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Звіт про діяльність Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова у 2022 році 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова – 

заклад вищої освіти комунальної форми власності, в якому функціонують 

факультет управління та економіки та юридичний факультет. Щороку 

університет зміцнює свій кадровий потенціал (34 докторів наук, 22 професорів, 

80 кандидатів наук, 61 доцент) та поліпшує матеріально-технічну базу. Також в 

університеті працюють Науково-дослідна частина, юридична клініка, наукові 

студентські гуртки, наукове товариство студентів, аспірантів та молодих 

вчених. Продовжується практика проведення щорічних Всеукраїнських та 

Міжнародних конференцій, в яких беруть участь представники наукових шкіл з 

України, а також зарубіжних країн. В університеті здійснюється видання 

одного із найпопулярніших в Україні наукового журналу «Університетські 

наукові записки». Викладачами та науковцями університету підготовлено низку 

монографій і підручників на правову, економічну та управлінську тематику. 

У звітному періоді в університеті відбулось 17 захистів у спеціалізованих 

вчених радах з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації за спеціальністю 081 Право. Станом на листопад 2022 року в 

університеті створено 27 разових спеціалізованих вчених рад.  

В жовтні 2022 року рішенням атестаційної колегії МОН утворено 

спеціалізовану вчену раду Д 70.895.02 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право та 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.12 

– філософія права. В грудні 2022 року відбувся перший захист дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. 
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ 

 

Станом на 01 вересня 2022 року в університеті відповідно до Ліцензії 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за чотирма ступенями вищої 

освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук), чотирнадцятьма 

спеціальностями з одинадцяти галузей знань. 

Зокрема, здобувачів: 

− освітнього ступеня бакалавра – за 8 спеціальностями – 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 081 Право, 232 Соціальне  

забезпечення, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування,  

293 Міжнародне право. У 2022 році започатковано освітньо-професійну 

програму Бакалавр філології. 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно, перша - англійська); 

− освітнього ступеня магістра – за 5 спеціальностями: 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 081 Право, 262 

Правоохоронна діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування; 

− освітньо-наукового ступеня доктора філософії – за 4 спеціальностями 

– 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 081 Право, 

281 Публічне управління та адміністрування; 

− наукового ступеня доктора наук з державного управління та 

юридичних наук. 

Станом на 01 вересня 2022 року сукупний ліцензований обсяг щорічного 

прийому на навчання за усіма рівнями та спеціальностями становив 1040 осіб 

(за денною і заочною формами навчання). Поряд з цим, університет має право 

надавати послуги з підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими 

напрямами (спеціальностями) у обсязі 750 осіб, підвищення кваліфікації за 

програмою підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 

санацією, ліквідаторів) у обсязі 500 осіб. 

У травні 2022 році було отримано рішення НАЗЯВО про акредитацію на 

5 років освітньо-професійної програми «Бакалавр міжнародного права».  

У зв’язку із військовими діями на території України фактично не було 

проведено заплановані на 2021-2022 н.р. акредитації освітніх програм 

«Бакалавр туризму» та «Бакалавр соціального забезпечення». Проведення 

первинної акредитації цих програм знову заплановане на лютий-березень  

2023 р.  

Продовжується робота щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки 

докторів філософії за спеціальністю Право. Розпочалася підготовка ліцензійної 

справи щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки бакалаврів за 

спеціальністю Право. 

Здійснюється підготовка до акредитації освітньо-наукової програми 

«Доктор філософії з публічного управління та адміністрування», яка 

запланована на 2023-2024 н.р. 
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ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року 

№ 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 

02 травня 2022 року № 400), Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15 жовтня 2015 року № 1085, п. 3.2 Положення про приймальну 

комісію Хмельницького університету управління та права, затвердженого 

наказом ректора університету від 4 грудня 2015 року № 735/15, Порядку 

організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 441 від 

05 квітня 2019 року, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 2022 

році, затверджених наказом університету від 31 травня 2022 року №224/22 була 

створена приймальна комісія у складі: 

голова приймальної комісії – ректор університету, доктор юридичних 

наук, професор Олег ОМЕЛЬЧУК; 

заступник голови приймальної комісії – перша проректорка, кандидат 

наук з державного управління, доцент Ірина КОВТУН; 

відповідальний секретар приймальної комісії – старший викладач 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидат 

юридичних наук Алла ТОКАР; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому на юридичний факультет – заступник декана юридичного факультету-

керівник навчального відділу Лариса ГРИЦИШИНА; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому в магістратуру факультету управління та економіки за спеціальністю 

281 Публічне управління та адміністрування – керівник навчального відділу 

підготовки публічних управлінців, кандидат наук з державного управління, 

доцент Тетяна ПІДЛІСНА; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

прийому на факультет управління та економіки – доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук, доцент Тетяна ПІХНЯК, 

а також 12 членів приймальної комісії. 

Для забезпечення діяльності приймальної комісії наказами по 

університету були створені функціональні підрозділи приймальної комісії, 

зокрема: 

– комісії по розгляду мотиваційних листів; 
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– відбіркові комісії юридичного факультету та факультету управління та 

економіки; 

– предметні екзаменаційні комісії; 

– комісії для проведення співбесід; 

– фахові екзаменаційні комісії; 

– апеляційна комісія; 

– група інформаційного забезпечення роботи приймальної комісії; 

– уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв. 

Прийом документів від вступників здійснювався згідно зі строками 

визначеними Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році та Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Хмельницькому  університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 

2022 році.  

Вступ до університету на навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки бакалавра здійснювався за конкурсом на підставі результатів 

національного мультипредметного тесту (НМТ) в 2022 році та зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років досягнень випускників 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджених 

сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти з предметів 

вступних випробувань. 

Вступ до університету на навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки магістра за спеціальністю 081 Право здійснювався за конкурсом на 

підставі результатів магістерського комплексного тесту (МКТ), за іншими 

спеціальностями – на підставі магістерського тесту навчальних 

компетентностей (МТНК) та фахових вступних випробувань, підтверджених 

екзаменаційним листком Українського центру оцінювання якості освіти з МКТ 

та МТНК та відомостями фахових вступних випробувань. 

Всього від вступників надійшло 1887 заяв (в 2021 році – 2052 заяви): на 

денну форму навчання 1349 заяв (в 2021 році 1545 заяв), на заочну форму 

навчання 538 заяв (в 2021 році 507 заяв). Найбільша кількість заяв надійшла від 

вступників за спеціальностями 081 Право, 281 Публічне управління та 

адміністрування та 073 Менеджмент (936, 305 та 219 заяв відповідно): 

081 Право — 936 заяв (918 заяв в 2021 році); 

281 Публічне управління та адміністрування — 305 заяви (339 заяв в 2021 

році); 

073 Менеджмент — 219 ( 233 заяви в 2021 році); 

293 Міжнародне право — 110 (93 заяви в 2021 році); 

072 Фінанси, банківська справа та страхування — 103 (191 заява в 2021 

році); 

232 Соціальне забезпечення — 97 (163 заяви в 2021 році); 

262 Правоохоронна діяльність — 55 (29 заяв в 2021 році); 

242 Туризм — 31 (79 заяв в 2021 році); 

035 Філологія — 31 заява (набір здійснювався вперше). 
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Для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» подано 1240 заяв (в 2021 

році 1584 заяв), «магістр» – 647 заяв ( в 2021 році 468 заяв).  

Найбільша кількість заяв надійшла від вступників для здобуття ступеня 

вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями 081 Право, 073 Менеджмент та 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (611, 166 та 109 

заяв відповідно) (рис.2). 

Для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» найбільша кількість заяв 

надійшла від вступників за спеціальностями 081 Право, 281 Публічне 

управління та адміністрування та спеціальністю 262 правоохоронна діяльність 

(325, 196 та 55 заяв відповідно) (рис.2). 
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Рис.2 Кількість поданих заяв по спеціальностям за ступенями вищої освіти 

«Бакалавр» та «Магістр» 
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Інформація щодо кількісного складу абітурієнтів, зарахованих на 

навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, магістра 

характеризується показниками, наведеними в таблицях. 

Інформація щодо вступної кампанії 2022 року 

на відділення денної форми навчання юридичного факультету 

 

Освітній ступінь бакалавр (на 1 курс денна форма)  

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт Разом 

081 Право 30 111 141 30 145 175 

232 Соціальне забезпечення  6 37 43 10 11 21 

293 Міжнародне право 0 11 11 10 11 21 

Разом по факультету 36 159 195 50 167 217 

 

Освітній ступінь бакалавр(на 2-3 курс денна форма)  

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт Разом 

081 Право - 4 4 - 11 11 

232 Соціальне забезпечення  - 0 0 - 0 0 

293 Міжнародне право - 0 0 - 2 2 

Разом по факультету - 4 4 - 13 13 
 

Освітній ступінь магістр (на1 курс денна форма) 

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт Разом 

081 Право 48 9 57 30 55 85 

262 Правоохоронна діяльність  - - - - 14 14 

Разом по факультету 48 9 57  69 99 

 

Загалом у 2022 році на відділення денної форми навчання юридичного 

факультету зараховано (без врахуванням зміни форми навчання ) 329 студентів, 

(256 в 2021 році, на 73 студента більше ніж в 2021 році) (в т.ч. 80 на бюджет (84 

в 2021 році), 249 на контракт (172 в 2021 році).  
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Інформація щодо вступної кампанії 2022 року 

на відділення заочної форми навчання юридичного факультету 

 

Освітній ступінь бакалавр (на 1 курс заочна форма)  

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

081 Право - 12 12 - 18 18 

232 Соціальне забезпечення - - - - 13 13 

Разом  - 12 12 - 31 31 

 

Освітній ступінь бакалавр (на 2-3 курс заочна форма)  

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

081 Право 2 курс - 11 11  9 9 

081 Право 3 курс - 57 57  41 41 

Разом  - 68 68  50 50 
 

Освітній ступінь магістр (на1 курс заочна форма) 

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

081 Право - 50 50 - 81 81 

262 Правоохоронна діяльність  - 11 11 - 24 24 

Разом  - 61 61 - 105 105 
 

Загалом у 2022 році на відділення заочної форми навчання юридичного 

факультету зараховано 186 студентів (без врахуванням зміни форми навчання) 

студента (141 в 2021 році, на 45 студентів більше ніж в 2021 році). 

 

Інформація щодо вступної кампанії 2022 року 

на відділення денної форми навчання факультету управління та 

економіки 

Освітній ступінь бакалавр (на 1 курс денна форма)  

Назва спец. 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

6 16 22 13 7 20 

073 Менеджмент  12 21 33 15 27 42 

242 Туризм 5 9 14 10 1 11 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

20 7 27 15 6 21 

035 Філологія     8 8 

Разом по факультету 43 53 96 53 41 102 
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Освітній ступінь бакалавр (на 2 курс денна форма)  

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

- 0 0  1 1 

073 Менеджмент  - 1 1  2 2 

242 Туризм - 0 0  0 0 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

- 0 0  0 0 

Разом по факультету 0 1 1  3 3 

 

Освітній ступінь магістр (на1 курс денна форма) 

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

073 Менеджмент 10 - 10 8 14 22 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

8 - 8 8 3 11 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

20 1 21 14 27 41 

Разом по факультету 38 1 39 30 44 74 
 

Загалом у 2022 році на відділення денної форми навчання факультету 

управління та економіки зараховано 179 студентів (з врахуванням зміни форми 

навчання) (136 в 2021 році, на 43 студента більше ніж у 2021 році ), в т.ч. 83 на 

бюджет (81 у 2021 році), 88 на контракт (55 у 2021 році). 

 

Інформація щодо вступної кампанії 2022 року 

на відділення заочної форми навчання факультету управління та 

економіки 

Освітній ступінь бакалавр (на 1 курс заочна форма)  

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

- 5 5 - 5 5 

073 Менеджмент  - - - - - - 

242 Туризм - - - - - - 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

- 6 6 - 9 9 

Разом по факультету - 11 11 - 14 14 
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Освітній ступінь бакалавр(на 2 курс заочна форма)  

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

- 12 12 - 0 0 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

- 7 7 - 2 2 

Разом по факультету 0 19 19 - 2 2 
 

Освітній ступінь магістр (на1 курс заочна форма) 

Назва спеціальності 2021 рік 2022 рік 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

073 Менеджмент (організація та 

управління охороною здоров’я)  

- 12 12 - 13 13 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

- 8 8 - 0 0 

242 Туризм - 0 0 -   

281 Публічне управління та 

адміністрування 

- 94 94 - 111 111 

Разом по факультету - 114 114 - 124 124 
 

Загалом у 2022 році на відділення заочної форми навчання факультету 

управління та економіки було зараховано 140 студентів (144 в 2021 році, на 4 

менше ніж у 2021 році). 

В цілому по університету у 2022 році  було зараховано 848 студентів 

(678 студентів у 2021 році, на 170 більше ніж в 2021 році), в т.ч. 163 на 

бюджет (165 студентів у 2021 році), 685 на контракт (513 студентів у 2021 

році). 

Приймальній комісії під час вступної кампанії у 2023 році необхідно 

забезпечити: 

- неухильне дотримання норм Закону України «Про вищу освіту», Умов 

прийому до закладів вищої освіти України у 2023 році, Положення про 

приймальну комісію університету;  

- розробку плану роботи з підготовки і проведення прийому абітурієнтів 

у 2023 році; 

- своєчасне розроблення i оприлюднення Правил прийому до 

університету та внесення в них змін на підставі відповідних нормативних актів 

Міністерства освіти i науки України;  

- формування конкурсних пропозицій для здобуття вищої освіти, їх 

оприлюднення на сайті університету та внесення до Єдиної бази;  

- інформування вступників та їх батьків через сайт університету та 

засоби масової інформації про особливості та хід вступної кампанії 2023 року; 
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- надання консультацій для інформування вступників та допомоги у 

подачі електронних заяв. 

 

При здійсненні профорієнтаційних заходів необхідно: 

- звертати особливу увагу майбутніх абітурієнтів на важливість вибору 

конкурсних предметів національного мультипредметного тесту; 

- популяризувати спеціальності 242 Туризм, 293 Міжнародне право, 

232 Соціальне забезпечення та 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- організувати роз’яснювальну роботу зi студентами-випускниками 4 

курсів щодо вступу до магістратури на коньюктурні спеціальності лише за 

умови успішного складання магістерського тесту навчальних компетентностей 

(магістерського комплексного тесту для спеціальності 081 Право). Продовжити 

позитивну практику підготовки студентів-випускників бакалаврату до 

складання магістерського тесту навчальних компетентностей та магістерського 

комплексного тесту;  

- розширити використання інтернет-ресурсів для збільшення 

популяризації університету; 

- забезпечити систематичне оновлення інформації щодо вступу у 2023 

році на сторінках вебсайту університету. 
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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Навчальна робота 

1. У 2022 році юридичний факультет здійснював роботу з підготовки 

фахівців за спеціальністю 081 Право за освітніми ступенями бакалавра та 

магістра, за спеціальностями 232 Соціальне забезпечення та 293 Міжнародне 

право за освітнім ступенем бакалавра, за спеціальністю 262 Правоохоронна 

діяльність за освітнім ступенем магістра.  

2. Усього у 2022 році завершили навчання за освітніми програмами 320 

студентів, в тому числі 126 магістрів за спеціальністю Право, 10 магістрів за 

спеціальністю Правоохоронна діяльність, 158 бакалаврів за спеціальністю 

Право, 11 бакалаврів за спеціальністю Соціальне забезпечення (перший випуск) 

та 15 бакалаврів за спеціальністю Міжнародне право (теж перший випуск). 

3. Усього станом на час завершення вступної кампанії у 2022-2023 н.р. 

на факультеті навчалося 1393 студенти, що на 184 студенти більше, ніж на 

початок 2021-2022 навчального року, у тому числі 870 студентів – на відділенні 

денної форми навчання та 523 – на відділенні заочної форми навчання.  

4. У поточному навчальному році відбувся рекордний набір на освітню 

програму «Бакалавр права» за денною формою навчання за увесь час набору на 

цю програму (спеціальність) – 178 студентів. Також вперше набрано студентів 

на освітню програму «Бакалавр соціального забезпечення» за заочною формою 

навчання.  

5. Зважаючи на військовий стан організація навчального процесу за як за 

денною, так і заочною формою навчання у звітний період майже повністю 

відбувалася із використанням дистанційних форм проведення навчання. На 

відділенні денної форми навчання студенти першого курсу з 12 вересня по 10 

жовтня навчалися у класичному (аудиторному) форматі. Усі сесії на відділенні 

денної та заочної форми навчання були проведені у дистанційному форматі.  

6. Зважаючи на те, що навчальний процес в цьому навчальному році 

розпочався 08 серпня 2022 року, це дозволило закінчити навчання у першому 

семестрі 05 грудня 2022 року для студентів 2-5 курсів обох відділень. 

7. 20 травня 2022 року отримано сертифікат про акредитацію освітньої 

програми «Бакалавр міжнародного право» строком до 01.07.2027 року. 

 

Наукова робота 

1. Науково-педагогічні працівники факультету брали участь у низці 

міжнародних, всеукраїнських, університетських конференцій та круглих столів. 

Зокрема, за 2022 рік 73 доповіді на наукових заходах представили працівники 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права; 39 – 

кафедри цивільного права та процесу; 50 – кафедри кримінального права та 

процесу, 20 – кафедри трудового, земельного та господарського права, 13 – 

кафедри міжнародного та європейського права тощо.  

2. Науково-педагогічними працівниками факультету здійснено 97 

наукових публікацій у закордонних, вітчизняних фахових та інших виданнях. 
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Зокрема, опубліковано 13 статей у наукових виданнях, які індексуються у 

науковометричних базах «Scopus» і «Web of Science». Одержано 2 заявки на 

видачу охоронних документів. 

3. Науково-педагогічні працівники факультету взяли участь у підготовці 

монографій, підручників та навчальних посібників, зокрема монографій:  

– «Спадкове право: проблеми теорії та практики»  (кафедра цивільного 

права та процесу);  

– «Адміністративне право та адміністративний процес України в умовах 

воєнного стану», «Адміністративний процес в Україні», «Єдиний 

медичний простір України» (кафедра конституційного, адміністративного 

та фінансового права);  

– «Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі України 

(теорія та практика)», «Scientific opinions about law and history. The 

criminal process» (кафедра кримінального права та процесу).  

Також працівники кафедр взяли участь у підготовці підручника 

«Міжнародне економічне право. Особлива частина», посібника «Кримінальний 

процес України» та довідника «Захист прав та інтересів особи в умовах 

воєнного стану та у післявоєнний період». 

4. За звітний період відбулися захисти дисертаційних досліджень 

працівниками університету, зокрема дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю Право – Аллою Кірик та Ларисою 

Грицишиною.  

5. У 2022 році працівникам юридичного факультету були присвоєні 

вчені звання: трьом працівникам було присвоєне вчене звання професора 

(Олені Черняк, Аллі Івановській та Олегу Кравчуку), трьом працівникам - вчене 

звання доцента (Олені Козицькій, Анні Присяжній та Володимиру Копанчуку). 

Юрію Білоусову присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». 

6. Поширеною на факультеті є студентська наукова робота в рамках 

гуртків, наукових секцій та в інших формах. Системно та планово працюють 

наукові студентські гуртки при кафедрах факультету (загальна кількість – 22 

гуртки). 

7. Наказом МОН від 10.10.2022 року № 894 в Хмельницькому 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова відкрито 

спеціалізовану вчену раду Д 70.895.02 з наданням їй права прийняття до 

розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук. Профіль ради: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.12 «Філософія 

права». 

8. Велика кількість науково-педагогічні працівників працюють в 

спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій, виступають офіційними 

опонентами та рецензентами дисертації. Так, науково-педагогічні працівники 

кафедри кримінального права та процесу 8 разів виступали офіційними 

опонентами, працівники кафедри цивільного права та процесу – 4 рази.  
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9. Також досить велика кількість аспірантів кафедр захистили дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. 

Зокрема, 6 аспірантів кафедри цивільного права та процесу, по 2 аспіранти 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, 

кримінального права та процесу, трудового, земельного та господарського 

права. 

 

Методична робота 

1. Оновлено або затверджено у нових редакціях освітньо-професійні 

програми підготовки бакалаврів за усіма спеціальностями, а також затверджено 

у новій редакції освітньо-професійну програму «Магістр права». 

