
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
 

  

Н А К А З 

 

 

«28» серпня 2020 року  
м. Хмельницький  

                       № 312/20 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 28 серпня 2020 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 28 серпня 2020 року, протокол№ 1: 

1.1. Про внесення змін до складу вченої ради університету;  

1.2. Про обрання голови вченої ради Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова;  

1.3. Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників університету;  

1.4. Про заміну наукових керівників аспірантам кафедри цивільного права та 

процесу; 

1.5.  Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Бєлової Ю. Д., поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 – право; 

1.6. Про заміну наукових керівників аспірантамкафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права; 

1.7. Про призначення наукового консультанта професору Івановській А.М.; 

1.8. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Магістр 

права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право; 

1.9. 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; 

1.10. 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; 

1.11. Про затвердження змін та доповнень до освітньо-професійної програми 

«Магістр публічного управління та адміністрування» та навчальних планів 

підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування; 

1.12. Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (в новій 

редакції); 

1.13. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами; 

1.14. Про затвердження Комплексного плану організаційної, 

профорієнтаційної та соціально-виховної роботи на 2020-2021 навчальний рік; 

1.15. Про уточнення теми дисертації аспірантці Каліновській М.О.; 

1.16. Про затвердження змін та доповнень до освітньо-наукової програми 

«Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування» та навчального 

плану підготовки фахівців наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування. 

2. Увести в дію Положення про організацію освітнього процесу у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (в новій 

редакції) з 01 вересня 2020 року. 

3. 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 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про внесення змін до складу вченої ради університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

Лозінської С.В. про зміни у складі вченої ради університету, керуючись 

частиною 3 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та п. 4.2.3, 4.2.4., 4.2.5. 

Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію вченого секретаря Лозінської С.В. про зміни у складі 

вченої ради взяти до відома. 

2. Вивести зі складу вченої ради університету:  

- Андрушко Юлію Анатоліївну, студентку магістратури у зв’язку із 

завершенням навчання в університеті;  

- Буханевича Олександра Миколайовича, в. о. професора кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права, доктора юридичних 

наук, професора у зв’язку з перебуванням у трудових відносинах на умовах 

сумісництва; 

- Сіцінського Анатолія Станіславовича, доктора наук з державного 

управління, професора у зв’язку з увільненням на час проходження військової 

служби в особливий період;  

- Очкур Анастасію Олегівну, голову профспілки студентів, у зв’язку з 

припиненням трудових відносин з університетом; 

- Чорного Леонтія Ілліча у зв’язку з складенням повноважень проректора 

з навчальної роботи. 

3. Увести до складу вченої ради університету: 

- Хіміча Володимира Олеговичау зв’язку із призначенням на посаду 

проректора з економічної та адміністративно-господарської роботи.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про обрання голови вченої ради  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Лозінської С. В.щодо обрання голови вченої ради Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, відповідно до п. 3 ст. 36 Закону 

України «Про вищу освіту», п. 2.1. Положення про вчену раду університету, 

затверджене 19 лютого 2018 року, протокол №8 та введене в дію наказом 06 

березня 2018 року № 123/18, 
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію вченого секретаря університету Лозінської С. В. взяти до 

відома.  

2. Включити в бюлетені для проведення таємного голосування 

кандидатуру Омельчука Олега Миколайовичадля обрання голови вченої ради.  

3. Затвердити протокол лічильної комісії про обрання голови вченої ради. 

4. Обрати головою вченої ради Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова ректора університету, доктора юридичних 

наук, професора, Заслуженого юриста України Омельчука Олега 

Миколайовича.  

 

 

 

Вчений секретар     Світлана ЛОЗІНСЬКА 
 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 
Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови конкурсної комісії, 

Ковтун І. Б. та голови лічильної комісії Синчака В. П. про результати таємного 

голосування,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протоколи лічильної комісії. 

