковальському
Вадиму Олексійовичу за спеціальністю 072 Фінанси,
банківська справа та страхування
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Віктора Синчака,
враховуючи рішення цієї ж кафедри від 27 жовтня 2020 року, протокол № 3,
беручи до уваги інформацію аспіранта 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 індивідуальний навчальний план та індивідуальний план
наукової роботи аспіранту Ковальському Вадиму Олексійовичу за спеціальністю
072 Фінанси, банківська справа та страхування.
2. Затвердити аспіранту кафедри менеджменту, фінансів, банківської
справи та страхування Ковальському Вадиму Олексійовичу тему дисертації
«Фінансові інструменти формування і реалізації регіональних інвестиційних
проектів в умовах децентралізації» на здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Арзянцева Д. А.).

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 8
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про рекомендацію до друку навчально-методичного
посібника для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та
дистанційного навчання «Міжнародний захист прав людини»
(колектив авторів – Гураленко Н. А., Донченко О. П.,
Заморська Л. І., Черняк О. Ю.)
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
міжнародного та європейського права, к.ю.н., доц. Олени Черняк, врахувавши
рішення цієї ж кафедри від 20 жовтня 2020 року, протокол № 3 та рішення
методичної ради від 22 жовтня 2020 року, протокол № 2 щодо рекомендації до
друку навчально-методичного посібника для самостійної роботи здобувачів
вищої освіти та дистанційного навчання «Міжнародний захист прав людини»,
підготовленого спільно з колективом авторів кафедри людських прав
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: д.ю.н., доц.,
доцента кафедри Гураленко Наталії Анатоліївни, д.ю.н., доц., доцента кафедри
Заморської Любові Ігорівни, к.ю.н., доц., доцента кафедри Донченко Ольги
Павлівни, к.ю.н., доц., завідувача кафедри міжнародного та європейського права
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Черняк
Олени Юріївни,
вчена рада вирішила:
Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник для самостійної
роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання «Міжнародний
захист прав людини», підготовленого колективом авторів Гураленко Н.А.,
Донченко О.П., Заморська Л.І., Черняк О. Ю.

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 9
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про рекомендацію до друку збірника тез
Міжнародної науково-практичної конференції
«Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (із заочною формою участі)
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науково-дослідної
частини Інни Шевчук про рекомендацію до друку збірника тез Міжнародної
науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (із
заочною формою участі), яка відбулась в університеті 23 жовтня 2020 року,
вчена рада вирішила:
Рекомендувати до друку збірник тез Міжнародної науково-практичної
конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (із заочною формою
участі).

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 10
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
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 22 жовтня 2020 року,
протокол № 2
вчена рада вирішила:
Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених
навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від
22 жовтня 2020 року, протокол № 2, що додається.

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 11
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про затвердження Короткострокової програми
підвищення кваліфікації «Ефективні комунікації та запобігання
виникненню конфліктних ситуацій: управлінсько-психологічні аспекти»
Заслухавши інформацію декана факультету управління та економіки
Тетяни Терещенко про затвердження Короткострокової програми підвищення
кваліфікації «Ефективні комунікації та запобігання виникненню конфліктних
ситуацій: управлінсько-психологічні аспекти», враховуючи рішення методичної
ради університету від 22 жовтня 2020 р., протокол № 2,
вчена рада вирішила:
Затвердити Короткострокову програму підвищення кваліфікації
«Ефективні комунікації та запобігання виникненню конфліктних ситуацій:
управлінсько-психологічні аспекти».

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 12
29 жовтня 2020 року, протокол № 5
м. Хмельницький
Про затвердження голів екзаменаційних комісій
у 2020–2021 навчальному році
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету управління та
економіки Тетяни Терещенко та декана юридичного факультету Сергія
Крушинського, керуючись вимогами п. 2 ст. 6 Закону України «Про вищу
освіту», 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 декана факультету управління та економіки Тетяни
Терещенко та декана юридичного факультету Сергія Крушинського про
затвердження голів екзаменаційних комісій у 2020–2021 навчальному році взяти
до відома.
2. Затвердити:
2.1. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 074 Публічне управління та
адміністрування галузі знань 07 Управління та адміністрування денної форми
навчання, магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування денної та заочної форми
навчання – ректора Хмельницького університету управління та права імені
Леоніда Юзькова, доцента кафедри публічного управління та адміністрування,
кандидата наук з державного управління, доцента 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 – завідувача кафедри менеджменту, фінансів, банківської
справи та страхування, доктора економічних наук, професора Віктора Синчака;
2.4. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право денної форми навчання,
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право заочної форми
навчання – завідувача кафедри цивільного права та процесу, доктора юридичних
наук, професора Світлану Гринько;
2.5. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право заочної форми навчання,
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право денної форми навчання
– завідувача кафедри трудового, земельного та господарського права, доктора
юридичних наук, доцента Івана Костяшкіна;
2.6. головою екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність
денної та заочної форм навчання – завідувача кафедри кримінального права та
процесу, доктора юридичних наук, доцента Ларису Брич.

Голова вченої ради

Олег ОМЕЛЬЧУК