2. Науково-педагогічними працівниками факультету розроблено та 

оновлено робочі програми, силабуси, навчально-методичні рекомендації 

навчальних дисциплін, які викладаються на факультеті.  

 

Організаційна, профорієнтаційна робота 

1. Крім традиційних наукових заходів («Осінні юридичні читання»), у 

поточному році було проведено низку круглих столів, всеукраїнських 

конференцій з актуальних питань юридичної науки і практики. Зважаючи на 

військовий стан переважна більшість із них були проведені дистанційно.  

Кафедри університету взяли участь в організації ряду наукових заходів, 

зокрема: Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцяті перші осінні 

юридичні читання», присвяченої 30-річчю нашого університету; Міжнародної 

науково-практичної конференції «Публічне управління в Україні: виклики 

сьогодення та глобальні імперативи», V Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної 

влади», Міжнародної науково-практичної конференції «Правові, управлінські 

та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні», 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні 

проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної 

юстиції», Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення та 

розвиток місцевого самоврядування в Україні», ХІХ Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, 

духовність», ХХVІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних 

працівників, докторантів та аспірантів, Щорічної звітної наукової конференції 

здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова присвяченої 30-річчю Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова та інших заходів. 

Кафедрами було організовано та проведено такі міжнародні, 

всеукраїнські та регіональні заходи за участю студентів: 

– британські парламентські дебати на тему «Скасування ПДВ на 

продукти харчування» (спільно з Дискусійним клубом Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова); 

– британські парламентські дебати на тему «Впровадження єдиної 

державної мови»; 
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– британські парламентські дебати прискореного формату, що були 

приурочені до Дня Конституції України; 

– дебатну школа (спільно з МГО «Молодіжне товариство 

Хмельниччини» та Лігою студентів Асоціації правників України); 

– судові дебати формату Європейського суду з прав людини»; 

– судові дебати «Ратифікація Стамбульської конвенції»; 

– міжнародний захід «Дебатний турнір від дебатної школи «Words have 

power»; 

– всеукраїнський захід «Вікторина»; 

– науковий конкурс «Децентралізація та її перспективи» (спільно з 

Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та МГО «Молодіжне 

товариство Хмельниччини». 

2. У рейтингу науково-педагогічних працівників Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова за результатами 

професійної діяльності за 2021-2022 навчальний рік Алла Івановська, 

професорка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, 

зайняла 1 місце, Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права, зайняв 3 місце. 

Серед усіх кафедр університету 1 місце посіла кафедра конституційного, 

адміністративного та фінансового права. 

3. Науково-педагогічні працівники факультету систематично беруть 

участь у різноманітних заходах (круглих столах, семінарах, тренінгах), які 

організовуються Хмельницькою обласною радою, Хмельницькою обласною 

військовою адміністрацією, Центрально-Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Управлінням 

Національної поліції України у Хмельницькій області, Хмельницькою 

обласною прокуратурою, Центром підвищення кваліфікації та іншими 

суб’єктами.  

4. Значний обсяг організаційної роботи проводиться також 

представниками юридичного факультету у складі приймальної комісії та її 

функціональних підрозділів, а також в рамках профорієнтації.  

5. На факультеті працює громадський рух. Функціонують дві 

громадських організації «Євразійська асоціація правничих шкіл та правників» 

та Хмельницьке відділення Асоціації правників України. Також працює 

студентська громадська організація «Ліга студентів Асоціації правників 

України». Представниками вказаних організацій систематично проводяться 

різні наукові, виховні та просвітницькі заходи. 

 

Перспективи і завдання юридичного факультету на 2023 рік:  

– успішне проходження акредитаційної експертизи освітньо-професійної 

програми «Бакалавр соціального забезпечення» за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення; 

– подальше удосконалення змісту освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка фахівців на юридичному факультеті, у тому числі 

шляхом консультацій з усіма зацікавленими стейкхолдерами; 
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– забезпечення неухильного дотримання планів-графіків навчального 

процесу, розкладів занять усіма учасниками освітнього процесу; 

– адаптація студентів до очного (аудиторного) навчання (у разі 

повернення до такого навчання) та забезпечення безпеки такого навчання; 

– активізація підготовки науково-педагогічними працівниками кафедр 

навчальних підручників та посібників для підготовки студентів; 

– активізація позанавчальної роботи студентів, зокрема розвиток 

дебатних турнірів; 

– своєчасна підготовка та проведення атестації випускників денної та 

заочної форми навчання за усіма освітніми ступенями та спеціальностями; 

– продовження практики формування разових спеціалізованих вчених 

рад для захисту дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 Право; 

– проведення профорієнтаційних заходів з максимальним залученням 

учнів шкіл міста та області, а також посилення уваги на можливості вступу 

осіб, що мають дипломи різних освітніх ступенів, освітньо-кваліфікаційних 

рівнів за іншим фахом; 

– підвищення ефективності використання аудиторного фонду зважаючи 

на щорічне зростання кількості студентів. 



18 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

 

Організація навчального процесу на факультеті управління та 

економіки у звітному періоді здійснювалась відповідно до затвердженого 

графіку. Протягом звітного періоду пріоритетом роботи залишалося 

дотримання стандартів вищої освіти, вимог Міністерства освіти і науки 

України, забезпечення високої якості навчального процесу, запровадження 

ефективних форм навчання студентів.  

Упродовж 2021-2022 н.р. навчання здійснювалось переважно з 

використанням дистанційних технологій.  

 

1. Навчальна робота 

На факультеті проводилася підготовка фахівців: 

- освітнього рівня бакалавра: 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (за 

денною та заочною формою навчання);  

за спеціальністю 073 Менеджмент (за денною формою навчання);  

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (за денною 

та заочною формами навчання); 

за спеціальністю 242 Туризм (за денною формою навчання);  

за спеціальністю 035 Філологія (за денною формою навчання); 

- освітнього рівня магістра: 

за спеціальністю 073 Менеджмент за спеціалізаціями «Бізнес-

менеджмент» (за денною та заочною формами навчання) та «Організація та 

управління охороною здоров’я» (за заочною формою навчання);  

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (за 

денною та заочною формою навчання);  

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування зі 

спеціалізацією «Територіальне управління та місцеве самоврядування» (за 

денною та заочною формами навчання).  

У 2022 році вперше розпочалась підготовка бакалаврів за спеціальністю 

035 Філологія (за денною формою навчання). 

Загальна чисельність студентів станом на 1 грудня 2022 р. становить – 

763 особи, що на 81 особу більше ніж у попередньому році (у 2021 році – 682 

особи, у 2020 році – 696 осіб, у 2019 році – 665 осіб, у 2018 році – 528 осіб, у 

2017 році – 377 осіб, у 2016 р. – 326 осіб, у 2015 р. – 383 особи).  

За результатами атестації у 2022 році присвоєно відповідну кваліфікацію 

103 фахівцям. Дипломи отримали:  

- бакалаври: 56 денна, з них  

16 – 073 Менеджмент, 5 з відзнакою;  

12 – 281 Публічне управління та адміністрування, 5 з відзнакою; 

18 – 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 2 з відзнакою; 

10 – 242 Туризм, 2 з відзнакою; 

15 – заочна 281 Публічне управління та адміністрування, 0 з відзнакою. 

 - магістри:  32 денна, з них  
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6 денна – 073 Менеджмент, 1 з відзнакою;  

11 денна – 072 банківська справа та страхування, 3 з відзнакою;  

15 денна – 281 Публічне управління та адміністрування, 5 з відзнакою. 

Усього 23 особи (22 % випускників) продемонстрували високу успішність 

та склали атестацію на «відмінно», внаслідок чого отримали дипломи з 

відзнакою. Виходячи з цього, можна констатувати відповідність рівня 

підготовки бакалаврів та магістрів вимогам до професійної підготовки фахівців 

за відповідними освітніми програмами. 

У грудні 2022 року проходитиме атестація магістрів заочної форми 

навчання за спеціальностями 281 Публічне управління та адміністрування (87 

осіб), 073 Менеджмент спеціалізації «Організація і управління охороною 

здоров’я» (12 осіб) та 072 Фінанси, банківська справа та страхування (6 осіб). 

Навчальні досягнення студентів постійно знаходяться в центрі уваги 

деканату, навчальних відділів та кафедр факультету. На їх засіданнях ретельно 

аналізується стан поточної успішності, результати проходження та захисту 

звітів з практики (стажування), підсумки заліково-екзаменаційних сесій, 

атестації, в тому числі хід виконання та захисту кваліфікаційних робіт. 

Організація навчально-виховного процесу у 2022 р. здійснювалася 

навчальним відділом та навчальним відділом підготовки публічних 

управлінців факультету, якими забезпечувався ефективний перебіг 

навчального процесу з використанням дистанційних технологій шляхом 

формування відповідних графіків та розкладів навчальних занять, 

екзаменаційних сесій, атестації студентів; графіків проведення консультацій, 

захисту курсових робіт, звітів про проходження практик. З працівниками 

відділів систематично проводяться наради з питань організації навчального 

процесу. Крім того, керівники відділів та методисти факультету постійно 

проводять виховні заходи зі студентами, контролюють якість та успішність 

навчання в розрізі курсів та навчальних дисциплін, аналізують відвідування 

занять.  

До складу факультету управління та економіки входить 5 кафедр:  

 кафедра публічного управління та адміністрування; 

 кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування; 

 кафедра мовознавства; 

 кафедра математики, статистики та інформаційних технологій; 

 кафедра філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання. 

На факультеті приділяється значна увага кадровому складу кафедр. Так, з 

01 вересня 2022 р. на кафедрах факультету управління та економіки навчальний 

процес забезпечують 67 науково-педагогічних працівників (з них 14 докторів 

наук (у тому числі 5 професорів), 34 кандидатів наук (з них 26 доцентів). 

Загальний фонд навчального навантаження у 2022-2023 н.р. склав 36192,7 год. 

Колектив факультету управління та економіки сформований з 

високопрофесійних, відповідальних, творчих науковців і педагогів. Понад 70% 

науково-педагогічних працівників мають стаж педагогічної роботи більше 10 
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років. Основна частина науково-педагогічних працівників залишається 

стабільною. Навчальні дисципліни розподіленні відповідно до спеціальностей 

та фахової підготовки науково-педагогічних працівників. Підвищення 

кваліфікації науково-педагогічні працівники факультету здійснюють у 

відповідності з затвердженим графіком. 

Також окремі науково-педагогічні працівники задіяні у підготовці кадрів 

вищої категорії, у тому числі, - працюють у складі спеціалізованих вчених рад 

із захисту дисертаційних досліджень (д.держ.упр., професор Е.В. Щепанський – 

Д.64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України; д.е.н., 

професор Синчак В.П. брав участь у роботі 2-х спеціалізованих вчених рад: 

Д.26.350.02 в ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ; Д.14.052.01 в 

державному університеті «Житомирська політехніка». 

Д.е.н., професор Кулинич Р.О., д.е.н., професор Пила В.І., д.е.н., професор 

Синчак В.П., д.держ.упр., доцент Щепанський Е.В. д.ф.н., професор 

Виговський Л.А., к.держ. упр., доцентка Ковтун І.Б., к.держ. упр., доцент 

Савицький В.Т., к.е.н., доцентка Терещенко Т.В., к.е.н., доцентка Арзянцева 

Д.А., к.держ. упр., доцентка Гаман Т.В., к.е.н., доцентка Захаркевич Н.П., к.е.н., 

доцент Корюгін А.В., виконували обов’язки членів редакційної колегії 

наукового часопису «Університетські наукові записки». 

У 2022 р. брали участь у роботі приймальної комісії університету к.е.н., 

доцентка Терещенко Т.В., к.е.н., доцентка Піхняк Т.А., к.е.н., доцентка Хитра 

О.В., к.держ. упр., доцентка Підлісна Т.В., к.е.н. доцентка Захаркевич Н.П.,  

к.е.н. доцентка Крушинська А.В., старша викладачка Подолянчук О.В., 

старший викладач Семянчук П.М., асистентка Логвин Р.О., викладачка-

стажистка Юричина І.А. 

 

2. Методична робота 

Методична робота факультету також здійснюється відповідно до плану.  

У поточному році членами груп забезпечення спеціальностей розроблено 

освітню програму та навчальний план для підготовки на першому освітньому 

рівні за спеціальністю 035 Філологія; вносились зміни до освітніх програм та 

навчальних планів для першого освітнього рівня за спеціальностями 073 

Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне 

управління та адміністрування, для другого освітнього рівня -  за спеціальністю 

281 Публічне управління та адміністрування, для третього освітнього рівня - за 

спеціальностями 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 281 Публічне управління та адміністрування та 051 Економіка. 

У 2022 р. науково-педагогічними працівниками кафедр факультету 

продовжувалась активна розробка та оновлення робочих програм, навчально-

методичних матеріалів та силабусів навчальних дисциплін. 

Кожного семестру за участі кафедр факультету проводяться методичні 

семінари, на яких розглядаються питання, пов’язані з удосконаленням 

організації та проведення навчальних занять, підготовки наукових робіт, 

виконання самостійної роботи тощо.  
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3. Наукова робота  

У 2022 році науково-дослідна робота здійснювалась відповідно до 

університетської та кафедральних наукових тем:  

1. «Управлінські та правові засади забезпечення сталого розвитку 

України як європейської держави»; 

2. «Механізми управління підприємствами та установами в системі 

державного регулювання національною економікою»;  

3. «Фінансові механізми регулювання діяльності юридичних і фізичних 

осіб в економічному та соціальному середовищі»;  

4. «Проблеми переходу до інноваційно-інвестиційної моделі 

економічного зростання в умовах ринкової економіки»; 

5. «Статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку 

регіонів». 

6. «Шляхи удосконалення механізмів публічного управління та 

адміністрування в сфері національної безпеки в умовах європейської інтеграції 

України». 

У поточному році за участю кафедр факультету управління та економіки 

було організовано та проведено такі наукові заходи: 

1) V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями 

соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації», приуроченої 

до 90-річного ювілею відомого українського економіста, заслуженого діяча 

науки і техніки, доктора економічних наук, професора Пили Василя Івановича 

(21-22 січня 2022 року); 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління в 

Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи» (11 лютого 2022 року); 

3) XIV Щорічна Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція 

«Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects» (“Іноземні мови: 

науковий та професійний аспекти”) (6 квітня 2022 року);  

4) Круглий стіл на тему «Український просвітитель-гуманіст, філософ, 

педагог Григорій Сковорода» (присвячений  300-й річниці з дня народження 

Григорія Сковороди) (02 грудня 2022 року); 

5) ХІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Становлення 

та розвиток місцевого самоврядування в Україні» (7 грудня 2022 р.). 

Науково-педагогічні працівники факультету стали авторами: 

- 105 статей, у тому числі, 11-ти у науково-метричних базах Web of 

Science  та Scopus; 

- 1 монографії; 

- 1 навчального посібника; 

- 4 проектів. 

Науково-педагогічними працівниками також було прорецензовано: 

- 6 авторефератів дисертацій;  

- 4 дисертації; 

- 8 наукових статей. 

У цілому, викладачі взяли участь у 198  міжнародних, всеукраїнських та 

університетських науково-практичних заходах. 
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У поточному році 5 науково-педагогічних працівниць факультету 

отримали вчені звання доцента (Требик Л.П., Підлісна Т.В., Піхняк Т.А., 

Крушинська А.В. та Самарічева Т.А.). 

Наразі здійснюється підготовка 19-ти здобувачів освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії та спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування, 8-ми - за спеціальністю 072 Фінанси, банківської справи та 

страхування, 2-х – за спеціальністю Економіка,  3-х здобувачів освітньо-

наукового ступеня доктора наук (Ткачук Н.М., Арзянцева Д.А., Гуменюк О.Г.).  

На кафедрах факультету активно діють 8 студентських наукових гуртків: 

 «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України» 

(керівниця Терещенко Т.В.); 

 «Туризм: виклики сучасності» (керівник Щепанський Е.В); 

 «Електронна демократія» (керівниця Требик Л.П.); 

 «Софія» (керівники Виговський Л.А., Куліш Н.С.);  

 «Психея» (керівниця Гуменюк О.Г.);  

 «Етос» (керівниця Олійник І.В.);  

 «Ойкумена» (керівниця Виговська Т.В.); 

 «Комунікативні аспекти англійської мови» (керівниця Нагорна О.О.). 

У звітному періоді значно активізувалась наукова робота студентів. Так, 

студенти факультету опублікували понад 200 тез конференцій (міжнародних, 

всеукраїнських, внутрішньовузівської). 

Студентки IV курсу спеціальності 073 Менеджмент Півхлопко Діана і  

Кравчук Юлія (науковий керівник Іжевський П.Г.), студент магістратури за 

спеціальністю 073 Менеджмент Кобзар Павло (науковий керівник 

Арзянцева Д.А.), стали переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 073 Менеджмент спеціалізації Менеджмент організацій, студент 

магістратури за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

Мощанець Андрій (науковий керівник Терещенко Т.В.) – І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування. На жаль, ІІ тур цих конкурсів у 

зв’язку з введенням воєнного стану був скасований (Наказ МОН від 31.05.2022 

р. №508). 

Доцентками кафедри Крушинською А.В. та Самарічевою Т.А. проведено 

загально конкурс «Вступ до університетської науки» серед 10 команд 1 курсу 

факультету управління та економіки та конкурс проектів «Start of insurance 

business» серед студентів магістратури за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування за участю роботодавців. 

 

5. Організаційна робота 

Викладачі факультету були головами та членами журі ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України Хмельниччини, залучались до перевірки творчих робіт другого 

заочного етапу обласного конкурсу художнього перекладу. 

https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_rob/nakaz-mon-508.pdf
https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_rob/nakaz-mon-508.pdf
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У рамках профорієнтаційної роботи кафедрою публічного управління та 

адміністрування організовано вже традиційні для університету 

регіональні конкурси есе (творчих робіт) «Розвиток туризму в умовах пандемії: 

виклики та перспективи» та «Безпека людини – безпека країни» для 9-11 класів 

міста Хмельницького та Хмельницької області, до яких вдалося долучити 

майже 100 школярів. 

Викладачі кафедри мовознавства були головами та членами журі ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України, залучались до перевірки творчих робіт другого заочного етапу 

обласного конкурсу художнього перекладу. 

Під керівництвом доцентки кафедри мовознавства к.ф.н. Подолянчук 

О.В. студенти університету також були учасниками Міжнародного конкурсу з 

української мови та літератури ім. П. Яцика та Міжнародного конкурсу з 

української літератури ім. Т. Шевченка. Зокрема, здобули перемогу у ІІ етапі 

ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка: 

І місце - Бабчинська Анастасія (1к.), ФУЕ; Борозенна Анастасія (1к.), 

ЮФ; Койда Олександр  (1к.), ЮФ; 

ІІ місце - Ксьондз Артем  (2к.), ФУЕ; Остапенко Каріна  (1к.), ЮФ; 

Шматлай Анастасія  (1к.), ЮФ; 

ІІІ місце - Андрієвська Ольга  (1к.), ЮФ; Парова Альона  (1к.), ЮФ; 

Пендичук Катерина  (1к.), ЮФ. 

Те, що 2021-2022 навчальний рік супроводжувався як карантинними 

обмеженнями, так і військовим станом, внесло свої корективи в план 

спортивних заходів. Попри це викладачами Лозінським С.В., Сірим О.М., та 

Янковим С.В. за участі студентів університету було організовано і проведено 

змагання з футболу, волейболу, тенісу, шахів та баскетболу (вересень 2022 р.). 

Студенти університету також взяли участь у відкритому чемпіонаті області з 

баскетболу 3х3. Команда «Феміда ХУУП» посіла 3 місце. У серпні за активної 

підтримки студентської ради було проведено турніри з волейболу та баскетболу 

за участю інших університетів міста. 