2. Обрати на посади науково-педагогічних працівників з обов’язковим 

укладанням контрактів: 

професора кафедри трудового, земельного та господарського права ЧУДИК-

БІЛОУСОВУ Надію Іванівну; 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

БРИГІНЦЯ Олександра Олексійовича; 

професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

БУХАНЕВИЧА Олександра Миколайовича; 

доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

РИЖУК Ірину Володимирівну; 

доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

ЛИТВИНЕНКО Ірину Леонідівну; 

доцента кафедри цивільного права та процесу АНІКІНУ Галину 

Володимирівну; 

доцента кафедри цивільного права та процесу ЯКИМЧУК Світлану Олексіївну; 

доцента кафедри кримінального права та процесу ВИГОВСЬКОГО Дмитра 

Леонідовича; 

доцента кафедри кримінального права та процесу ПРИСЯЖНУ Анну 

Василівну; 

доцента кафедри кримінального права та процесу КРУШИНСЬКОГО Сергія 

Антоновича; 

доцента кафедри кримінального права та процесу НІКІФОРОВУ Тетяну 

Іванівну; 

професора кафедри кримінального права та процесу НАЛУЦИШИНА Віктора 

Володимировича; 

доцента кафедри теорії та історії держави і права ТОПОЛЯ Юрія Олексійовича; 

завідувача кафедри публічного управління та адміністрування 

ЩЕПАНСЬКОГО Едуарда Валерійовича; 



професора кафедри публічного управління та адміністрування МАТВЕЙЧУК 

Людмилу Олександрівну; 

доцента кафедри публічного управління та адміністрування ПІДЛІСНУ Тетяну 

Віталіївну; 

доцента кафедри публічного управління та адміністрування ВАГАНОВУ 

Людмилу Василівну; 

доцента кафедри публічного управління та адміністрування САВИЦЬКОГО 

Володимира Тадеушовича; 

доцента кафедри публічного управління та адміністрування МАЛАНЧІЯ 

Миколу Олександровича; 

доцента кафедри публічного управління та адміністрування ХИТРУ Олену 

Володимирівну; 

професора кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

ІЖЕВСЬКОГО Павла Григоровича; 

доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

КРАВЕЦЬ Ірину Михайлівну; 

доцента кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання КУЛІШ Наталію Стефанівну; 

доцента кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 

ЧАЙКОВСЬКУ Інну Ігорівну; 

старшого викладача кафедри публічного управління та адміністрування 

ТРИГУБУ Тетяну Вікторівну; 

асистента кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання ІВАНОВУ Олену Василівну; 

викладача-стажиста кафедри публічного управління та адміністрування 

ЮРИЧИНУ Ірину Анатоліївну. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 4 

28серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про заміну наукових керівників аспірантам 

кафедри цивільного права та процесу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри цивільного 

права та процесу, д.ю.н., проф. Гринько С.Д. про заміну наукових керівників 

аспірантам кафедри цивільного права та процесу та відповідно до поданих заяв 

аспірантів, врахувавши рішення кафедри цивільного права та процесу від 27 

серпня 2020 року, протокол № 1, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача кафедри цивільного права та процесу д.ю.н., 

проф. Гринько С.Д. взяти до відома. 

2. Аспірантці Ромась Марії Іванівні замінити попереднього керівника 

к.ю.н., доцента кафедри цивільного права та процесу Якимчук С.О. та 

призначити нового наукового керівника, д.ю.н., професора, завідувача кафедри 

цивільного права та процесу Гринько С. Д. 

3. Аспіранту ОксанюкуОлегуАнатолійовичузамінити попереднього 

керівника к.ю.н., доцента кафедри цивільного права та процесу Якимчук С.О. 

та призначити нового наукового керівника, к.ю.н., доцента кафедри цивільного 

права та процесу Сердечну І. Л. 

4. Аспірантці Погребняк Марії Володимирівнізамінити попереднього 

керівника к.ю.н., доцента кафедри цивільного права та процесу Сердечну І.Л. та 

призначити нового наукового керівника, к.ю.н., доцента кафедри цивільного 

права та процесу Анікіну Г. В. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Бєлової Ю. Д., поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 - право 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Лозінської С. В. про проведення попередньої експертизи дисертації та надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Бєлової Ю. Д., 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 Бєлової Юлії Дмитрівни призначити 

рецензентами доктора юридичних наук, професора, ректора університету 

Омельчука Олега Миколайовича та кандидата юридичних наук, доцента 

кафедри цивільного права та процесу Анікіну Галину Володимирівну. 

2. Попередню експертизу дисертації Бєлової Юлії Дмитрівни провести на 

базі кафедри цивільного права та процесу та кафедри міжнародного та 

європейського права. 

3. Провести фаховий семінар для апробації дисертації Бєлової Юлії 

Дмитрівни та призначити головуючою семінару кандидата юридичних наук, 

доцента, завідувачку кафедри міжнародного та європейського права Черняк 

Олену Юріївну. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про заміну наукових керівників аспірантам кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н., доц. 

Галус О. О. про заміну наукових керівників аспірантам кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права та відповідно до 

поданих заяв аспірантів і рішення кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права від 26 серпня 2020 року, протокол № 1, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію доцента кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, к.ю.н., доц. Галус О.О. взяти до відома. 