 

Пріоритетними завданнями на 2023 рік є: 

 акредитація освітньої програми «Бакалавр туризму», підготовка до 

акредитації освітньо-наукової програми «Доктор філософії з публічного 

управління та адміністрування»; 

 розвиток успішних практик профорієнтаційної роботи, інтенсифікація 

профорієнтаційних заходів у напрямі співпраці із профільними випускними 

класами шкіл м. Хмельницького та Хмельницької області з метою збільшення 

чисельності та покращення якості контингенту студентів; 

 продовження роботи щодо використання сучасних форм та методів 

навчання, у тому числі, з використанням дистанційних технологій, 

забезпечення динамічного балансу аудиторного та дистанційного навчання; 
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 поширення започаткованої практики впровадження технологій дуальної 

освіти, поглиблення співпраці з роботодавцями  з метою розробки платформи 

для подальшої реалізації проектів дуальної освіти за окремими освітніми 

програмами; 

 розширення сфер співпраці зі стейкхолдерами щодо ознайомлення 

студентів із діяльністю передових бізнес-структур, забезпечення проходження 

практик та подальшого працевлаштування випускників, їх залучення до 

формування освітніх програм тощо; 

 покращення якісного складу кафедр на основі залучення науково-

педагогічних працівників з числа докторів наук, професорів, а також підготовки 

за захисту дисертаційних робіт науково-педагогічними працівниками кафедр; 

 робота із забезпечення дотримання Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності щодо формування якісного складу груп забезпечення за 

усіма освітніми програмами, за якими здійснюється підготовка фахівців на 

факультеті, достатності груп забезпечення виходячи із чисельності здобувачів 

вищої освіти, рівня кваліфікації відповідно до спеціальностей; 

 збільшення кількості наукових праць науково-педагогічних працівників, 

опублікованих у престижних та визнаних зарубіжних виданнях, у тому числі 

через створення тимчасових творчих колективів; 

 поглиблення змісту студентських наукових досліджень, сприяння участі 

здобувачів вищої освіти у всеукраїнських і міжнародних наукових конкурсах, 

конференціях, олімпіадах, турнірах та змаганнях тощо; 

 налагодження співпраці з об’єднаними територіальними громадами 

через інтеграцію та впровадження результатів наукових досліджень, 

напрацювань викладачів та студентів факультету у формі звітів про 

проходження практик, курсових, магістерських робіт у практичну діяльність 

ОТГ; 

 запровадження на факультеті підготовки іноземних здобувачів освіти  за 

освітньо-професійними програмами «Bachelor of  Business Management» 

(«Бакалавр бізнес-менеджменту») та «Master of  Business Management» 

(«Магістр бізнес-менеджменту»), у тому числі, поглиблення знань з англійської 

мови науково-педагогічних працівників факультету. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ 

СТУДЕНТАМИ 

 

З травня 2022 року активізована діяльність щодо організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства. Університет було 

зареєстровано в Державному підприємстві «Український державний центр 

міжнародної освіти» як ЗВО, що надає освітні послуги іноземцям.  

Укладено договір про співпрацю із компанією «Афрі-Трейд Конект 

Лімітід («AFRI-TRADE CONNECT LIMITED»), Найробі, Кенія; налагоджуємо 

партнерські стосунки з компанією «Адванта Кампані» («ADVANTA 

COMPANY»), м.Запоріжжя; «Вік’ю Імігрейшен ЛТД» (VQ Immigration Pvt. 

Ltd), Індія. 

Навчальним відділом по роботі з іноземними студентами спільно з 

прийомною комісією було визначено особливості прийому на навчання до 

Університету іноземців та осіб без громадянства, внесено відповідний розділ до 

Правил прийому до Університету 2022 році.  

Спільно з кафедрою мовознавства було розроблено програму навчання на 

підготовчих курсах з вивчення державної мови (української) для іноземців та 

осіб без громадянства.  

Спільно із планово-фінансовим відділом було підготовлено кошториси 

для визначення вартості навчання студентів 2022 року вступу з числа іноземців 

та осіб без громадянства для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», 

«Магістр» за акредитованими освітніми програмами, а також навчання на 

підготовчих курсах. 

Конкретним результатом діяльності відділу по роботі з іноземними 

студентами стала видача більше ніж 200 запрошень на підготовчі курси з 

вивчення державної мови громадянам Індії та Непалу, Нігерії. Фактично на 

сьогодні до Університету прибув один здобувач із Непалу, навчання якого 

перенесено на січень в очікуванні комплектування групи. Як видно, воєнний 

стан в Україні не сприяє швидкому прибуттю іноземців на навчання, 

обумовлює посилену перевірку документів іноземних громадян та часті 

відмови з боку Державної прикордонної служби при перетині державного 

кордону, що є характерним для всіх закладів України. Видані запрошення 

дійсні протягом 1 року, тому сподіваємось на успішне прибуття абітурієнтів 

для навчання. 

Наразі триває робота з впорядкування документації відділу, пошуку 

партнерських організацій з метою розширення запрошення потенційних 

абітурієнтів з інших країн. 
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ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Важливою складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти і 

освітньої діяльності в Хмельницькому університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова є моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої 

діяльності. 

Впродовж 2022 року відділом внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти було проведено заплановані заходи щодо моніторингу стейкхолдерів з 

метою отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволення 

здобувачами вищої освіти, випускниками, роботодавцями та іншими 

зацікавленими особами якістю освіти і станом освітнього процесу, 

забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу і 

розробка пропозицій щодо його удосконалення. 

Зокрема, були проведені опитування:   

 здобувачів вищої освіти першого року навчання щодо адаптації до 

навчального-процесу;   

 здобувачів вищої освіти (по закінченню навчального року); 

 здобувачів вищої освіти щодо організації дистанційного навчання; 

 здобувачів вищої освіти щодо організації та проведення практики; 

 здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості освітнього процесу; 

 здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості форм та методів навчання; 

 роботодавців (у межах кожної освітньої пропозиції). 

За результатами проведених опитувань, було сформовано звіти, які були 

обговорені на засіданнях методичної ради університету та вжито заходів щодо 

максимально можливого усунення недоліків організації освітнього процесу, які 

було виявлено за результатами анкетувань. 
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ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ЛІЦЕНЗОВАНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

У 2022 році відділ здійснював роботу щодо: 

– підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з 

ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

цифрових інструментів;  

– підвищення кваліфікації за програмою короткотермінового семінару 

«Забезпечення життєдіяльності в умовах загрози морально-фізичному стану 

людини»;  

– організації та проведення навчальних курсів з отримання знань у 

сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами 

та здійснення діяльності арбітражного керуючого під час провадження справи 

про банкрутство (неплатоспроможність); 

– організації та проведення курсів за короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання корупції; 

– організації та проведення короткотермінового семінару «Ефективні 

комунікації та запобігання виникненню конфліктних ситуацій: управлінсько-

психологічні аспекти»; 

– організації та проведення курсу за короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації «Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних 

осіб підприємців»; 

– організації та проведення короткострокового семінару з підвищення 

кваліфікації арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими 

санацією, ліквідаторами); 

– організації та проведення навчальних курсів з отримання знань у сфері 

примусового виконання судових рішень і рішень інших органів для осіб, які 

мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця; 

– організації та проведення підвищення кваліфікації: «Сучасні 

інструменти управління закладів охорони здоров’я» з елементами дистанційних 

технологій; 

– організації та проведення підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних та педагогічних працівників інших навчальних закладів; 

– направлення на підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Університету; 

– розроблення та затвердження програм підвищення кваліфікації; 

– укладення договорів про підвищення кваліфікації наукових, науко-

педагогічних та педагогічних працівників;  

– обліку та визнання ВР сертифікатів та свідоцтв про підвищення 

кваліфікації працівників Університету; 

– консультації та реєстрації, прийому документів в абітурієнтів під час 

вступної кампанії 2022 р.; 

– залучення представників Міністерства юстиції України та 

Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  



28 

 

(м. Хмельницький) під час проведення короткострокового семінару з 

підвищення кваліфікації арбітражними керуючими (розпорядниками майна, 

керуючими санацією, ліквідаторами), що свідчить про тісну співпрацю між 

університетом та вище зазначеними державними органами; 

– залучення працівників навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності у Хмельницькій області  та працівників 

Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф під час проведення підвищення кваліфікації за програмою 

короткотермінового семінару «Забезпечення життєдіяльності в умовах загрози 

морально-фізичному стану людини». 

14-23.02.2022 р. відбулося підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників з ефективності використання інформаційно-

комунікаційних технологій та цифрових інструментів для працівників 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 

Участь взяли 23 науково-педагогічні працівники Університету. 

19.05-20.05.2022 р. відбулося підвищення кваліфікації за програмою 

короткотермінового семінару «Забезпечення життєдіяльності в умовах загрози 

морально-фізичному стану людини» для 16 осіб, з яких 12 науково-

педагогічних працівників та 4 студенти Університету. 

Двічі упродовж року було організовано та проведено навчальні курси з 

отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржників або 

визнання їх банкрутами та здійснення діяльності арбітражного керуючого під 

час провадження справи про банкрутство (неплатоспроможність) для 5 осіб, а 

саме: 18.04.-25.05.2022 р. для 3 осіб,  31.10.-02.12.2022 р. для  2 осіб. 

Двічі відбулося підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції для 60 

осіб. Зокрема 07.06 - 08.06.2022 р. для 12 працівників Управління 

Держенергонагляду в Хмельницькій області, 04.08.- 05.08.2022 р. для 42 

працівників Територіального управління Державного бюро розслідувань у 

місті Хмельницькому. 

21-22.06.2022 р. відбувся короткотерміновий семінар «Ефективні 

комунікації та запобігання виникненню конфліктних ситуацій: управлінсько-

психологічні аспекти»  за допомогою дистанційних технологій для 18 осіб. До 

складу учасників ввійшли: 16 працівників закладів охорони здоров’я 

Хмельницької області, 1 науково-педагогічний працівник та 1 студент. 

27.07.-28.07.2022 р. відбулося підвищення кваліфікації за 

короткостроковою програмою підвищення кваліфікації державних реєстраторів 

за темою «Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 

за допомогою дистанційних технологій 29 державних реєстраторів 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців працівників Вінницької, 

Житомирської, Хмельницької областей Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) та 1 

науково-педагогічного працівника. 

14-16 вересня 2022 р. в короткостроковому семінарі з підвищення 

кваліфікації арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими 



29 

 

санацією, ліквідаторами) участь взяли 18 арбітражних керуючих з Вінницької, 

Волинської та Хмельницької областей. 

29.08.-29.09.2022 р. відбулися навчальні курси з отримання знань у 

сфері  примусового виконання судових рішень і рішень інших органів для осіб, 

які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця для 10 осіб із 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, 

Полтавської, Хмельницької областей. 

24.10.-11.11.2022 р. було організовано та проведено підвищення 

кваліфікації за програмою «Сучасні інструменти управління закладів охорони 

здоров’я» з елементами дистанційних технологій для 10 осіб, а саме 9 

працівників закладів охорони здоров’я та 1 працівника пункту охорони 

здоров'я. 

Організовано та проведено підвищення кваліфікації 10 педагогічних та 

науково-педагогічих працівників відповідно до 7 нових програм 

підвищення кваліфікації, та 5 педагогічних та науково-педагогічих 

працівників відповідно до індивідуальних  планів (програм) стажування. 

З 21.12.2021 р. по 20.01. 2021 р. організовано та проведено підвищення 

кваліфікації викладачів ВСП «Кам’янець-Подільського фахового коледжу 

харчової промисловості НУХТ» Цинчика Віктора Вікторовича, Шутяк 

Ірини Анатоліївни, Валашової Ірини Володимирівни за новою програмою 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників на 

тему «Інноваційні педагогічні технології у фізичному вихованні». 

Організовано та проведено комплексне підвищення кваліфікації 

викладача ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової 

промисловості НУХТ» Фурман Діани Григорівни за такими новими 

програмами: з 21.12.2021 р. по 20.01.2022 р. за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників на тему 

«Сучасна методика викладання навчальної дисципліни “Фінанси 

підприємства”»; з 24.01.2022 р. по 18.02.2022 р. за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників на тему 

«Сучасна методика викладання навчальної дисципліни “Макроекономіка”»; з 

24.01.2022 р. по 18.02.2022 р. за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників на тему «Інформаційні 

системи і технології у фінансово-кредитних установах»; з 21.02.2022 р. по 

21.03.2022 р. за програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників на тему «Зовнішньоекономічна діяльність». 

З 01.03.2022 р. по 31.03.2022 р. організовано та проведено підвищення 

кваліфікації працівника циклової комісії Відокремленого структурного 

підрозділу «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету» Березинця 

Володимира Васильовича відповідно до нової програми  підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників на тему 

«Методика викладання соціально-гуманітарних наук» . 

З 10.10. 2022 р. по 02.12.2022 р. організовано та проведено підвищення 

кваліфікації Руснак Лесі Володимирівни, Білянського Юрія 
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Олександровича, Катушинської Людмили Станіславівни, Лінник Наталії 

Василівни, Будняк Ірини Миколаївни, викладачів ВСП «Кам’янець-

Подільського фахового коледжу ЗВО «Подільський державний університет» 

відповідно до програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників на тему «Методика викладання юридичних освітніх 

компонентів». 

Тривають такі підвищення кваліфікації у формі фахового стажування: 

з 01.11.2022 р. по 13.12.2022 р. Зайцева-Калаур Інна В’ячеславівна, 

викладач Західноукраїнського національного університету на кафедрі 

цивільного права та процесу Університету підвищує кваліфікацію  відповідно 

до індивідуального плану (програми) стажування; 

з 01.11.2022 р. по 13.12.2022 р. Слома Валентина Миколаївна, 

викладач Західноукраїнського національного університету на кафедрі 

цивільного права та процесу Університету підвищує кваліфікацію  відповідно 

до індивідуального плану (програми) стажування; 

з 01.11.2022 р. по 13.12.2022 р. Чудик Наталія Олегівна, викладач 

Західноукраїнського національного університету на кафедрі конституційного, 

адміністративного та фінансового права Університету підвищує кваліфікацію  

відповідно до індивідуального плану (програми) стажування; 

з 01.11.2022 р. по 30.12.2022 р. Коростель Лариса Вікторівна, 

викладач Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на кафедрі теорії та 

історії держави і права Університету підвищує кваліфікацію  відповідно до 

індивідуального плану (програми) стажування; 

з 01.11.2022 р. по 31.01.2023 р. Желавська Наталія Вікторівна, 

викладач Університету економіки і підприємництва на кафедрі менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування підвищує кваліфікацію  відповідно 

до індивідуального плану (програми) стажування; 

Упродовж 2022 року відділом було направленно на підвищення 

кваліфікації 3 науково-педагогічних працівника Університету, а саме: 

Місінкевич Анну Леонідівну в Хмельницьку гуманітарно-педагогічну 

академію з 07.12.2022 р. по 11.05.2022 р.; 

Нагорного Ярослава Володимировича в Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка з 21.02. 2022 р. по 23.05. 2022 р.; 

Станьгач Надію Олександрівну в Хмельницьку гуманітарно-

педагогічну академію з 01.10.2022 р. по 01.12.2022 р. 

Упродовж 2022 року спільно з кафедрами Університету розроблено та 

затверджено такі програми підвищення кваліфікації: 

програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників на тему «Сучасна методика викладання навчальної дисципліни 

“Макроекономіка”»;  

програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників на тему «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних 

установах»;  

програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників на тему «Зовнішньоекономічна діяльність»; 
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програму  підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників на тему «Методика викладання соціально-

гуманітарних наук»; 

програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників на тему «Методика викладання юридичних освітніх компонентів»; 

програму короткотермінового семінару «Забезпечення життєдіяльності в 

умовах загрози морально-фізичному стану людини»; 

загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації 

«Компоненти і технології розвитку лідерства на державній службі». 

Внесено зміни відповідно до норм законодавства та затверджено такі 

програми: 

загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання 

корупції; 

загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Сучасна 

українська мова у публічному управлінні та адмініструванні». 

За сприяння відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та 

спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг було укладено низку 

договорів про співпрацю, а саме:  

31.01.2022 р. - Договір про підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників № 159 між Хмельницьким університетом 

управління та права імені Леоніда Юзькова та Хмельницьким торгівельно-

економічним коледжем Київського національного торговельно-економічного 

університету; 

15.05.2022 р. – Договір про підвищення кваліфікації наукових та 

науково-педагогічних працівників № 042/22 між Хмельницьким університетом 

управління та права імені Леоніда Юзькова та Національною академією 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; 

15.09.2022 р. – Договір про підвищення кваліфікації наукових, науково-

педагогічних та педагогічних працівників №174/22 між Хмельницьким 

університетом управління та права імені Леоніда Юзькова та Університетом 

економіки і підприємництва; 

18.10.2022 р. – Договір про підвищення кваліфікації наукових, науково-

педагогічних та педагогічних працівників № 214/22 між Хмельницьким 

університетом управління та права імені Леоніда Юзькова та 

Західноукраїнським національним університетом. 

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників, що затверджено рішенням вченої 

ради 26 квітня 2021 р. протокол №12 та уведено в дію з 27 квітня 2021 р. Наказ 

університету 27 квітня 2021 р. № 188/21. У 2022 році упродовж 2022 р. було 

винесено на вчену раду та визнано 106 сертифікатів та свідоцтв, що 

потребували визнання. 

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

5 (Гаврік Р.О. 1, Токар А.М. 1, Данілова А.В. 1, Владовська К.П. 2); 
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Кафедра міжнародного та європейського права  8 (Лозінська  С.В. 3, 

Кірик А.Ю. 1, Іванова Р.Ю. 4); 

Кафедра трудового, земельного та господарського права  3 

(Михайлова І.Ю. 1 , Пухка Ю.В. 2); 

Кафедра цивільного права та процесу 8 ( Гринько С.Д. 1, Сердечна 

І.Л. 1, Анікіна Г.В. 1, Трач О.М. 1, Чорна Ж.Л. 4); 

Кафедра кримінального права та процесу  9 (Туровець Ю.М. 1, 

Налуцишин В.В. 4,  Налуцишин В.В. 3, Хмелевська Н.В.1);  

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування  

47 (Чмир О.С. 29, Захаркевич Н.П. 1, Піхняк Т.А. 5, Кравець І.М. 1, Булат Г.В. 

2, Арзянцева Д.А. 1, Крушинська А.В. 1, Кудельський В.Е. 1, Корюгін А.В. 1, 

Граматович Ю.В. 1, Ткачук Н.М. 4); 

Кафедра публічного управління та адміністрування 17 (Тригуба Т.В 

1, Юричина І.А. 2, Пила В.І. 8, Шевчук І.В. 1, Хитра О.В. 2, Терещенко Т.В. 2, 

Требик Л.П.1); 

Кафедра мовознавства  4 (Степчук Ю.П. 4); 

Кафедра філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання 4 (Янков С.В. 2, Виговська Т.В. 1, Гуменюк О.Г. 1); 

Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій 1 

(Кулинич Р.О. 1). 

Рішенням вченої ради від 25.02.2022 р., протокол №11 було визнано 28 

сертифікатів 22 науково-педагогічних працівників 8 кафедр університету. 

Рішенням вченої ради від 28.04.2022 р., протокол №13 було визнано 5 

сертифікатів 2 науково-педагогічних працівників 2 кафедр університету. 

Рішенням вченої ради від  30.05.2022 р., протокол №14 було визнано 17 

сертифікатів  13 науково-педагогічних працівників 7 кафедр університету. 

Рішенням вченої ради від 27.06.2022 р., протокол №15 було визнано 10 

сертифікатів  7 науково-педагогічних працівників 5 кафедр університету. 

Рішенням вченої ради від 29.08.2022 р., протокол №4 було визнано 14 

сертифікатів  5 науково-педагогічних працівників 4 кафедр університету. 

Рішенням вченої ради від 26.09.2022 р., протокол №5 було визнано 11 

сертифікатів  5 науково-педагогічних працівників 4 кафедр університету. 

Рішенням вченої ради від 28.10.2022 р., протокол №6 було визнано 6 

сертифікатів  3 науково-педагогічних працівників 2 кафедр університету. 

Рішенням вченої ради від 28.11.2022 р., протокол № 7 було визнано 17 

сертифікатів  8 науково-педагогічних працівників 4 кафедр університету. 

Також у період з 27.06.2022 р.  по 01.09.2022 р. окрім проведення курсів 

підвищення кваліфікації  здійснювалася робота  в консультаційному центрі 

приймальної комісії Університету та на основній частині реєстрації вступників 

до магістратури. У період з 15.07.2022 р.  по 15.09.2022 р.  допомагали 

абітурієнтам з реєстрацією електронних кабінетів та пільг, консультували  

щодо вступу, здійснював прийом документів. 

Заплановано до кінця року: 

– організувати та провести підвищення кваліфікації за темою 

короткострокового семінару «Державна реєстрація речових прав на нерухоме 
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майно та їх обтяження» за допомогою дистанційних технологій для державних 

реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, що знаходяться 

в підпорядкуванні Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції; 

– організувати та провести підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Університету з ефективності використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових інструментів; 

– організувати та провести підвищення кваліфікації за загальною 

короткостроковою програмою підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції; 

– організувати та провести підвищення кваліфікації за загальною 

короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Сучасна українська 

мова у публічному управлінні та адмініструванні»; 

– спільно з кафедрами університету розробити та затвердити загальну 

короткострокову програму підвищення кваліфікації «Виявлення і реагування на 

випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та надання 

допомоги постраждалим». 
 

Завдання на 2023 рік: 

1. Вдосконалити форму і зміст програм підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

2. Вдосконалити форму і зміст програм підвищення кваліфікації керівників 

закладів охорони здоров’я. 

3. Вдосконалити форму і зміст програм підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, в тому числі Університету. 

4. Здійснити розширення освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації. 

5. Подати загальні короткострокові програми для погодження НАДС з 

метою отримання державного замовлення на підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

 

Організація та проведення практики здобувачів вищої освіти Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова здійснюється відповідно 

до ст. 51 Закону України «Про вищу освіту», Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства 

освіти України від 8 квітня 1993 року № 93, Положення про проведення практики 

здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затвердженого рішенням вченої ради Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова 29 квітня 2020 р., 

протокол № 8. 

За 2022 рік проведено 33 практики для здобувачів вищої освіти факультету 

управління та економіки та юридичного факультету денної та заочної форм 

навчання. Чисельність здобувачів вищої освіти, які пройшли практику у даному 

році становить 803 особи. Наразі здобувачі вищої освіти з 4 курсів перебувають на 

практиці, захист якої відбудеться у кінці грудня 2022 р. та у січні 2023 р. 

Здобувачі вищої освіти повною мірою були забезпечені методичними 

матеріалами з практики та необхідними супровідними документами. Було 

проведено інструктажі з питань виконання робочої програми та підготовки звітних 

матеріалів з практики для здобувачів вищої освіти університету, відповідно до дат 

визначених наказами про проведення практики.  

Відповідно до Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

приймалась участь у роботі 33 комісій по захисту звітів з практики.  

У 2022 р. вперше було організовано: 

- переддипломну практику для студентів 4 курсу, здобувачів освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 242 Туризм факультету управління та 

економіки 2018 року вступу; 

- переддипломну практику для студентів 4 курсу, здобувачів освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування денної та заочної форм навчання факультету управління та 

економіки; 

- виробничу практику для студентів 3 курсу, здобувачів освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування заочної форми навчання факультету управління та економіки; 

- навчальну практику для студентів 4 курсу, здобувачів освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення 2018 року 

вступу; 

- навчальні практики №1, №2 та №3  для студентів 2 курсу, здобувачів 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право денної форми навчання 

юридичного факультету. 

Також з метою організації та проведення практики здобувачів вищої освіти 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за 

2022 рік було видано 75 наказів, підготовлено 207 листів, підписано 182 договори 

про проведення практики здобувачів вищої освіти.  
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ЮРИДИЧНА КЛІНІКА 

 

За 2022 р. залучено для практичного навчання у юридичній клініці 63 

студента юридичного факультету. 

На базі Юридичної клініки Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова відкрито волонтерський центр з надання правової 

допомоги внутрішньо переміщеним особам.  

За звітний період студентами під керівництвом працівників юридичної 

клініки було надано безоплатну правову допомогу 163 особам, в тому числі 

підготовлено 3 процесуальних документи, 52 письмові консультації та 108 

консультацій стосувались надання правової інформації. 

Юридична клініка долучилась до реалізації грантового проєкту Асоціації 

юридичних клінік України «Посилення спроможності юридичних клінік у 

забезпеченні доступу до правосуддя в умовах воєнного стану». У проєкті 

беруть участь 7 іноземних юридичних клінік та 10 українських юридичних 

клінік. В рамках реалізації проєкту відбулась організаційна зустріч, де було 

окреслено напрямки роботи. 

Працівники та студенти юридичної клініки протягом звітного періоду 

взяли участь у таких наукових та практичних заходах: 

 конференція «Антикорупція у вищій освіті», яку організовувала 

Асоціація юридичних клінік України та Національне агенство з питань 

запобігання корупції; 

 на запрошення юридичної клініки практичний психолог університету, 

Школьник Олена Ігорівна, провела зустріч з студентами юридичної клініки, 

присвячену особливостям консультування окремих категорій громадян; 

 протягом року відбувся ряд онлайн-зустрічей з студентами-

консультантами юридичної клініки. В ході онлайн-зустрічей опрацьовувались 

такі питання: підготовка до консультування; що необхідно для ефективного 

консультування; з чого складається структура консультації; чому важливо вірно 

розтлумачити мету звернення клієнта; можливі варіанти вирішення проблеми; 

 студенти юридичної клініки долучались до юридичного онлайн-

марафону Академії Консалтингового Бізнесу «Новели воєнного часу», який 

присвячений темі прав та гарантії військовозобов'язаних під час війни. 

Спікерами заходу були: адвокат ЮК “RIYAKO & PARTNERS” Катерина 

Аніщенко, юрист та адвокат TOTUM LF Мирослава Нечай та к.ю.н., адвокат, 

радник TOTUM LF, керівник практики «Корпоративне та податкове право» Яна 

Михайлюк; 

 студенти юридичної клініки долучались до зустрічі, організованої 

Юридичною клінікою Школи права Українського католицького університету з 

нагоди завершення кампанії з надання безкоштовних юридичних консультацій 

та підтримки, з підвищення правової обізнаності внутрішньо переміщених осіб 

та осіб, які постраждали від російської військової агресії, переселених у Львів 

та Львівську область щодо доступу до правосуддя, порушень прав людини та 
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способів їх захисту через національні або міжнародно-правові механізми в 

рамках співпраці з Офісом Ради Європи в Україні; 

 студенти та працівники юридичної клініки долучались до перегляду 

та обговорення документального фільму «Зламані гілки» (реж. Аяла Шарот) від  

Мережі DOCU/CLUB, яка є частиною Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA; 

 студенти юридичної клініки взяли участь у Всеукраїнській осінній 

школі «Посередництво у врегулюванні колективних трудових спорів»; 

 студентами юридичної клініки було підготовлено ряд відео-

консультацій. Діана Кохан підготувала відео-консультацію на тему:  «Договір 

дарування, заповіт чи договір довічного утримання?», Кобильник Анастасія 

підготувала відео-консультацію на тему: «Як діяти, коли невідомі особи 

вимагають повернути неіснуючий кредит?»; 

 за звітний період студенти юридичної клініки Чайковська Алла та 

Сіра Діана провели правопросвітнє заняття у Центральній публічній дитячій 

бібліотеці №12 для 7 класу на тему: «Права і обов‘язки дітей/школярів». 

Вісім студентів юридичного факультету проходили практику на базі 

юридичної клініки. 

Протягом 2022 року юридична клініка систематично інформувала 

громадськість про свою діяльність на офіційному сайті університету, в 

соціальній мережі «Фейсбук» в групі «Юридична клініка Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова» і групі у Viber та 

Telegram. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Відповідно до затвердженого Плану наукових заходів Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2022 рік в 

Університеті активно проводилися наукові заходи. Загалом організовано та 

проведено 14 наукових заходів, серед яких 10 науково-практичних конференцій 

(з них 5 − міжнародні, 2 − всеукраїнські, 2 – університетські), 3 круглих столи. 

З метою формування дослідницьких груп з відомими іноземними 

вченими та проведення подальших спільних довгострокових досліджень у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова було 

проведено міжнародні конференції: 

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями 

соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» приурочена 

до 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча 

науки і техніки України Пили Василя Івановича, 21 січня 2022 року.  

Співорганізатори: Поморська академія (Республіка Польща) 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління в 

Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи» 11 лютого 2022 року. 

Співорганізатори: Євразійська асоціація правничих шкіл та правників, 

Поморська академія (Республіка Польща) 

3. Міжнародна наукова конференція «Теоретико-прикладні проблеми 

юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції 

пам’яті В.П. Колгана» 27 травня 2022 року. 

Співорганізатори: Євразійська асоціація правничих шкіл та правників 

4. V Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

організації та здійснення публічної влади» 17 червня 2022 року 

Співорганізатори: Євразійська асоціація правничих шкіл та правників 

5. Міжнародна наукова конференція «Двадцять перші осінні юридичні 

читання» 

Співорганізатори: Євразійська асоціація правничих шкіл та правників, 

Університет Масарика (Чеська Республіка), Поморська академія в Слупську 

(Республіка Польща), Академія ГУСПОЛ (Чеська Республіка). 

(Розділ 2 п.1,3,4 Плану заходів щодо реалізації Стратегії 

інтернаціоналізації Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки). 

В Університеті особлива увага приділяється розвитку міжнародного 

співробітництва. Співпраця університету з навчальними закладами та 

установами європейських країн ґрунтується на засадах пріоритету 

національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу 

університету, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на 

залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення 

договорів з іноземними юридичними та фізичними особами щодо навчання 

здобувачів вищої освіти, підготовки наукових кадрів. 

Основними партнерами університету є заклади вищої освіти, наукові 

установи та міжнародні організації Польщі, Німеччини, Литви, США та ін. Для 
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визначення та побудови ефективної міжуніверситетської взаємодії, відповідно 

до критеріїв пріоритетності та на основі аналізу ефективності міжнародної 

співпраці укладено низку договорів, для налагодження та поглиблення 

міжнародного партнерства, зокрема з: 

 Фондом Манофф (Сполучені Штати Америки);  

 Академія ГУСПОЛ (Чеська Республіка); 

 Українське історичне товариство в Польщі (Республіка Польща);  

 Університетом Масарика (Чеська Республіка); 

 Європейським гуманітарним  університетом (Литовська Республіка). 

Для пошуку нових напрямків співпраці здійснюється пошук нових 

партнерів, з цією метою відділом з координації наукових заходів, міжнародного 

співробітництва та грантової діяльності підготовлено та надіслано листи-

запрошення до співпраці: 

 Технічному університету ( Республіка Молдова); 

 Маріямпольському університету прикладних наук (Литовська 

Республіка);  

 Університету Вітовта Великого (Литовська Республіка); 

 Інституту міжнародної академічної і наукової співпраці (Україна-

Польща);  

 Університету імені Яна Длугоша (Республіка Польща). 

(Розділ 3 п.1,2 Плану заходів щодо реалізації Стратегії 

інтернаціоналізації Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки)  

Про поглиблення міжнародного партнерства з університетами, з якими 

укладено договори про співпрацю свідчить і неодноразове запрошення 

науково-педагогічних та наукових працівників Університету до участі в 

міжнародних наукових заходах. Щороку представники Поморської Академії в 

Слупську долучаються до наукових конференцій в університеті.  

Збільшенню частки проектів, виконаних спільно із іноземними 

партнерами сприяє забезпечення відділом з координації наукових заходів, 

міжнародного співробітництва та грантової діяльності повноцінної участі 

Університету у Програмі «ENGin», яка спрямована на підвищення рівня 

володіння і практикування розмовної англійської мови студентською молоддю, 

що реалізується американським неприбутковим фондом «Манофф» у співпраці 

з ГО «ENGin. Науково-педагогічні працівники Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова долучаються і до інших освітніх 

проєктів організованих Фондом Манофф (The Manoff Foundation) в рамках 

програми «ENGin». У поточному році, представники Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова мали нагоду 

долучитись до онлайн-заходу, присвяченого обміну освітнім досвідом на тему: 

«Education System Experience Exchange: America & Ukraine». Від 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

спікером виступила Нагорна Ольга − завідувач кафедри мовознавства 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 
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доктор педагогічних наук, доцент, доповідь якої була присвячена проблемним 

питанням здійснення освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні, 

зокрема реаліям проведення підсумкового контролю. Також до обговорення 

долучилась фахівець відділу з координації наукових заходів, міжнародного 

співробітництва та грантової діяльності науково-дослідної частини, голова  

Ради молодих учених Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова Данілова Анна. Ключовою ідеєю заходу стали обмін 

досвідом між різними навчальними закладами США та України щодо освітніх 

підходів, систем оцінювання та досвіду викладання.   

В рамках реалізації положень Меморандуму про співпрацю між 

Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова та 

Українським історичним товариством у Польщі 24 та 31 жовтня поточного року 

були організовані онлайн-лекції на тему «Історія ЄС: виникнення та діяльність» 

для здобувачів вищої освіти на бакалаврському й магістерському рівні 

юридичного факультету та факультету управління та економіки. Лектором 

виступив Роман Висоцький − професор Університету Марі Кюрі-Склодовської 

(м. Люблін, Польща), член Українським історичним товариством у Польщі. 

(Розділ 2 п. 6,7 Плану заходів щодо реалізації Стратегії 

інтернаціоналізації Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки)  

Відділом з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва 

та грантової діяльності постійно проводилася робота з інформування та 

доведення до відома керівників структурних підрозділів університету 

інформації щодо актуальних наукових заходів, конкурсів, грантових 

пропозицій, міжнародних стажувань. Науково-педагогічні працівники та 

здобувачі вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова долучались до онлайн-презентацій щорічних конкурсів 

програм академічних обмінів імені Фулбрайта, Горизонт Європа, Еразмус+ в 

Україні для науковців, дослідників, викладачів, студентів, аспірантів та 

представників адміністрації навчальних закладів. Спільними зусиллями 

здійснювався пошук університетів-партнерів залежно від функціональної 

спрямованості кафедр, для налагодження подальшої співпраці. 

(Розділ 3 п.5 Плану заходів щодо реалізації Стратегії інтернаціоналізації 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 

2021-2025 роки).  

Відділом з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва 

та грантової діяльності для написання грантових проектів залучались керівники 

структурних підрозділів, наукові та науково-педагогічні працівники 

Університету залежно від сфер компетенції. 

У рамках грантової роботи, проведено низку засідань, за підсумками яких 

сформовано робочі групи, залежно від сфер компетенції, підготовлено та 

подано на конкурс 6 грантових проектів:  

1. Грант «Медіаосвіта як протидія військовим викликам». Грантовий 

проєкт: Марафон «Інструменти забезпечення інформаційної гігієни». 
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2. Грантова програма від ГО «Єднання» «Швидка підтримка 

спроможностей громадянського суспільства України». Грантовий проєкт: 

Марафон «Інструменти забезпечення інформаційної гігієни». 

3. Грант від Європейського фонду за демократію. Грантовий проєкт: 

«Безоплатна правова допомога для внутрішньо переміщених осіб та 

військовослужбовців в умовах воєнного стану в Україні». 

4. Грант «Інтеграція внутрішньо-переміщених осіб до життя в нових 

громадах» від Міжнародного фонду відродження. Грантовий проєкт: 

«Лабораторія ефективного правосуддя». 

5. Грант «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 

«ВзаємоДія!» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID). Грантовий проєкт: «STOP Корупція». 

6. Грант «Справедливість для всіх» за фінансової підтримки Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID). Грантовий проєкт: «Реалізація та 

захист прав соціально-незахищених верств населення України». 

Проводиться систематична робота щодо моніторингу нових грантових 

пропозицій та можливостей.  

(Розділ 3 п.4 Плану заходів щодо реалізації Стратегії інтернаціоналізації 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 

2021-2025 роки). 

Завідувач науково-дослідної частини Шевчук Інна та фахівець відділу з 

координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової 

діяльності науково-дослідної частини Данілова Анна успішно склали курс 

«The Proposal Writing Course» в рамках проекту «Culture and Creativity 

Programme» щодо організації роботи та підготовки супровідної документації 

грантових проєктів, організовано British Council. 

Відділом з питань законотворчості та наукових експертиз було 

організовано 2 науково-правові експертизи щодо земельних питань та 

встановлення надбавки за науковий ступінь. Співробітником відділу 

Кравчуком Віктором було підготовлено 1 науково-дослідну роботу «Кадрове 

забезпечення сталого розвитку Хмельницької області»; 2 патенти на корисну 

модель. 

З метою врегулювання питання якісного складу та представлення 

фахівців пріоритетних галузей науки було проведено роботу щодо оновлення та 

затвердження складу Ради науково-правових експертиз Університету. 

Продовжується робота над виданням часопису Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова – «Університетські 

наукові записки».  

Впродовж 2022 року випущено здвоєні №№ 4 (82), 5 (83), 6 (84) за 

2021 рік, №№ 1–2 (85–86), 3 (87), 4 (88) за 2022 рік. Загалом протягом року 

надруковано 83 статей (відповідно 13, 14, 19, 16, 11, 10), що на 38 % менше, ніж 

у минулому році, фактично залишившись на рівні 2020 року (89 статей).  
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Рис. 1. Динаміка кількості публікацій наукових статей у часопису  

«Університетські наукові записки» протягом 2018-2022 років 

 

Продовжується практика виходу тематичних випусків, присвячених 

певній проблематиці, а також видання з нагоди видатних дат наших провідних 

науковців. Так, № 4 (82) було присвячено напрямку «Соціальне забезпечення» 

(редакторка випуску Надія ЧУДИК-БІЛОУСОВА), № 6 (84) – «Міжнародне 

право» (редакторка випуску Олена ЧЕРНЯК), № 1–2 (85-86) – ювілею доктора 

економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України 

Василя ПИЛИ.  

Для підвищення рівня наукових статей, забезпечення дотримання вищих 

стандартів наукових досліджень протягом року на зміну простому сліпому 

рецензуванню (single-blind peer review) почали проводити подвійне сліпе 

рецензування (double-blind peer review) наукових статей, які надходять до 

редакційної колегії часопису «Університетські наукові записки», із залученням 

провідних науковців України.  

Продовжується співпраця із Державною науковою установою 

«Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» і укладено 

два договори щодо здійснення реєстрації присвоєних DOI в міжнародній 

системі бібліографічних посилань Crossref, що є неодмінним складником 

науковометричних показників наукових фахових видань.  

Передано метадані та повний архів часопису за звітний період до 

онлайнової міжнародної бази даних Index Copernicus International 

(https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42044), що дозволило 

вчергове успішно пройти індексацію. Нещодавно отримано інформацію про 

включення часопису до ICI Journals Master List 2021 з присвоєнням Index 

Copernicus Value (ICV) for 2021 = 83.78. Це найвищий показник за період 

індексування, що робить видання одним із провідних українських видань, які 

пройшли процедуру індексації.  

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42044
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Протягом звітного періоду було перевірено збірник матеріалів 

конференції V Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні 

напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» 

(січень 2022 р.), збірник Міжнародної науково-практичної конференції 

«Міжкультурні комунікації в галузі освіти» (2022 р.), програму і збірник 

щорічної звітної студентської конференції (2022 р.), книгу до 30-річчя 

університету «З поглядом у майбутнє!» (2022 р.), довідник «Охорона прав та 

інтересів освіти в Україні в умовах воєнного стану та у післявоєнний період» 

(2022 р.), наукові статті до часопису «Університетські наукові записки», макети 

часопису. Загальний обсяг понад 2 тисяч сторінок.  

Планується виконання завдань відділу щодо супроводу роботи 

редакційної колегії часопису «Університетські наукові записки», організація 

рецензування та вичитки наукових статей із залученням українських та 

зарубіжних науковців та філологічна вичитка наукових матеріалів, які 

видаються під брендом Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова за запитами структурних підрозділів університету.  

У рамках врегулювання питання нормативно-правового забезпечення 

діяльності науково-дослідної частини підготовлено положення про науково-

дослідну частину та оновлено положення про відповідні відділи науково-

дослідної частини. 

Співробітниками науково-дослідної частини за календарний рік 

підготовлено: 

1 науково-дослідну роботу «Кадрове забезпечення сталого розвитку 

Хмельницької області»;  

2 патенти на корисну модель; 

3 фахових наукових статті; 

6 тез конференцій. 