2. Аспіранту Мартиненку Олександру Андрійовичу замінити 

попереднього керівника д.ю.н., професора, професора кафедри міжнародного та 

європейського права Суббота А. І. та призначити нового наукового керівника, 

д.ю.н., доцента, в.о. професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Бригінця О.О.  

3. Аспірантці Антонюк Вікторії Володимирівні замінити попереднього 

керівника к.ю.н., доцента, доцента кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Литвиненко І. Л. та призначити нового наукового 

керівника, д.ю.н., професора, члена-кореспондента Національної академії 

правових наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Стеценка 

С.Г. 

4. Аспірантці Паренте Любові Миколаївні замінити попереднього 

керівника к.ю.н., доцента, доцента кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Сторожук І.П. та призначити нового наукового керівника, 

д.ю.н., доцента, в.о. професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Бригінця О.О.  

5. Аспіранту Бойченюку Івану Васильовичу замінити попереднього 

керівника к.ю.н., доцента, доцента кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Галус О.О. та призначити нового наукового керівника, 

д.ю.н., професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук 



України, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права Стеценка С.Г. 

6. Аспірантці Забожчук Оксані Володимирівні замінити попереднього 

керівника к.ю.н., доцента, доцента кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Галус О.О. та призначити нового наукового керівника, 

д.ю.н., професора, Заслуженого юриста України, в.о. завідувача кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права Самсіна І.Л. 

7. Аспіранту Каньовському Роману Анатолійовичу замінити 

попереднього керівника к.ю.н., доцента, доцента кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Галус О.О. та призначити нового 

наукового керівника, к.ю.н., доцента, доцента кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Сторожук І.П. 

8. Аспіранту Карпушину Григорію Леонідовичу замінити попереднього 

керівника к.ю.н., доцента кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Рижук І. В. та призначити нового наукового керівника, 

д.ю.н., доцента, в.о. професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Бригінця О.О. 

9. Аспіранту Посторонку Євгену Валерійовичу замінити попереднього 

керівника к.ю.н., доцента кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Рижук І. В. та призначити нового наукового керівника, 

д.ю.н., професора, Заслуженого юриста України, в.о. завідувача кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права Самсіна І.Л. 

10. Аспіранту Штойку Олександру Ігоровичу замінити попереднього 

керівника к.ю.н., доцента кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Рижук І. В. та призначити нового наукового керівника, 

д.ю.н., доцента, в.о. професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Бригінця О.О.  

11. Аспіранту Брожику Юрію Петровичу замінити попереднього 

керівника д.ю.н., професора, Заслуженого юриста України, в.о. завідувача 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Самсіна І. Л. 

та призначити нового наукового керівника, д.ю.н., професора, професора 

кафедри міжнародного та європейського права Суббота А. І.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

28серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про призначення наукового консультанта 

професору Івановській А.М. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н., доц. 

Галус О. О., відповідно доп.п.2, 44 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 р. № 261, п. 2.3. Положення про планування й облік науково-

педагогічної діяльності в Хмельницькому університеті управління та права від 

19лютого 2018 року, беручи до уваги рішення кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права від 26.08.2020 р., протокол №1 щодо 

призначення наукового консультанта здобувачу наукового ступеня доктора 

юридичних наук,професору кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, кандидату юридичних наук, доценту Івановській А.М.,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію доцента кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, к.ю.н., доц. Галус О.О. взяти до уваги. 

2. Призначити в.о. професора кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, доктора юридичних наук, професора, 

Заслуженого юриста України Буханевича О. М. науковим консультантом 

здобувачу наукового ступеня доктора юридичних наук, професору кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидату 

юридичних наук, доценту Івановській А. М. за темою дисертаційного 

дослідження «Конституційний контроль в системі державного контролю: 

теоретико-правові та праксеологічні засади». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми  

«Магістр права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього 

ступеня магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана юридичного факультету 

Крушинського С. А. щодо затвердження змін до освітньо-професійної програми 

«Магістр права» та навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право, керуючись п. 8 ч. 2 

ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», враховуючи рішення методичної 

ради університету від 27 серпня 2020 року, протокол № 1, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Магістр права» та 

навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право, виклавши освітньо-професійну 

програму та навчальні плани у новій редакції, що додаються. 