 

Завдання науково-дослідної частини на 2023 рік: 

1) посилення моніторингу академічної доброчесності наукових публікацій 

з використанням сучасних інформаційних технологій технічної перевірки та 

аналізу тексту на наявність текстових запозичень;  

2) забезпечення моніторингу результативності наукового керівництва з 

боку кафедр та дотримання норм наукової етики в рамках підготовки збірників 

загальноуніверситетських наукових заходів;  

3) організація міжнародних наукових конференцій, круглих столів та 

інших заходів на базі Університету; 

4) активізація роботи щодо міжнародної наукової співпраці в межах 

програм мобільності, а також у спільних міжнародних наукових проектах в 

рамках Erasmus +, Програми академічних обмінів імені Фулбрайтата інших 

міжнародних грантових програм; 

5)  систематичний моніторинг грантів та реєстрація Університету на 

відповідних платформах; 

6) перереєстрація друкованого засобу масової інформації 

«Університетські наукові записки» через перетворення Інституту законодавства 
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Верховної Ради України як одного із співзасновників часопису в Дослідницьку 

службу Верховної Ради України;  

7) підготовка для включення часопису «Університетські наукові записки» 

до Directory of Open Access Journals (DOAJ), збільшення кількості науково-

метричних баз даних, у яких проводиться індексація часопису.  
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ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

 

Відділ аспірантури та докторантури керується у своїй діяльності 

Законами України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. №1556-VII, «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» від 26.11.15 р. №848-VІІІ, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах)» від 23.03.16 р. № 261, наказами Міністерства освіти і науки 

України, Статутом університету, Положенням про відділ аспірантури та 

докторантури Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, схваленим на засіданні вченої ради університету від 18.02.2019 р. (зі 

змінами), наказами ректора університету. 

Головним завданням відділу на протязі всього календарного року є 

організація процесу підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації. 

Пріоритетними напрямками роботи відділу аспірантури та докторантури 

є якісна підготовка фахівців різноманітних профілів, організація, облік і 

контроль їх роботи, а також підтримка діяльності молодих учених, мотивація їх 

подальшої наукової діяльності. 

 

ЗАРАХОВАНО ДО АСПІРАНТУРИ: 

- за спеціальністю 081 Право – 40 аспірантів, з них 23 – за денною 

формою навчання,  17 – за заочною формою навчання; 

- зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування – 

9 аспірантів, з них 7 – за денною формою навчання,  2 – за заочною формою 

навчання; 

- за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 

8 аспірантів, з них 8 – за денною формою навчання. 

 

ЗАРАХОВАНО ДО ДОКТОРАНТУРИ  4 докторанта, з них 3 – за 

спеціальністю 081 Право, 1 – за спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування. 

 

ПЕРЕВЕДЕНО З ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ – 4  аспіранта.  

 

ПОНОВЛЕНО ДО СКЛАДУ АСПІРАНТІВ  – 3  аспіранта. 

 

ВІДРАХОВАНО З АСПІРАНТУРИ У 2022 РОЦІ: 

– 19 аспірантів, з них 9 – у зв’язку закінченням терміну навчання, 5  – за 

власним бажанням, 4 - у зв’язку з захистом дисертаційного дослідження, 1 – за 

невиконання умов договору. 

 

ВІДРАХОВАНО З ДОКТОРАНТУРИ У 2022 РОЦІ  1 докторант (за 

власним бажанням).  
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ПЕРЕВЕДЕНО НА НАСТУПНИЙ РІК ПІДГОТОВКИ 62 аспіранта. 

Рішеннями вченої ради університету від 25 лютого 2022 року (протокол 

№11), 28 червня 2022 року (протокол №15), 28 жовтня 2022 року (протокол 

№6), 26 грудня 2022 року (протокол № 8) аспірантам затверджено індивідуальні 

навчальні плани та індивідуальні плани наукової роботи, теми дисертацій на 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії. 

Рішенням вченої ради від 28 жовтня 2022 року (протокол №6) 

докторантам затверджено індивідуальні плани наукової роботи, теми 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

№ з/п 

 

 

 

Спеціальності / Роки навчання   

Денна 

форма навчання 

Заочна 

форма навчання 

Разом 

Всього У т.ч. 

академ-

відпуск-

ників 

Всього У т.ч. 

академ-

відпуск-

ників 

Всього У т.ч. 

академ-

відпуск-

ників 

1  3 4 5 6 7 8 

 ЗДОБУВАЧІ  НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 081  Право 

 1-й рік навчання 23 0 17 0 40 0 

‘ 2-й рік навчання 3 0 24 6 27 6 

 3-й рік навчання 1 0 18 5 19 5 

 4 –й рік навчання 3 2 25 7 28 9 

 Усього за спеціальністю 081 Право 30 2 84 4 114 20 

 072  Фінанси, банківська справа та страхування 

 1-й рік навчання 8 0 0 0 8 0 

 2-й рік навчання 0 0 0 0 0 0 

 3-й рік навчання 0 0 0 0 0 0 

 4 –й рік навчання 0 0 0 0 0 0 

 Усього за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 

8 0 0 0 8 0 

 051 Економіка 

 1-й рік навчання 0 0 0 0 0 0 

 2-й рік навчання 0 0 0 0 0 0 

 3-й рік навчання 0 0 0 0 0 0 

 4 –й рік навчання 0 0 2 2 2 2 

 Усього за спеціальністю 051 Економіка 0 0 2 2 2 2 
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 281 Публічне управління та адміністрування 

 1-й рік навчання 7 0 2 0 8 0 

 2-й рік навчання 1 0 5 0 6 0 

 3-й рік навчання 1 0 3 3 4 3 

 4 –й рік навчання 1 1 0 0 1 1 

 Усього за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування 

10 1 10 3 19 4 

 УСЬОГО ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

48 3 96 7 144 26 

 3. ЗДОБУВАЧІ  НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 081 Право 

 1-й рік підготовки 3 0 - - 3 0 

 2-й рік підготовки 0 0 - - 0 0 

 281 Публічне управління та адміністрування 

 1-й рік підготовки 1 0 - - 1 0 

 2-й рік підготовки 0 0 - - 0 0 

  Усього здобувачів наукового ступеня 

доктора наук 

4 0 - - 4 0 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ 

В УНІВЕРСИТЕТІ 

51 3 96 7 147 26 

 

ПРОВЕДЕНО ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ СЕСІЇ: 

здобувачів першого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування з 10 

по 28 січня 2022 року; 

здобувачів першого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальностями 081 Право та 281 Публічне управління та 

адміністрування з 10 по 28 травня 2022 року; 

здобувачів другого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальностями 081 Право, 281 Публічне управління та 

адміністрування та 072  Фінанси, банківська справа та страхування з 10 по 

28 травня 2022 року; 

здобувачів першого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальностями 081 Право, 281 Публічне управління та 

адміністрування та  072  Фінанси, банківська справа та страхування з 07 по 25 

листопада 2022 року; 

здобувачів другого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 081 Право з 07 по 25 листопада 2022 року. 
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Серед інших завдань відділу аспірантури та докторантури на 

2023 рік можна виділити: 

 акредитація освітньої програми «Бакалавр туризму», підготовка до 

акредитації освітньо-наукової програми «Доктор філософії з публічного 

управління та адміністрування»; 

 координація, облік і контроль процесу підготовки здобувачів на 

третьому (освітньо-науковому) (в аспірантурі та поза аспірантурою) і 

науковому рівнях вищої освіти; 

 організація навчального процесу; 

 ведення службової інформації, яка стосується діяльності відділу 

(службові записки, накази, офіційне листування, особові справи тощо); 

 розробка та впровадження заходів профорієнтаційної роботи, 

спрямованих на залучення вступників до аспірантури і докторантури 

університету; 

 обробка інформації щодо діяльності аспірантури і докторантури 

університету, складання відповідних звітів на вимогу керівництва; 

 співпраця із спеціалізованими вченими радами щодо підготовки 

процедури захисту дисертації. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

 

Бібліотека Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова ‒ інформаційний, навчальний, культурноосвітній, 

просвітницький підрозділ вишу. Бібліотека – не лише місце книговикористання 

та книгозберігання, але також і центр, що пов’язаний із різноманітними 

інформаційними ресурсами, який забезпечує швидкий та зручний доступ до них 

і підтримує навчально-виховний процес в університеті. 

Бібліотека очно та дистанційно надає різноманітні довідки, консультує 

всіх, хто має потребу, індексує документи, долучається до процесів і заходів, 

які відбуваються в університеті.  

Фонд бібліотеки становить 64579 примірників навчальної і наукової 

літератури, 11257 примірників періодичних видань; кількість користувачів за 

єдиним обліком – 2583. 

Протягом 2022 року бібліотека отримала 138 примірників нових видань, з 

них 57 книг, на суму 18930 грн.; 81 примірник періодичних видань на суму 

24998 грн., та 104 книги в подарунок. Інформацію про літературу, яка 

надійшла, можна знайти на веб-сторінці бібліотеки в розділі „Нові 

надходження”. Протягом року проводилось аналітичне опрацювання 

періодичних видань в електронному та картковому варіанті. Своєчасно 

оформлена передплата періодичних видань України на перше півріччя 2023 

року. 

Протягом 2022 року приділялась велика увага інформаційно-

бібліографічному обслуговуванню користувачів бібліотеки. Для професорсько-

викладацького складу було проіндексовано 60 документів.  

На веб-сторінці бібліотеки поповнювалися такі електронні бази даних як: 

картотека дисертацій, картотека авторефератів, картотека праць науково-

педагогічних працівників університету. 

Широкому розкриттю бібліотечних фондів, популяризації кращих творів 

допомагають організація та оформлення книжкових  та віртуальних виставок. 

Протягом 2022 року було оформлено 46 книжкових виставок та 52 

віртуальних.  

В 2022 році бібліотека продовжувала надавати для всіх бажаючих вільний 

доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. 

Вся культурно-просвітницька робота бібліотеки висвітлюється в 

соцмережі «Facebook». 

Бібліотека університету органічно поєднує традиційні та новітні 

інформаційні засоби і є однією із найважливіших творчих лабораторій, від її 

ресурсів і послуг залежить якість і зміст навчально-виховної роботи.  
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МЕТОДИЧНА РОБОТА  

 

У 2022 році було проведено 8 засідань методичної ради на яких значна 

увага була сконцентрована на питаннях обговорення та затвердження змін до 

навчальних планів та освітніх програм, рекомендації до затвердження 

навчальних посібників та підручників.  Погоджено нову освітньо-професійну 

програму «Бакалавр філології. Германські мови та літератури (переклад 

включно, перша - англійська)» та навчального плану підготовки фахівців 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 035 Германські мови та 

літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі знань 03 Гуманітарні 

науки за денною формою навчання. 

Особливо дискусійними були питання, що стосувались погодження та 

рекомендацій до затвердження змін до Положення про порядок визнання 

результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти.  

Протягом 2022 року працювали робочі групи з розробки: 

1. Положення про гаранта освітньої програми, у складі: Білоусова Ю.В., 

Синчака В.П., Щепанського Е.В., Ковтун І.Б., Гринько С.Д., Чудик-Білоусової 

Н.І., Іжевського П.Г.; 

2. змін до Положення про планування й облік науково-педагогічної 

діяльності в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова, у складі: Якимчук С.О., Савицького В.Т., Хитрої О.В., Костяшкіна 

І.О.  

3. змін до Етичного кодексу Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова, у складі: Черняк О.Ю., Михайлової І.Ю., 

Щепанського Е.В., Школьник О.І. 

Методична рада приймала рішення в результаті обговорення: 

- результатів акредитаційної експертизи освітньої програми «Бакалавр 

міжнародного права»; 

- результатів апробаційного проведення ЄДКІ за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

Традиційними були питання, пов’язані із обговоренням результатів 

опитування студентів, науково-педагогічних працівників, роботодавців та 

інших стейкхолдерів, результатів діагностики самооцінки психічних станів 

здобувачів вищої освіти університету, затвердження робочих програм та 

навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами. 

Відділом навчально-методичного забезпечення було підготовлено 

заплановані звітно-планові матеріали:  

 про виконання науково-педагогічної діяльності науково-педагогічними 

працівниками Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова за 2021-2022  навчальний рік; 

 про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами Хмельницького 

університету управління імені Леоніда Юзькова у 2022-2023 навчальному році; 
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 про розподіл науково-педагогічної діяльності науково-педагогічних 

працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова на 2022-2023  навчальний рік. 

За поданнями кафедр відділом навчально-методичного забезпечення було 

перевірено та передано на погодження методичною радою в установленому 

порядку підручники та навчальні посібники підготовлені науково-

педагогічними працівниками університету. Зокрема у 2022 р. розроблено та 

затверджено  підручники та навчальні посібники: 

1. «Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки 

організації», колектив авторів: Бліхар В., Омельчук О., Вовк В., Бліхар М., 

Копитко М., Верескля М., Михаліцька Н.  

2. практикум з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства», автор Хитра О.В. 

3. підручник «Міжнародне економічне право. Особлива частина», 

колектив авторів:  М.М.Бліхар, О.М. Омельчук, О.Ю. Черняк. 

Значна увага приділялася навчально-методичному забезпеченню 

викладання навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами. У 2022 

році від кафедр до відділу навчально-методичного забезпечення надійшло 56 

робочих програм, які в подальшому були погоджені на засіданнях методичної 

ради та затверджені вченою радою, а також 63 навчально-методичних 

матеріалів, що були погоджені методичною радою та рекомендовані до 

використання в навчальному процесі з навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми 

ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії. 

Ведеться активна робота по оновленню та актуалізації електронної 

бібліотеки навчально-методичного забезпечення Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова. 
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ВИХОВНА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТИ 

 

Вихідним положенням планування виховного процесу в університеті є 

напрямки виховної роботи із студентською молоддю університету: 

організаційна, профорієнтаційна та соціально-виховна робота, що є основою 

«Комплексного плану організаційної, профорієнтаційної та соціально-виховної 

роботи». У плануванні та організації виховної роботи, визначенні її змісту, 

сучасних підходів до реалізації її певних напрямків беруть участь всі 

структурні підрозділи університету, науково-педагогічні працівники, методисти 

навчальних відділів. Спрямовуються зусилля на активізацію виховної роботи в 

навчальному процесі, в позанавчальний час, а також на посилення 

відповідальності кожного учасника виховного процесу. З метою реалізації 

поставлених завдань виховна робота в університеті проводилася за такими 

напрямами: навчально-науковим, культурно-масовим та спортивно-

оздоровчим.  

Протягом цього навчального року відбулося чимало змін у роботі відділу, 

зокрема у березні керівниця відділу пішла у відпустку, а на початку вересня 

звільнилась з посади. Також у зв’язку з військовим станом деякі заходи були 

скасовані або проведені дистанційно.  

Адміністрацією університету активно проводилася робота спільно з 

студентським самоврядуванням університету: членами студентської ради, 

студентського профкому та Хмельницьким осередком Ліги студентів Асоціації 

правників України. Проведено також заходи з відзначення Дня фізкультури та 

спорту, Дня туризму, Дня державності, Дня працівника освіти, Дня юриста, Дня 

економіста, Дня козацтва, Дня писемності та мови, Дня гідності та свободи,  

Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, Міжнародного дня 

студента, Дня вишиванки, Дня донора, Дня Конституції України, Дня 

соборності України, Дня незалежності України, Тиждень юридичного 

факультету та чимало інших. Також відбувалися різноманітні флешмоби та 

спортивні руханки від спортивного департаменту студентської ради 

університету.  

Студентською радою за підтримки адміністрації університету активно 

проводились зустрічі з нотаріусами, адвокатами, суддями, прокурорами, 

бізнесменами та менеджерами. Також щомісячно були проведені зустрічі 

адміністрації зі студентською радою, де обговорювались найактуальніші 

питання організаційної діяльності університету. 

В цьому році проводилось чимало соціальних та благодійних акцій, а 

саме: до Дня донора студенти відвідали Хмельницький обласний центр служби 

крові, до Дня домашнього улюбленця – благодійна акція «Лапки-Царапки», до 

Дня Святого Миколая – благодійна акція «Найкраще дітям», тощо.  

У квітні 2022 року відбулась щорічна звітно–виборна конференція 

Студентського самоврядування, на якій було обрано новий склад Студентської 

ради.  

21 вересня 2022 року відбулись урочистості з нагоди святкування 30-

літнього ювілею Хмельницького університету управління та права імені 
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Леоніда Юзькова за участю Міністра освіти та науки, голови Хмельницької 

обласної військової адміністрації, голови Хмельницької обласної ради, міського 

голови та інших почесних гостей. 

Адміністрацією університету та органами студентського самоврядування 

було проведено рекламну компанію з метою популяризації університету та 

навчання в ньому у соціальних мережах, на офіційному сайті університету.  

Постійно ведеться робота із наповнення офіційного сайту університету, а 

також сторінок університету у соціальних мережах Інстаграм та Фейсбук.  

Постійно ведеться профорієнтаційна робота, як з боку адміністрації, так і 

кафедрами університету. Було  проведено заходи до Дня абітурієнта та Дня 

відкритих дверей, зокрема протягом травня 2022 року відбулося близько 20 

онлайн-зустрічей із потенційними абітурієнтами територіальних громад 

області, а також постійне залучення учнів загальноосвітніх закладів до 

позанавчальної діяльності університету.  
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ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ 

 

Діяльність практичного психолога Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова (далі - Університет) у 2022 році 

була спрямована на забезпечення своєчасного і систематичного вивчення 

психофізичного розвитку здобувачів вищої освіти, мотивів їхньої поведінки і 

діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та 

інших індивідуальних особливостей; сприяння створенню умов для виконання 

освітніх і виховних завдань Університету, охорони психічного здоров’я, 

надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу 

відповідно до цілей та завдань системи освіти. 

Варто зазначити, що у зв’язку з початком повномасштабного 

вторгнення росії в Україну, було внесено зміни до запланованої діяльності 

практичного психолога, таким чином певні види робіт було здійснено у 

неповному обсязі.  

Упродовж січня-грудня 2022 року основними видами роботи 

практичного психолога є психологічна просвіта та профілактика, 

консультування, діагностична та організаційно-методична робота. 

Діагностична робота була спрямована на: 

 вивчення соціально-психологічної адаптації здобувачів вищої 

освіти до нових умов навчання;  

 вивчення та визначення індивідуально-типологічних властивостей 

особистості; 

 комунікативних та організаторських здібностей; 

 дослідження психічних станів здобувачів вищої освіти.  

Серед науково-педагогічного складу Університету психологічні 

дослідження були спрямовані на вивчення психологічного клімату трудового 

колективу.  

Психологічна просвіта та профілактика здійснювалась у формі 

онлайн-зустрічей, шляхом поширення інформаційних пам’яток у студентських 

групах та на сторінці психолога.  

З метою психологічного супроводу та підтримки психоемоційного 

стану учасників освітнього процесу Університету з березня по червень 2022 р. 

було організовано щотижневі онлайн зустрічі з психологом. 

В просвітницькій діяльності було приділено значну увагу 

ознайомленню учасників освітнього процесу з методами та прийомами 

психологічної допомоги після пережитого стресу. 

Враховуючи умови в яких ми живемо та навчаємось, з метою вивчення 

актуальних потреб та сприяння успішній адаптації, було організовано та 

проведено зустріч зі здобувачами вищої освіти, які є внутрішньо переміщеними 

особами; окрім того, на сайті Університету постійно додається та оновлюється 

інформація щодо допомоги особам, які постраждали від війни. 
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Практичний психолог бере участь в лекційних заняттях для здобувачів 

вищої освіти, де ознайомлює їх із специфікою своєї діяльності, а також 

допомагає їм краще пізнати себе. 

Профілактична робота була спрямована на недопущення прояву 

агресивної поведінки, насилля серед учасників освітнього процесу. У 

вересні 2022 року вдалось провести тренінг в оффлайн форматі для здобувачів 

вищої освіти першого курсу з метою сприяння соціалізації та згуртування 

колективу групи. 

Психологічне консультування було побудовано на засадах 

добровільності та конфіденційності. Серед актуальних запитів здобувачів вищої 

освіти впродовж січня-грудня 2022 року можна виділити: тривожність, стрес, 

втрата мотивації до навчання, емоційна виснаженість, стосунки з батьками та 

однолітками. 

У ході організаційно-методичної роботи практичним психологом 

здійснювалась: 

 робота з науково-психологічною літературою; 

 підготовка до бесід та виступів; 

 участь у Методичній раді Університету; 

 оновлення банку методик новими матеріалами; 

 розробка інформаційних брошур, методичних рекомендацій. 

розповсюдження психологічних матеріалів (брошури, буклети, інформаційні 

повідомлення, рекомендації) відповідно до проблем та запитів. 
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ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Відділ інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання (далі 

відділ ІЗТЗН) виконує функції по апаратному і програмному забезпеченню 

навчального процесу в університеті, об'єднанню комп'ютерів у 

телекомунікаційну мережу та забезпечує: 

надання Інтернет послуг користувачам; 

поповнення контенту офіційного Web-сайту університету 

http://www.univer.km.ua/; 

надання та забезпечення доступу студентам до ряду сучасних ІТ-

інструментів та ресурсів, електронних БД університету та віддаленого доступу 

до електронних наукометричних баз Scopus i W&S; 

програмний RAID1 - щодобове резервне копіювання через виділений 

сервер Backup; 

функціонування Єдиної держаної електронної бази з питань освіти 

(ЄДЕБО) в університеті; 

роботу у системі електронної взаємодії з органами виконавчої влади; 

поточну діяльність структурних підрозділів шляхом надання 

віддаленого доступу до програм бухгалтерського і кадрового обліку та звітів 

контролюючим органам (UA-бюджет, 1С «Бухгалтерія», «Медок», «Клієнт 

Казначейства – Казначейство», системи автоматизації діловодства та 

електронного документообігу «Дело 8.0»; 

ведення обліку засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що 

використовуються в університеті; 

забезпечення студентів та НПП аккаунтами для роботи у IT-хмарних 

сервісах Office 365 та Google Workspace for Education; 

моніторинг системи відеоспостереження «Безпечний університет»; 

ТЗІ та антивірусний захист; 

технічне і програмне обслуговування та поточний ремонт оргтехніки та 

мережевого обладнання тощо. 

Освітня та наукова діяльність забезпечуються парком ПЕОМ (227 АРМ та 

7 серверних станцій). 

Виконання вказаних завдань забезпечують 5 працівників відділу, кожен 

з яких закріплений за конкретним напрямом роботи: 
 

№ 

з/п 

ПІБ Посада, ставка Обов’язки 

1 КУЛИК 

Володимир 

Миколайович 

Начальник відділу - 1,0 організація роботи відділу, визначення 

пріоритетних напрямів розвитку 

телекомунікаційної мережі університету, 

забезпечення і підтримка ІТ-сервісів Office 

365, Google Workspace for Education, 

Scopus, W&S, моніторинг системи 

відеоспостереження, адміністрування он-

лайн платформи Unicheck, поповнення 

http://www.univer.km.ua/
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контенту web-сайту… 

2 КОВАЛЬ 

Ігор 

Степанович 

Провідний фахівець – 

1,5 

технічне і програмне обслуговування та 

поточний ремонт оргтехніки та 

мережевого обладнання, заправка 

картриджей, встановлення та інсталяція 

ПЗ, антивірусний захист… 

3 ПЛЕТНЬОВ 

Олександр 

Володимирович 

Провідний фахівець – 

1,0 

забезпечення захищеної роботи Інтернет-

шлюзу, Wi-Fi, резервування через сервер 

Backup, адміністрування мережі, 

поповнення контенту web-сайту, 

Університетських наукових записок та 

наукових конференцій… 

4 МУДРИК 

Олексій 

Андрійович 

Провідний фахівець – 

1,0 

розробка ПЗ web-сайту університету 

http://www.univer.km.ua/ та електронної 

бібліотеки (профілі НПП, web-додатків, 

системи захисту від спам-ботів, 

електронної скриньки довіри, системи 

зворотного зв’язку, інформаційного 

слайдера, банерів тощо) у системі 

управління сайтом Drupal… 

5 ДОЛГОВА 

Марія 

Миколаївна 

Провідний фахівець – 

0,5 

підтримка та забезпечення 

функціонування ІТ-сервісу Office 365 

(створення та поновлення акаунтів домену 

huup.km.ua НПП та студентам 

університету), поповнення контенту web-

сайту університету… 

Всього 5,0  

 

Телекомунікаційна мережа університету (рис. 1.1) побудована на основі 

оптоволоконних каналів зв'язку, працює комп'ютерна загально-університетська 

мережа (підключені в єдину мережу – І корпус (адміністративний), ІІ корпус 

(ФУЕ), ІV корпус (ЮФ), V корпус, наукова бібліотека, юридична клініка тощо). 

Локальна мережа (ЛОМ) включає 50 мережевих комутаторів зі швидкістю 

передачі даних 10/100 Мб/с та забезпечує доступ всім комп’ютерам (на 

01.12.2022 р. 234 ПЕОМ) до мережі Інтернет, наукової інформації, власних БД, 

розміщених на WEB-сервері університету за адресою: http://www.univer.km.ua 

та мережевих ресурсах університету. 

 

І. Апаратне і програмне забезпечення освітнього процесу 

Власні інформаційні ресурси університету (довідково-пошуковий апарат) 

сформовані з використанням сучасних інформаційних технологій (див. табл. 

1.1) та включають: 

ЛОМ з забезпеченням доступу до мережі Інтернет та мережевих ресурсів 

обміну інформацією («Exchange» - місткістю 670 Gb, «Student - місткістю 160 

Gb, «Install - місткістю 670 Gb, «Rector» - місткістю 670 Gb); 

інформаційно-телекомунікаційний WEB-сервер університету та Інтернет-

шлюз, на якому розміщено БД та інші інформаційні ресурси, до яких 

http://www.univer.km.ua/
http://www.univer.km.ua/
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реалізовано доступ через WEB-сторінку (див. рис. 1.2). ОС: FreeBSD - UNIX-

подібна система для побудови Інтранет- і Інтернет-серверів. Вона надає 

достатньо надійні мережеві служби і ефективне управління пам'яттю; 

 

Рис. 1.1. Телекомунікаційна мережа університету 
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Рис. 1.2. Web-сторінка університету 

програмний RAID1 - щодобове резервне копіювання на виділений 

сервер Backup; 

Пошуковий апарат і доступ до інформації на WEB-сервері реалізований з 

допомогою WEB-додатків, розроблених в середовищі РНР, MySQL та FreeBSD, 

а в мережі Інтернет з допомогою пошукових серверів мережі. На сервері 

розміщено електронні БД, електронні каталоги та архіви, інші інформаційні 

ресурси, до яких реалізовано доступ через Web-сторінку; 

термінальний бухгалтерський сервер (Xeon e5-2620, 32 Gb Kingston, ECC, 

SSD 240 Gb 2×2 Tb WD, 10 клієнтських та 10 абонентських ліцензій, що 

супроводжують ОС Windows Srv 2016 Std, 64 bit Russion); 

резервний сервер Backup»; 

бібліотечний сервер. 

Дані сервера виконують функції шлюза, маршрутизатора, проксі, web-

сервера, електронної пошти, обміну даних, контролер-домену, термінального 

доступу до бухгалтерського обліку, обліку наявності і руху матеріальних 

цінностей і коштів та формування звітів для контролюючих органів та 

дистанційного розрахункового обслуговування. 

На сервері SERBUH реалізовано щодобове резервне копіювання за 

допомогою програмного засобу APBackup на D:\Arhiv,  

Таблиця 1.1 

Характеристика сучасних інформаційних технологій 
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в науково-інформаційній діяльності ХУУП 
№ 

з/п 
Назва показника 

Напрями науково-інформаційної діяльності, де 

використовується 

1 Локальна мережа 

ПЕОМ 

Локальна мережа включає 50 мережевих комутаторів зі 

швидкістю передачі даних 10/100 Мб/с забезпечує доступ 227 

АРМ до мережі Інтернет та до наукової інформації, власних 

баз даних, розміщених на WEB-сервері університету. 

2 Web-сервер В університеті, створено інформаційно-телекомунікаційний 

WEB-сервер, на якому в ОС FreeBSD розміщено БД. До них 

реалізований РНР-інтерфейс через WEB-сторінку університету 

за адресою: http://www.univer.km.ua На сторінці також 

розміщена інформація щодо освітньої, наукової діяльності, 

послуг, управління та структурних підрозділів університету, а 

також інформація щодо конкурсів, курсів, науково-практичних 

конференцій, круглих столів і семінарів, що проводяться 

університетом. 

3 Доступ до мережі 

Інтернет 

Доступ ПК до ЛОМ мережі університету та мережі Інтернет 

реалізовано до кожного навчального корпусу університету 

через три фіксовані ІР-адреси зі швидкістю 

приймання/передавання інформації до 80 Мбіт/с – 

провайдер -  ТОВ Воля-кабель. 

4 Інформаційно-

пошукові системи 

і програмне 

забезпечення 

Пошуковий апарат і доступ до інформації на WEB-сервері 

реалізований з допомогою WEB-додатків, розроблених в 

середовищі FreeBSD та Drupal, а в мережі Інтернет з 

допомогою пошукових серверів мережі. 

 

ІІ. Для забезпечення освітньої і наукової діяльності ХУУП імені 

Леоніда Юзькова долучений до наступних цифрових ресурсів та 

інструментів: 

2.1. Цифрові інструменти 

На сьогодні Університетом зареєстровані та підтримуються 2 домени 

(власник підписки), ІТ-сервіси, в яких надаються двома найпоширенішими 

транснаціональними корпораціями: 

1) Google LLC (домен univer.km.ua (univer.khmelnitskyi.ukraine); 

2) Microsoft (домен huup.km.ua (huup. khmelnitskyi.ukraine). 

Реєстрація у даних Інтернет-сервісах здійснюється шляхом надання 

Логіна та Пароля доступу та забезпечується посиленою системою захисту 

облікових записів додатково до стандартних заходів безпеки: імені 

користувача, пароля та номера особистого телефону (трьохфакторна 

аутентифікація), що унеможливлює сторонній доступ до акаунтів. 

2.1.1 Інтернет сервіс Google Workspace for Education’s Fundamental 

(домен univer.km.ua) - інструменти для спільної роботи, навчання і викладання 

http://www.univer./
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(корпоративна електронна пошта, Google Клас, Google Meet, Google Документи, 

Google Форми та Google Chat). 

На дану версію університет перейшов з лютого 2022 р. У порівнянні з 

попередньою версією Google Suite (1000 користувачів) – не обмежена 

максимальна кількість користувачів. 

На 01.12.2022 р. у консолі адміністратора зареєстровано: 

2135 акаунтів студентів; 

174 акаунти НПП та співробітників. 

01.11.2022 р. університет розпочав процедуру переходу на розширену 

підписку Google Workspace for Education’s Teaching and Learning Upgrade. 

Розширений доступ до даного Інтернет-сервісу дозволить учасникам освітнього 

процесу здійснювати запис зустрічей та зберігати їх на хмарному сховищі 

Google Drive, а також проводити навчальні заняття для 250 учасників 

одночасно. 

2.1.2. Microsoft Office 365 – (домен huup.km.ua) хмарний власницький 

інтернет-сервіс і програмне забезпечення компанії Microsoft, що 

розповсюджується за схемою «програмне забезпечення + послуги» (ліцензійні 

версії Word, Excel, PowerPoint, OneDrive; анкети, тести (Microsoft Forms), 

Outlook, MS Teams). Головна відмінність від звичного методу роботи з даним 

програмним забезпеченням полягає в тому, що користувач використовує не 

ресурси свого комп'ютера, а потужності, які надаються йому як Інтернет-

послуга. 

На 01.12.2022 р. у консолі адміністратора зареєстровано: 

2147 акаунтів студентів; 

174 акаунти НПП та співробітників. 

Дані про акаунти розміщені на офіційному веб-сайті університету у 

рубриці Контакти (http://www.univer.km.ua/kontakty). Інструкція з налаштування 

у Рубриці Студенту/ІТ-сервіси університету (http://www.univer.km.ua/studentu/it-

servisy-universytetu). 

2.1.3. Zoom Meeting for Education на 2022-2023 навчальний рік. 

01.09.2022 р. за сприяння МОН України університет на безоплатній 

основі прийняв запрошення на адміністрування своїх працівників та отримав 

110 ліцензій на даний інструмент. Розширена версія дозволяє учасникам 

освітнього процесу проводити навчальні заняття для 1000 учасників одночасно 

та здійснювати запис занять. 

На 01.12.2022 р. НПП університету надано 13 ліцензій. 

2.2. Цифрові ресурси 

2.1.1. ScienceDirect — одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих 

наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. 

Платформа платна. З 30.09.2021 р. згідно Оголошення та Інструкції розміщеної 

на сайті університету (http://www.univer.km.ua/news/viddalenyy-dostup-do-

sciencedirect) відкрито відділений безкоштовний доступ студентам на НПП. 

Послугами платформи скористалися 17 чол. 

http://www.univer.km.ua/kontakty
http://www.univer.km.ua/studentu/it-servisy-universytetu
http://www.univer.km.ua/studentu/it-servisy-universytetu
http://www.univer.km.ua/news/viddalenyy-dostup-do-sciencedirect
http://www.univer.km.ua/news/viddalenyy-dostup-do-sciencedirect
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2.2.2. Платформа Research4Life - міжнародна платформа науково-

технічної, природничої, медичної та суспільно-політичної літератури 

Research4Life. Доступ триватиме до кінця 2022 року. Долучилися 3 чол. 

2.2.4. Coursera та Udemy - це платформи у сфері масової онлайн-освіти, 

що реалізують залучення найкращих університетів світу та викладачів до 

відкритих он-лайн-курсів. Станом на 01.06.2022 р. на платформі Coursera 6508 

курсів, на яких навчаються більше 100 млн. чол., а Udemy понад 13 000 курсів. 

Університет зареєструвався та долучився до платформи 

(https://mooc4ua.online/coursera) з 09.06.2022 р. Інструкція з входу за 

посиланням: (http://www.univer.km.ua/news/vykorystannya-osvitnikh-layn-

platform-dlya-universytetiv-coursera). 

2.2.5. Платформа edX – академічна платформа дистанційного навчання, 

спільний проєкт MIT (Масачусетського технологічного інституту), 

університету Гарварда та університету Берклі. Надає доступ до 1600 онлайн -

курсів і програм. 

На сьогодні відбувається заключна стадія підписання угоди (через 

DocuSign) для отримання безкоштовного доступу до курсів edX. Після 

підписання угоди команда edX надішле університету ліцензії на доступ та 

інструкції щодо запису на курси. 

Долучення університету до перерахованих цифрових ресурсів - це 

великий крок, і велике вікно можливостей, як для студентів, так і для 

викладачів навчального закладу. Але цей процес, як і робота в інших ІТ-

сервісах (система UNICHECK: https://unicheck.com/uk-ua/login тощо) 

можлива лише з використанням доменного імені університету. Не зважаючи на 

те, що за останні два роки відбувся певний прогрес у цьому питанні, значна 

кількість НПП і далі працюють у «зручних для себе сервісах». Тому відділом ІТ 

університету за домовленістю з деканами факультетів у вересні 2022 р. на ЮФ 

(201, 202, 204, 107 а) та в адміністративному корпусі для ФУЕ (101, музей, 3-а 

лекційна) були встановленні 7 комплектів АРМ, на яких у браузері Google 

закріпленні доменні імена університету (факультету). Також постійно відділ ІТ 

надає консультації НПП університету щодо налаштування їх особистих ПЕОМ. 

Сьогодні всі НПП та студенти забезпеченні акаунтами з доменними 

іменами університету, що є підтвердженням їх університетського статусу. В той 

же час долучення студентів до міжнародних цифрових ресурсів та он-лайн 

освіти не можливе без активної позиції у цьому питанні НПП. 

 

ІІІ. Навчальна та наукова діяльність університету забезпечуються 

парком ПЕОМ (234 АРМ з ліцензійним програмним забезпеченням, включаючи 

6 серверних станцій). 

Станом на 01.12.2022 р. 94 ПЕОМ безпосередньо задіяні в освітньому 

процесі, а саме: 

Юридичний факультет: 

комп’ютерний клас №108 – 27 ПЕОМ (ОС Windows 10). Рік введення в 

експлуатацію 2019; 

https://mooc4ua.online/coursera
http://www.univer.km.ua/news/vykorystannya-osvitnikh-layn-platform-dlya-universytetiv-coursera
http://www.univer.km.ua/news/vykorystannya-osvitnikh-layn-platform-dlya-universytetiv-coursera
https://unicheck.com/uk-ua/login
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комп’ютерний клас №109 – 21 ПЕОМ (ОС Windows 10) Рік введення в 

експлуатацію 2019. 

Всього по факультету: 48 ПЕОМ. 

Факультет управління та економіки: 

комп’ютерний клас №301 – 27 ПЕОМ (ОС Windows 10) Рік введення в 

експлуатацію 2019; 

комп’ютерний клас №304 – 7 ПЕОМ (ОС Windows 10) Рік введення в 

експлуатацію 2019. 

Всього по факультету: 34 ПЕОМ. 

Бібліотека: 8 АРМ студентів (ОС Windows 10). 

Юридична клініка: 4 АРМ (ОС Widows 10). 

Разом в освітньому процесі: 94 ПЕОМ. 

Редакційно-видавничий відділ: 2 ПЕОМ (ОС Windows XP, Widows 10). 

Решта ПЕОМ зосереджена у структурних підрозділах, факультетах та 

кафедрах і використовуються для забезпечення освітнього процесу та 

господарської діяльності університету. 

Висновок: кількість автоматизованих робочих місць у комп’ютерних 

класах та на робочих місцях працівників забезпечує виконання навчального 

плану та відповідає акредитаційним вимогам. 

 

ІV. Надання Інтернет-послуг користувачам 

Доступ до мережі Інтернет забезпечує провайдер ТОВ «Воля-кабель» та 

компанія H@PPY.net.+ua через три фіксовані ІР-адреси (необмежений трафік, 

швидкість передачі даних 80 Mb/сек). 

Висновок: за звітний період лінії і канали передачі даних працювали 

стійко. Тривалих перерв і зривів трафіку не було, за виключенням 3-х випадків: 

09.04. з 08.00 до 10.00. 10.04.2022 р.; 

15.04. з 08.00 до 10.00 16.04. 2022 р.; 

22.05. з 08.00 до 10.00 23.05.2022 р. – із-за аварій на DNS-сервері компанії 

H@PPY.net+.ua 

та випадків аварійного та віялового відключення електропостачання м. 

Хмельницького. 

Зважаючи на запровадження графіків погодинних відключень 

електроенергії з метою недопущення пошкоджень БД на серверах університету 

фахівцями відділу розроблено та встановлено ПЗ для коректного паркування 

серверних станцій. Окрім цього забезпечено додаткове регулярне резервне 

кросс-копіювання матеріалів сайту, журналу UNZ та бібліотечної бази за межі 

приміщень (матеріали сайтів додатково резервуються на бібліотечному сервері, 

бібліотечна база натомість на серверах в приміщенні адміністративного 

корпусу). 

 

V. Поточна діяльність 

За 2022 рік відділом ІЗТЗН: 

1) укладено 4 Договори про надання телекомунікаційних послуг згідно 

тарифних планів за трьома фіксованими адресами (код за ДК 021:2015 
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(72410000 - Надання доступу до Інтернет за допомогою виділеного каналу 

передачі даних) Вартість Інтернет послуг на 2022 р. складає - 34760,16 грн. – 

здороження на 15,1% у порівнянні з 2021 р.; 

2) укладено Договір з Держінформресурсом України щодо підключення 

Університету до СЕВ ОВВ (вартість послуг на 2022 р. – 8624,32 грн.); 

3) продовжено дію Договору з ДНТБ України про підключення 

Університету до електронних міжнародних наукометричних платформ Scopus 

та Web of Science (за рахунок держбюджету). Запровадження таких сервісів 

надає можливість забезпечити науковців та студентів (у т.ч. дистанційно з 

віддаленим доступом) актуальною бібліографічною та реферативною 

інформацією, оцінювати продуктивність НПП, університету, визначати рівень 

впливовості українських наукових видань, зокрема соціогуманітарних (код за 

ДК 021:2015 (CPV) 72720000- - послуги у сфері глобальних мереж). 

Присутність університету у міжнародній наукометричній платформі 

Scopus 

У 2022 р. профіль університету в аналітичній базі Scopus, що відображає 

публікаційну активність НПП, представлений на рис. 1.3, індекс Гірша на рис. 