2. Ввести в дію освітньо-професійну програму «Магістр права» та 

навчальні плани підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право (у новій редакції) з 01 вересня 

2020 року для здобувачів 2020 і наступних років вступу. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

28 серпня 2020 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 

Крушинського С. А. щодо 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, керуючись п. 8 ч. 2 ст. 36 Закону України 

«Про вищу освіту», враховуючи рішення методичної ради університету від 

27 серпня 2020 року, протокол № 1, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити зміни 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, що додаються. 

2. Ввести в дію зміни 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 з 01 вересня 2020 року. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

28 серпня 2020 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 

Крушинського С. А. щодо 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, керуючись п. 8 ч. 2 ст. 36 Закону України 

«Про вищу освіту», враховуючи рішення методичної ради університету від 

27 серпня 2020 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, 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 2020 року. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін та доповнень до освітньо-професійної 

програми «Магістр публічного управління та адміністрування» та 

навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування для 

другого (магістерського) рівня освіти» від 04.08.2020 року № 1001 та пунктом 

4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, заслухавши інформацію декана факультету управління та економіки 

Терещенко Т. В. про затвердження змін та доповнень до освітньо-професійної 

програми «Магістр публічного управління та адміністрування» та навчальних 

планів підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування для вступників 2020 року та наступних років, враховуючи 

рішення методичної ради університету від 27 серпня 2020 року, протокол №1, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити освітньо-професійну програму «Магістр публічного 

управління та адміністрування» та навчальних планів підготовки фахівців 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування для 

вступників 2020 року та наступних років зі змінами та доповненнями. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у 

Хмельницькому університеті управління та права 

імені Леоніда Юзькова (в новій редакції) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-

педагогічної роботи Ковтун І. Б. щодо Положення про організацію освітнього 

процесу у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова (в новій редакції), керуючись пунктом 16 частини 2 статті 36 Закону 

України «Про вищу освіту» та пунктом 4.2.8.26 Статуту Хмельницького 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Ковтун І. Б. 

щодо Положення про організацію освітнього процесу у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова в новій редакції, взяти 

до відома.  

2. Затвердити Положення про організацію освітнього процесу у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова в 

новій редакції, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

28 серпня 2020 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 28серпня 

2020 року, протокол № 1 

 

вчена рада вирішила: 
 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від  

28серпня 2020 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 № 14 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження Комплексного плану організаційної, профорієнтаційної 

та соціально-виховної роботи 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу виховної та 

соціальної роботи Якимчук Д. Л. щодо затвердження Комплексного плану 

організаційної, профорієнтаційної та соціально-виховної роботи на 2020-2021 

навчальний рік,  

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівника відділу виховної та соціальної роботи 

Якимчук Д. Л. взяти до відома.  

2. Затвердити Комплексний план організаційної, профорієнтаційної та 

соціально-виховної роботи на 2020-2021 навчальний рік.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 15 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про уточнення теми дисертації аспірантці Каліновській М.О.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана юридичного факультету, 

кандидата юридичних наук Крушинського С. А., враховуючи рішення кафедри 

кримінального права та процесу від 26 серпня 2020 року, протокол № 1, і 

беручи до уваги інформацію аспіранта кафедри щодо уточнення теми 

дисертації, відповідно до п. п. 10, 14, 24, 26 Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2016 р. №261,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Тему дисертаційного дослідження «Особливості кримінально-

процесуального доказування під час застосування запобіжних заходів на стадії 

досудового розслідування» аспірантці Каліновській Мар’яні Олегівні за 

спеціальністю 081 Право, уточнити, виклавши її в такому формулюванні: 

«Особливості кримінального процесуального доказування під час застосування 

запобіжних заходів на стадії досудового розслідування» (науковий керівник – 

к.ю.н. Крушинський С.А.). 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 16 

28 серпня 2020 року, протокол № 1 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін та доповнень до освітньо-наукової програми 

«Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування» та 

навчального плану підготовки фахівців наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова, заслухавши інформацію декана факультету 

управління та економіки Терещенко Т. В. про затвердження змін та доповнень 

до освітньо-наукової програми «Доктор філософії з фінансів, банківської 

справи та страхування» та навчального плану підготовки фахівців наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування для вступників 2020 

року та наступних років, враховуючи рішення методичної ради університету від 

18 червня 2020 року, протокол №8, 

 

вчена рада вирішила: 

 

Затвердити зміни та доповнення до освітньо-наукової програми «Доктор 

філософії з фінансів, банківської справи та страхування» та навчального плану 

підготовки фахівців наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування для вступників 2020 року та наступних років.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 