1.4 (на 01.12.2022 р. h=4) – індексуються 43 публікації, 37 науковців. 

Цитуються – 6 цитувань – 2 статті (автори Омельчук О., Шевчук І.), 5 цитувань 

– 2 статті (автори Омельчук О., Сердечна І.), 4 цитування – 1 стаття (Омельчук 

Л.), 3 цитування – 2 статті (автори Іванова Р., Берцюх М.), 1 цитування – 8 

статей. 

 

Відображення цитованості статей НПП університету, 

опублікованих в бібліографічній і реферативній базі даних Scopus 

 

№ НПП Публікацій h-index 

1 Омельчук Олег 10 5 

2 Чайковська Інна 8 3 

3 Кравчук Олег 6 2 

4 Циганюк Юлія 6 2 

5 Іжевський Павло 3 2 

6 Омельчук Леся 4 1 

7 Костяшкін Іван 3 1 

8 Чудик-Білоусова Надія 2 1 

9 Данілова Анна 2 1 

10 Хитра Олена 2 1 

11 Пилипишин Павло 2 1 

12 Ватрас Володимир 2 1 

13 Андрушко Алла 2 1 

14 Берцюх Мирослава 2 1 
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Рис. 1.3. Профіль університету в аналітичній базі Scopus 

 

 
Рис. 1.4. Індекс Гірша університету (h=4) 
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Присутність університету у наукометричній, реферативній, міжнародній 

базі даних Web of Science Core Collection 

Станом на 01.12.2022 р. у наукометричній платформі W&S відображено 

69 публікацій університету, h-index = 4 (див. рис. 1.5). 

 

 
Рис. 1.5. Аналіз результатів університету у  наукометричній платформі W&S 

 

Бізнес і фінанси        -13 публікацій; 

Комп’ютерні науки і інформаційні системи   - 11 публікацій; 

Економічні науки       - 11 публікацій; 

Соціальні науки       - 9 публікацій; 

Політичні науки       - 6 публікацій; 

Право         - 5 публікацій; 

Менеджмент        - 4 публікації; 

Інші науки        - 10 публікацій. 

Відображення цитованості статей НПП університету, 

опублікованих в бібліографічній і реферативній базі даних W&S 
№ НПП Публікацій h-index 

1 Івановська Алла 5 2 

2 Бригінець Олександр 3 2 

3 Рембач Ольга 2 2 

4 Фасолько Тетяна 2 1 

5 Сердечна Ірина 1 1 

6 Токар Алла 1 1 

7 Шевчук Інна 3 1 

8 Самсін Ігор 2 1 

9 Требик Людмила 1 1 

10 Омельчук Олег 4 0 

Кількість цитувань і публікацій за 2019-2022 рр. відображено на рис. 1.6 

 



66 

 

 
Рис. 1.6. Кількість цитувань і публікацій НПП університету у W&S 

 

4) укладено Договори з ТОВ «Антиплагіат» про надання послуг та 

співпрацю щодо доступу до онлайн-сервісу (віддаленої інформаційної 

Системи) (код за ДК 021:2015: 72310000-1: Послуги з обробки даних, а саме, 

доступ та використання комп’ютерної програми, бази даних через інтерфейс, 

доступний в мережі Інтернет для порівняння змісту текстових документів в 

електронному вигляді (Договір №251/20 від 02.12.2021 р.). За 2022 календарний 

рік трафік пошукових запитів склав: 

по перевірці кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, рукописів 

статей та тез конференцій, поданих до публікування у наукових періодичних 

виданнях Університету та рукописів навчальних посібників, поданих на розгляд 

методичної ради Університету, вченої ради Університету щодо надання 

рекомендації до друку – 42 000 стор. (у 2022 р. надано безкоштовно). 

Використано – ЮФ – 23900 стор.; ФУЕ – 18100 стор.; 

по перевірці авторефератів та рукописів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії), доктора наук, що 

подаються до захисту у спеціалізованих вчених радах Університету – 

перевірено 14 дисертацій (13 доктора філософії, 1 – докторська – використано 

2900 с; на повторну перевірку використано 2800 с. Всього використано 5700 

стор. 

5) укладено договір з ТОВ «Системи для бізнесу» щодо 

сертифікованої підтримки та подовження терміну дії 4-х сертифікатів ключів 

кваліфікованих електронних підписів (КЕП - електронних USB-ключів) (код за 

ДК 021:2015: 72253000-3 — Послуги з підтримки користувачів та з технічної 

підтримки) – вартість 2400, 00 грн. та абонплата 35316,00 грн.; 

6) здійснено інформаційне забезпечення роботи приймальної комісії 

Університету під час вступної кампанії 2022 року. У липні 2022 р. відділом ІТ із 

залученням студентської ради університету (Руслана СЕМЕНЮК – 4-й курс, 



67 

 

спеціальність 073 Менеджмент, Голова Департаменту зв’язків із засобами 

масової інформації та Катерина ДИСА - 4-й курс, спеціальність 073 

Менеджмент) вперше була здійсненна он-лайн таргерована профорієнтаційна 

реклама, у якій з використанням методів і налаштувань пошуку цільової 

аудиторії у відповідності з наданими приймальною комісією параметрами 

(характеристики і інтереси потенційних абітурієнтів) був апробований механізм 

вибірки – та́ргетинг, який дозволив, виділити із усієї аудиторії двох соціальних 

мереж Facebook та Instagram тільки ту частину, яка задовольняла заданим 

критеріям (цільову аудиторію) та показати рекламу університету саме їй. 

За час експерименту (з 12 липня по 12 серпня 2022 р.) статистика щодо 

просування сторінки університету має наступні показники (рис. 1.7-1.8): 

у соціальній мережі Facebook: 

охоплена аудиторія     - 13854; 

взаємодія з контентом    - 1659; 

відмітка «Подобається сторінка»   - 654; 

кількість збережень     - 455; 

кліки по посиланню на сайт   - 142 

 
Рис. 1.7. Статистика просування сторінки університету e Facebook 

 

у соціальній мережі Instagram: 

охоплена аудиторія     - 21693; 

взаємодія з контентом    - 2155; 

відмітка «Подобається сторінка»   - 904; 

кількість збережень     - 541; 

кліки по посиланню на сайт   - 187 
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Рис. 1.8. Статистика просування сторінки університету в Instagram 

 

Як показали результати експерименту така реклама показується тільки 

цільовій аудиторії, що дозволяє ефективно використовувати рекламний бюджет, 

який склав лише 1800 грн. (по 900 грн. на Facebook та Instagram); 

7) з 10.08. по 16.08.2022 р. спільно з Українським центром якості 

освіти здійснено інформаційне забезпечення роботи тимчасового 

екзаменаційного центру для проведення магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського комплексного тесту (обладнано та 

забезпечено роботу 40 АРМ у IV-му корпусі університету); 

8) забезпечується цілодобова робота корпоративної системи 

відеонагляду «Безпечний університет» (5 зовнішніх та 16 внутрішніх камер, з 

них гуртожиток – 4 камери). По запиту управлінню УМВС України у м. 

Хмельницькому надано 2 відеозаписи подій; 

9) у серпні 2022 р. встановлено та підключено до розподіленої 

загальноуніверситетської Wi-Fi мережі 2 дві додаткових точки доступу у IV 

корпусі; 

10) у листопаді 2022 р. p метою підтримки актуальних версій 

програмного забезпечення розгорнуто додатковий сервер на 64-бітній 

операційній архітектурі, куди перенесено сайт університету, що дозволило: 

зняти обмеження по оновленню ПЗ; 

збільшило швидкодію сервера; 

модифікувати інтерфейс сайту. Для прикладу, внесені зміни в блок новин. 

Тепер зображення займає 40 % ширини новини, текст анонсу – 60 %, додані 

фото клікабельні та відкриваються на повний екран. Також додано нове поле 
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Анонс - сюди вводиться текст, який лаконічно пояснює про що новина. 

Вартість обладнання 12 000 грн.; 

завдяки доопрацюванню програмного каркасу на сайті університету 

створено ряд нових Рубрик та внесено ряд змін для створення профілю НПП: 

Випускники/Корисна інформація/Випускники університету/Наша 

гордість/Юридичний факультет/Факультет управління та економіки; 

Студент першокурсник 2022; 

Спеціалізована вчена рада Д70.895.02; 

Електронні журнали обліку успішності; 

у Профіль НПП додано дві активні колонки: Автореферат дисертації та 

дисертація; 

11) у жовтні-листопаді 2022 р. замінено жорсткі диски та оновлено 

програмне забезпечення серверу бібліотеки («Філін»). Вартість обладнання 

1800 грн.; 

12) закуплено 4 БФП (принтер+сканер+ксерокс): 1 – загальний відділ; 

1- відділ підготовки публічних управлінців; 1 – відділ аспірантури та 

докторантури; 1 – бухгалтерія. Вартість обладнання – 48000 грн. 

Аналітика web-сайту університету (рис. 1.9 - 1.11): 

за 2022 рік сайт відвідало 98,8 тис. користувачів; 

середня тривалість сеансу складає 3 хв. 10 сек.; 

найбільша кількість користувачів в залежності від часу доби – 10.00-

20.00; 

сеанси по країнах: Україна – 90,2 %; Німеччина – 1,2 %; Польща – 1,1 %; 

Індонезія – 1,1 %; інші країни – 2,6 %; 

кількість сесій в залежності від типу пристроїв – смартфона – 56,1 %; 

ПЕОМ – 43,8 %; планшети – 0.1 %; 

які сторінки переглядають користувачі (найбільше відвідувань за останні 

три місяці): 

Сторінка Перегляди 
/studentu/elektronni-.../yurydychnyy-fakultet 13607 
/pro-universytet/fakul...zklady/rozklad-zanyat 7698 
/studentu/elektronni-z...ly-obliku-uspishnosti 6978 
/pro-universytet/faku...ta-ekonomiky/rozklady 6834 
/studentu/rozklady-zanyat 6279 
/studentu/student-pershokursnyk-2022 3902 
/pro-universytet/fakultety 3439 
/pro-universytet/kafedry 2875 
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Рис. 1.9. Гугл аналітика відвідувань сайту 
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Рис. 1.10. Гугл аналітика сеансів відвідування ресурсу, сеансів по країнах 

та кількості сесій в залежності від пристрою 

 
 

Рис. 1.11. Гугл аналітика сторінок, які сторінки переглядають користувачі 

 

VI. Технічне обслуговування та ремонт 

1) за звітній період здійснено поточний ремонт 12 системних блоків 

ПЕОМ (заміна SSD-вінчестера 240 Gb), замінено 5 мишок. Вартість 

обладнання 15980 грн.; 

2) здійснена модернізація 7 системних блоків ПЕОМ (заміна 

материнської плати, процесора, оперативної пам’яті, вінчестера, блока 

живлення) у бухгалтерії – 3 од., кафедри кримінального права та процесу – 1 

од., секретар вченої ради – 1 од., проректор з наукової роботи – 1 од., резерв – 1 

од.). Вартість обладнання – 48191 грн.; 

3) для забезпечення заправок принтерів у 2022 р. закуплено: 

15 кг монохромного тонера, 5 кг кольорового та 2,4 л кольорового 

чорнила; 

35 фотобарабанів, 11 термоплівок, 15 валів первинного заряду, 10 валів 

резинових. 

Проведено 93 заправки картриджів для друкувальної техніки, 54 

поточних ремонти комп’ютерної та оргтехніки. Вартість матеріалів на 
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технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної та оргтехніки 38933,00 

грн.; 

4) в тимчасове користування військовим Хмельницького гарнізону 

передано 4 ноутбуки та 3 БФП; 

5) проводилося інформаційне забезпечення роботи наукових 

конференцій, семінарів, круглих столів та заходів за планом Хмельницької 

обласної ради (мультимедійний та відео супровід). 

У Додатку 1 надано звіт про виконання плану заходів у 2022 році із 

реалізації Стратегії розвитку Хмельницького університету управління та права 

на 2021-2027 роки. 

Всього на підтримку в актуальному стані, вдосконалення та розвиток 

телекомунікаційної мережі університету за 2022 рік: 247804,48 грн. (0,35 % 

бюджету), з них на розвиток ІТ-сфери – 120415,00 грн. (0,19 % бюджету). 

 

VІІ. Пропозиції щодо подальшого розвитку інформаційного 

забезпечення 

У 2023 році основну увагу в роботі відділу планується зосередити на 

подальшому вдосконаленні ІТ-послуг, які передбачають вирішення наступних 

основних завдань: 

наряду з проводовим створення резервного безпровідного Інтернет-

каналу шляхом приєднання до широкосмугової глобальної супутникової 

системи Starlink; 

вдосконалення технології обміну інформацією шляхом подальшого 

розвитку ЛОМ університету (заміна старих мережевих комутаторів на гігабітні, 

особливо в місцях надання відеотрафіку); 

вдосконалення сервісу управління відео трансляцією шляхом придбання 

сучасного аудіо інтерфейсу, мікшерного пульта, додаткової професійної 

відеокамери та потужного ноутбука (системного блоку) для додаткової обробки 

відео та аудіо сигналу трансляції; 

оновлення звукотехнічного обладнання (мікрофони, динаміки тощо) в 

актовій залі університету; 

проведення фотореалістичної ілюстрації навчальних корпусів 

університету шляхом їх 3D-візуалізації; 

продовження та збільшення радіусу і терміну дії таргет-реклами 

університету; 

створення електронної бібліотеки, як розподіленої інформаційної 

системи, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції 

електронних документів у зручному для кінцевого користувача вигляді. 

Таким чином, наявна телекомунікаційна мережа та існуючі інформаційні 

ресурси Університету здатні задовольнити, як потреби навчального процесу, 

фінансово-господарської діяльності, так і на належному рівні виконувати 

наукові дослідження. 



Додаток 1 

ЗВІТ 

Відділу інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання 

 

про виконання плану заходів у 2022 році із реалізації 

Стратегії розвитку Хмельницького університету управління та права на 2021-2025 роки 

 

№ з/п Зміст запланованих заходів 

Запланований 

термін 

виконання 

Опис здійснених робіт, спрямованих на 

виконання заходу 

Фактичний 

термін 

виконання 

Примітка 

1. ПОГЛИБЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

1.1.5 Напрацювання системи показників 

оцінювання ефективності діяльності 

факультетів, кафедр, інших підрозділів 

університету, діяльності проектних 

груп та регулярне здійснення 

моніторингу 

вересень 2022 Постійне оновлення на сторінці факультетів 

контенту щодо показників оцінювання 

факультетів, кафедр, інших підрозділів 

університету (моніторинг, рейтинги) -  

https://www.univer.km.ua/pro-

universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-

ekonomiky/monitorynh-yakosti-osvity 

постійно  

1.1.7 Забезпечення середовища, вільного від 

корупції, у тому числі через створення 

ефективних механізмів недопущення 

та/або виявлення корупційних діянь, 

запровадження інструментів 

електронних закупівель тощо 

січень 2022 Підтримання в актуальному стані рубрики 

Антикорупційна політика на сторінці 

Інформація для оприлюднення 

постійно  

https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky/monitorynh-yakosti-osvity
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky/monitorynh-yakosti-osvity
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky/monitorynh-yakosti-osvity
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№ з/п Зміст запланованих заходів 

Запланований 

термін 

виконання 

Опис здійснених робіт, спрямованих на 

виконання заходу 

Фактичний 

термін 

виконання 

Примітка 

1.1.8 Забезпечення комфортного та 

безбар’єрного простору для 

працівників та здобувачів вищої освіти, 

в тому числі осіб із особливими 

потребами 

липень 2022 Підтримання в актуальному стані на сайті 

Університету модуля для осіб з особливими 

потребами 

постійно  

1.1.12 Системна діяльність щодо підвищення 

рейтингу університету як на 

всеукраїнському так і міжнародному 

рівнях 

грудень 2022 Подовження терміну дії Договору з ДНТБ 

України «Про надання доступу ЗВО до 

наукових баз даних Scopus та W&S 

грудень 2022  

1.2.4 Посилення системної та ефективної 

роботи з громадськими організаціями-

партнерами університету (Асоціації 

правників України, Євразійської 

асоціації правничих шкіл та правників 

та ін.); 

вересень 2022 Постійне оновлення на сторінці 

Співробітництво рубрики Міжнародна 

громадська організація «Євразійська 

асоціація правничих шкіл та правників» 

https://www.univer.km.ua/spivrobitnytstvo/mizh

narodna-hromadska-orhanizatsiya-yevraziyska-

asotsiatsiya-pravnychykh-shkil-ta-pravnykiv 

вересень 2022  

1.2.7 Використання співпраці з Асоціацією 

випускників університету як 

платформи професійного спілкування, 

аналіз стану працевлаштування та 

професійного зростання випускників, 

організація постійного контакту з 

випускниками, в тому числі за 

допомогою електронних засобів 

комунікації 

січень  – грудень 

2022 

Створення на сторінці Випускнику рубрики 

Випускники університету/Наша гордість 

листопад 2022  

1.2.7 Розміщення на сайті університету 

інформації з метою сприяння 

жовтень 2022 Створення на постійне оновлення на сторінці жовтень 2022  

https://www.univer.km.ua/spivrobitnytstvo/mizhnarodna-hromadska-orhanizatsiya-yevraziyska-asotsiatsiya-pravnychykh-shkil-ta-pravnykiv
https://www.univer.km.ua/spivrobitnytstvo/mizhnarodna-hromadska-orhanizatsiya-yevraziyska-asotsiatsiya-pravnychykh-shkil-ta-pravnykiv
https://www.univer.km.ua/spivrobitnytstvo/mizhnarodna-hromadska-orhanizatsiya-yevraziyska-asotsiatsiya-pravnychykh-shkil-ta-pravnykiv
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№ з/п Зміст запланованих заходів 

Запланований 

термін 

виконання 

Опис здійснених робіт, спрямованих на 

виконання заходу 

Фактичний 

термін 

виконання 

Примітка 

працевлаштування випускників Випускнику рубрики Корисна інформація 

https://www.univer.km.ua/vypusknyku/korysna-

informatsiya 

2. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1.2 Підвищення місця університету в 

міжнародних та національних 

рейтингах 

постійно Оновлення профілів НПП та університету в 

електронних наукових БД: Google 

Scholar,Scopus, W&S 

постійно  

2.1.7 Розробка брендбуку університету червень 2022 Створення модулю сайту університету для 

розміщення Бредбуку 

https://www.univer.km.ua/pro-

universytet/informatsiya-pro-

universytet/brendbuk 

червень 2022  

2.3.4 Просування університету в соціальних 

мережах та на освітніх порталах 

постійно Просування університету в Facebook,  

https://www.facebook.com/univer.huup 

Instagram 

https://www.instagram.com/explore/locations/10

19570192/ 

та їх прив’язка до сайту ХУУП імені Леоніда 

Юзькова 

постійно  

2.3.6 Пропаганда серед молоді, в тому числі 

учнів випускних класів закладів 

загальної середньої освіти міста та 

області, спеціальностей за якими 

відбуватиметься підготовка здобувачів 

постійно Розміщення на сторінках факультетів 

інформації щодо переваг навчання за ОП 

ХУУП імені Леоніда Юзькова 

https://www.univer.km.ua/pro-

постійно  

https://www.univer.km.ua/vypusknyku/korysna-informatsiya
https://www.univer.km.ua/vypusknyku/korysna-informatsiya
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/informatsiya-pro-universytet/brendbuk
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/informatsiya-pro-universytet/brendbuk
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/informatsiya-pro-universytet/brendbuk
https://www.facebook.com/univer.huup
https://www.instagram.com/explore/locations/1019570192/
https://www.instagram.com/explore/locations/1019570192/
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky
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№ з/п Зміст запланованих заходів 

Запланований 

термін 

виконання 

Опис здійснених робіт, спрямованих на 

виконання заходу 

Фактичний 

термін 

виконання 

Примітка 

вищої освіти, проведення конкурсів за 

майбутнім фахом 

universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-

ekonomiky 

3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.2.2 Здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх 

програм, у тому числі із залученням до 

цих процесів потенційних 

роботодавців та інших зацікавлених 

стейкхолдерів 

постійно Розміщення на слайдері сайту університету 

рубрики Громадське обговорення освітніх 

програм 

постійно  

3.2.3 Удосконалення рейтингових систем 

оцінювання результатів діяльності 

науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти, а також 

регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань 

постійно Оновлення на сторінці факультетів рубрик 

Рейтиги контенту щодо показників 

оцінювання факультетів, кафедр, інших 

підрозділів університету 

https://www.univer.km.ua/pro-

universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-

ekonomiky/monitorynh-yakosti-osvity 

постійно  

3.2.6 Забезпечення наявності інформаційних 

систем для ефективного управління 

освітнім процесом 

постійно Постійна підтримка ІТ-сервісів університету 

Google Workspace та Office 365 

постійно  

3.2.8 Забезпечення ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях науково-

педагогічних працівників і здобувачів 

вищої освіти в університеті 

січень 2022 Продовження співпраці з ТОВ 

«Антиплагіат», заключення Договорів про 

співпрацю та надання послуг щодо системи 

он-лайн тестування Unicheck 

січень 2022  

3.3.7 Забезпечення результативного та 

динамічного балансу аудиторного та 

постійно Підтримка ІТ-сервісів університету постійно  

https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky/monitorynh-yakosti-osvity
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky/monitorynh-yakosti-osvity
https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky/monitorynh-yakosti-osvity


77 

 

№ з/п Зміст запланованих заходів 

Запланований 

термін 

виконання 

Опис здійснених робіт, спрямованих на 

виконання заходу 

Фактичний 

термін 

виконання 

Примітка 

дистанційного навчання https://www.univer.km.ua/studentu/it-servisy-

universytetu 

3.6.2 Розвиток інформаційно-

комунікативних компетентностей 

науково-педагогічних працівників 

постійно Для забезпечення освітньої і наукової 

діяльності ХУУП імені Леоніда Юзькова 

долучений до наступних цифрових ресурсів 

та інструментів: 

2.1. Цифрові інструменти 

На сьогодні Університетом зареєстровані та 

підтримуються 2 домени (власник 

підписки), ІТ-сервіси, в яких надаються 

двома найпоширенішими 

транснаціональними корпораціями: 

1) Google LLC (домен univer.km.ua 

(univer.khmelnitskyi.ukraine); 

2) Microsoft (домен huup.km.ua (huup. 

khmelnitskyi.ukraine). 

3) Zoom Meeting for Education на 2022-2023 

навчальний рік. 

01.09.2022 р. за сприяння МОН України 

університет на безоплатній основі прийняв 

запрошення на адміністрування своїх 

працівників та отримав 110 ліцензій на даний 

інструмент. 

2.2. Цифрові ресурси 

постійно  

https://www.univer.km.ua/studentu/it-servisy-universytetu
https://www.univer.km.ua/studentu/it-servisy-universytetu
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№ з/п Зміст запланованих заходів 

Запланований 

термін 

виконання 

Опис здійснених робіт, спрямованих на 

виконання заходу 

Фактичний 

термін 

виконання 

Примітка 

ScienceDirect- з 30.09.2022 р. відкрито 

відділений безкоштовний доступ студентам 

на НПП; 

Платформа Research4Life - доступ триватиме 

до кінця 2022 року; 

Coursera та Udemy - університет 

зареєструвався та долучився до платформи 

(https://mooc4ua.online/coursera) з 09.06.2022 

3.6.3 Модернізація інформаційно-

комунікаційного та програмного 

забезпечення навчального процесу, в 

тому числі запуск платформи 

дистанційного навчання 

постійно Закупівля ліцензованого ПЗ (Windows 11, 

Microsoft Office тощо) 

постійно  

4. УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1.8 Сприяння науково-педагогічним та 

науковим працівникам у приєднанні до 

професійних груп та організацій, 

участі в наукових рейтингах, створенні 

сторінок, Academia.edu, ResearchGate 

та ін. 

постійно Надання практичної допомоги НПП у 

створенні та редагуванні профілів у наукових 

рейтингах 

постійно  

5. ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ 

5.3.1 Організація соціально-психологічної 

підтримки працівників та здобувачів 

вищої освіти 

постійно Підтримка в актуальному стані на сайті 

університету рубрики Практичний психолог 

та її постійне наповнення 

постійно  

https://mooc4ua.online/coursera
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№ з/п Зміст запланованих заходів 

Запланований 

термін 

виконання 

Опис здійснених робіт, спрямованих на 

виконання заходу 

Фактичний 

термін 

виконання 

Примітка 

6. РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

6.1.3 Оновлення та підтримка в належному 

стані комп’ютерного парку 

університету, забезпечення необхідним 

мультимедійним обладнанням 

навчальних аудиторій 

січень – грудень 

2022 

 

2023-2024 рр. 

Закупівля 10 системних блоків ПЕОМ з 

ліцензійним програмним забезпеченням 

Windows 10 Pro – мережева версія; 12 SSD-

вінчестерів 240 Gb, оновлення 7 АРМ в 

підрозділах університету 

січень – грудень 

2022 

 

2023-2024 рр. 

 

6.3.2 Забезпечення прозорості і публічності 

діяльності університету 

постійно Наповнення контенту рубрики Інформація 

для оприлюднення у відповідності до наказу 

від 31.07.2019 р. №391/19 «Про затвердження 

Порядку оприлюднення ХУУП імені Леоніда 

Юзькова наборів даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних»  

https://www.univer.km.ua/informatsiya-dlya-

oprylyudnennya/informatsiya-dlya-

oprylyudnennya 

постійно  

6.3.3 Забезпечення інформаційних 

механізмів участі колективу та 

студентів в управлінні університетом 

(створення ресурсу онлайн-петицій, 

інтернет-конференцій тощо) 

Щомісяця Інформаційне забезпечення он-лайн зустрічі 

керівництва університету зі студентами (web-

застосунок Google Meet); 

підтримка та моніторинг електронної 

скриньки довіри та системи зворотного 

зв’язку (декани факультетів) 

Щомісяця  

6.3.4 Ефективне використання можливостей 

газети «Гаудеамус» та інших 

інформаційних ресурсів, зокрема тих, 

що існують у веб-середовищі, для 

інформування колективу про напрями і 

постійно Своєчасне наповнення нових номерів 

студентської газети «Гаудеамус» рубрик 

Новини на сайту університету для 

інформування колективу про напрями і 

постійно  

https://www.univer.km.ua/informatsiya-dlya-oprylyudnennya/informatsiya-dlya-oprylyudnennya
https://www.univer.km.ua/informatsiya-dlya-oprylyudnennya/informatsiya-dlya-oprylyudnennya
https://www.univer.km.ua/informatsiya-dlya-oprylyudnennya/informatsiya-dlya-oprylyudnennya
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№ з/п Зміст запланованих заходів 

Запланований 

термін 

виконання 

Опис здійснених робіт, спрямованих на 

виконання заходу 

Фактичний 

термін 

виконання 

Примітка 

результати діяльності університету результати діяльності університету 

6.4.3 Модернізація електронної бібліотеки, у 

тому числі через оцифрування праць 

наукових та науково-педагогічних 

працівників 

січень – грудень 

2022 

 січень – грудень 

2022 

 

7. ВХОДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

7.3. Здійснити переклад англійською мовою 

на сайті університету Статуту ХУУПу, 

інформації про ліцензії та сертифікати 

про акредитацію 

листопад На сайті університету на англійській мові 

перекладена і розміщена лише загальна 

інформація про ХУУП - KHMELNYTSKY 

UNIVERSITY of Management and Law is one 

of the acknowledged centers of legal and 

management education and science in Western 

Ukraine. It has a good educationa …. 

(http://univer.km.ua/gb.php). 

Будь-яка інша інформація може бути 

розміщена (в т.ч. пп. 7.4, 7.5 ) при її 

надходженні у відділ ІЗТЗН 

  

7.2.2 Визначення можливостей для 

формування кола додаткових освітніх 

послуг, які надаються іноземним 

громадянам (наукове стажування, 

магістерські практики, частковий та 

повний курс навчання на рівнях 

«бакалавр» і «магістр» англійською 

мовою 

липень 2022 Підтримка в актуальному стані на сайті 

університету англійсько мовної Рубрики 

Education of Foreign Students  

липень 2022  

 

 

http://univer.km.ua/gb.php
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№ з/п Зміст запланованих заходів 

Запланований 

термін 

виконання 

Опис здійснених робіт, спрямованих на 

виконання заходу 

Фактичний 

термін 

виконання 

Примітка 

8. ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УНІВЕРСИТЕТУ 

8.4.4 Систематична робота щодо передачі в 

оренду незадіяних нежитлових 

приміщень з метою уникнення їх 

простою та наповнення спеціального 

фонду 

постійно Передача в оренду комп’ютерних класів та 

ІТ-обладнання 

постійно  

8.4.5 Розширення переліку додаткових 

відплатних освітніх та інших послуг з 

метою наповнення спеціального фонду 

кошторису університету 

січень 2022 Включенням до кошторису витрат 

університету на 2022 рік плати за послуги, 

що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю (Послуги 

щодо доступу до онлайн-сервісу (віддаленої 

інформаційної Системи Unichek) (код за ДК 

021:2015: 72310000-1: Послуги з обробки 

даних, а саме, доступ та використання 

комп’ютерної програми, бази даних через 

інтерфейс, доступний в мережі Iнтернет для 

порівняння змісту текстових документів в 

електронному вигляді)) 

січень 2022  
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РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ 

 

За  2022 рік у редакційно-видавничому відділі завдяки сприятливим 

умовам праці та сумлінного ставлення працівників відділу до своїх обов’язків 

виготовлено видавничої продукції: 

1. Журнали обліку роботи академічних груп – 132 шт. у твердій та 

м’якій палітурці. 

2. Індивідуальні навчальні плани студента – 1050 шт. 

3. Договори для вступників та проживання у гуртожитку – 2270 шт. 

4. Змакетовано та віддруковано матеріали 8-ми науково-практичних 

конференцій. В тому числі збірники – 45 прим. 

5. Видано підручники «Міжнародне економічне право» (загальна та 

особлива частина) та навчально-методичний посібник «Міжнародний захист 

прав людини». 

6. Здійснено макетування та друк дипломів і додатків для більш як 600 

випускників. 

7. Друкувалися усі необхідні матеріали для роботи факультетів, кафедр, 

приймальної комісії, науково-педагогічних працівників та працівників усіх 

підрозділів університету. 
 

За 11 місяців 2022 року у відділі надано платних послуг для виготовлення 

ксерокопій та підшивки дипломних робіт у твердій палітурці: 

– на суму: 12 261 грн.; 

– використано паперу: 175 кг. 
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ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ  

 

У 2022 році юридичним відділом підготовлено більш як 300 проєктів 

господарських договорів з фізичними особами-підприємцями, підприємствами, 

установами та організаціями.  

Упродовж 2022 року юридичним відділом здійснювалось представництво 

інтересів університету у судових справах, які розглядались у цивільному та 

господарському судочинстві.  

Проведена підготовка та перевірка на відповідність чинному 

законодавству проєктів наказів. 

Працівники відділу є членами постійних та тимчасових комісій 

університету та брали участь у відповідних засіданнях. Працівниками відділу, в 

межах своєї компетенції, надавались консультації та роз’яснення іншим 

працівникам університету з правових питань. 

Проведено підготовку проєкту положення про гуртожиток університету. 

Впродовж року юридичним відділом проводиться моніторинг змін 

законодавства, особливу увагу наразі надається законодавству щодо 

регулювання відносин у воєнний час. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

 

Загальний відділ Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова діє відповідно до Положення про загальний відділ, яке було 

ухвалене протоколом засідання Вченої ради 22 березня 2004 р. № 7. 

За період 2022 року вихідних листів було надіслано у кількості 670 штук, 

як правило це звіти, інформації, клопотання, відповіді на отриманні листи, 

пропозиції. Вхідних листів було отримано у кількості 415 штук, значну кількість 

серед яких займають листи з управління освіти і науки ХОДА, Міністерства 

освіти і науки України, інших центральних органів та запрошення на 

конференції. Зареєстровано 640 наказів ректора. Відповідно  до наказу від  

21.04.2022 № 1581/5 Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях» було внесено зміни в інструкцію з діловодства університету. 

Також разом з відділом інформаційного забезпечення та технічних засобів 

навчання велася робота щодо напрацювання проєкту інструкції з електронного 

документообігу. 

На належному рівні сформований рівень якості підготовлених проектів 

листів, запитів, інших документів працівниками університету. Службова записка 

дала змогу відстежувати рух та фіксацію фактичного виконання вхідних і 

внутрішніх документів, що мають важливе значення, а також вказівок 

керівництва. У разі несвоєчасного виконання, відповідальна особа пише 

пояснення в якому вказує причину бездіяльності. Службової записку сприяє 

своєчасному та якісному виконанню управлінських рішень в університеті, 

забезпечення керівника інформацією для оцінки діяльності працівників, 

структурних підрозділів, ефективного документообігу університету. Від того 

наскільки оперативно здійснюються рух, опрацювання документів та їх 

передавання на виконання, залежить швидкість отримання інформації, необхідної 

для прийняття управлінського рішення. Невпорядкованість документообігу 

знижує ефективність праці управлінського апарату, тому раціональній організації 

документообігу слід приділити особливу увагу. 

Необхідно здійснювати належний контроль за резолюціями на наказах, а 

також вхідних документах в тому числі з МОН України, Хмельницької 

обласної ради.  

Важливим етапом організації роботи з документами в університеті є 

підготовка закінчених у діловодстві справ до передання в архівний підрозділ 

університету. До кінця поточного року  проводитиметься прийом документів по 

кафедрах та відділах університету. Отриманні раніше описи справ структурних 

підрозділів постійного зберігання здані до обласного архіву. 
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ВІДДІЛ КАДРІВ 

 

Станом на 01 грудня 2022 року у Хмельницькому університеті управління 

та права імені Леоніда Юзькова працює 234 працівники, з них – 133 науково-

педагогічних працівників (28 науково-педагогічний працівник працює на 

умовах сумісництва). Із 133 науково-педагогічних працівників: 34 доктори 

наук, професори (з них: 23 – працюють за основним місцем роботи, 11 – 

працюють на умовах сумісництва); 78 кандидатів наук, доцентів (з них: 65 – 

працюють за основним місцем роботи, 13 – працюють на умовах сумісництва); 

20 старших викладачів, викладачів, викладачів-стажистів (з них: 17 – працюють 

за основним місцем роботи, 3 – працюють на умовах сумісництва). У 

відпустках по догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку перебувають 

8 працівниць університету. 

У 2022 році відділом кадрів проводилась робота щодо добору науково-

педагогічних працівників відповідно до Порядку проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. У 

січні та серпні звітного року було організовано та проведено конкурси на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, за підсумками 

яких підготовлено та укладено 49 контрактів. Організовано та забезпечено 

укладення додаткових угод про продовження діючих контрактів із 38 науково-

педагогічними працівниками.  

Для забезпечення оптимального навантаження на працівників 

університету, підвищення продуктивності роботи у штатний розпис було 

внесено необхідні зміни.  

Протягом цього року дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії захистила Кірик Алла Юріївна – старший викладач кафедри 

міжнародного та європейського права. 

Протягом 2022 року вчене звання професора отримали: Черняк Олена 

Юріївна – професор кафедра міжнародного та європейського права; Івановська 

Алла Миколаївна – проректор з наукової роботи, професор кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права; Кравчук Олег 

Вікторович – професор кафедри кримінального права та процесу (на умовах 

сумісництва); Рідкодубська Анна Анатоліївна – доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання (на умовах сумісництва). 

Вчене звання доцента присвоєно: Копанчуку Володимиру Олександровичу – 

професору кафедри кримінального права та процесу; Підлісній Тетяні 

Віталіївні – доценту кафедри публічного управління та адміністрування; 

Козицькій Олені Геннадіївні – доценту кафедри кримінального права та 

процесу (на умовах сумісництва); Присяжній Анні Василівні – доценту кафедри 

кримінального права та процесу; Піхняк Тетяні Андріївні – доценту кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування; Крушинській Аллі 

Вікторівні – доценту кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування; Самарічевій Тетяні Анатоліївні – доценту кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування. 
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До 31 грудня 2022 року буде затверджено графік відпусток працівників 

університету на 2023 рік. Проводиться перерахунок стажу науково-

педагогічних працівників та встановлено або підвищено надбавки за вислугу 

років науково-педагогічним працівникам, які мають на це право відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року №78 «Про 

реалізацію окремих положень ч.1 ст.57 Закону України «Про освіту» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963 «Про 

затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників». 

У грудні розпочнемо роботу щодо подання відомостей про трудову 

діяльність працівників Університету до ПФУ з метою впровадження 

електронного обліку трудової діяльності (електронної трудової книжки) 

відповідно до Закону України від 05 лютого 2021 року №1217-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової 

діяльності працівника в електронній формі». 

У звітному році проведено роботу з організації та ведення персонального 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних університету. 

Протягом року проведено звіряння облікових даних особових карток 

військовозобов’язаних із військово-обліковими документами, а також надіслано 

в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повідомлення 

про прийняття на роботу та звільнення з роботи військовозобов’язаних та зміни 

їх облікових даних.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2022 році працівники господарської служби, планово-фінансового, 

редакційного відділу та гуртожитків під керівництвом профільного проректора 

вчасно виконували завдання, визначенні положенням про відповідні структурні 

підрозділи. Працівниками зазначених підрозділів в повній мірі виконувалися 

поставлені цілі, що надало можливості для досягнення наступних результатів у 

господарській роботі: 

 

1. Господарська складова. 

1.1. Було проведено огляд будівель навчальних корпусів та гуртожитків 

на предмет необхідності проведення поточних та капітальних ремонтів. У 

рамках підготовки приміщень до 2022-2023 навчального року у навчальних 

корпусах було проведено поточний ремонт парт, стільців та дверей; 

1.2. Було проведено поточний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 

та повністю усунуто протікання; 

1.3. Проведено ремонт підземних трубопроводів системи опалення 

навчальних корпусів №1 та №2, трубопроводу централізованого теплопостання 

гуртожитку готельного типу «Енеїда»; 

1.4. Здійснено часткову заміну конструкцій підвісної стелі у навчальних 

корпусах №1 та №2; 

1.5. В навчальних приміщеннях та приміщеннях загального користування 

проведено планову заміну ламп накалювання на світлодіоні лампи, з метою 

заощадження електроенергії; 

1.6. Було проведено технічне обслуговування 5 кондиціонерів у 

гуртожитку готельного типу «Енеїда» та навчального корпусі №1; 

1.7. З метою покращення енергозбереження будівлі, було встановлено 

доводчики на коридорних дверях навчального корпусу №1; 

1.8. Проведено поточний ремонт одного готельного номера гуртожитку 

готельного типу «Енеїда»; 

1.9. Здійснено заміну плитки на центральному вході студентського 

гуртожитку; 

1.10. Заплановано облаштування кабінету для приймальної комісії у холі 

навчального корпусу №1; 

1.11. Розчищено підвальні приміщення навчальних корпусів №4 та №2 з 

метою подальшого їх облаштування як простих укриттів (місткістю 50 осіб в 

кожному);  

1.12. Прибудовано пандус для осіб з особливими освітніми потребами на 

вході до навчального корпусу №4; 

1.13. З метою забезпечення безпеки здобувачів вищої освіти та 

працівників Університету було підписано договори про використання захисних 

споруд із філією Донецького національного університету імені Василя Стуса 

“Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-ПОДІЛЛЯ” та Хмельницьким 

університетом економіки і підприємництва. 
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Економічна складова. 

1.14. Гуртожитку готельного типу «Енеїда» за результатами роботи за 10 

місяців 2022 року вдалося досягти перевищення доходів над витратами у 834 

122,00 грн., що другий рік поспіль дозволяє утримувати цей структурний 

підрозділ на рівні самоокупності; 

1.15. Студентському гуртожитку за результатами роботи за 10 місяців 

2022 року вдалося досягти перевищення доходів над витратами у 584 272,00 

грн., що також другий рік поспіль дозволяє утримувати цей структурний 

підрозділ на рівні самоокупності; 

1.16. З урахуванням підняття цін на енергоносії та з метою покращення 

фінансових показників діяльності гуртожитку готельного типу «Енеїда» та 

студентського гуртожитку було проаналізовано та змінено вартість надання 

послуг з тимчасового проживання; 

1.17. Продовжено використання системи прозорого щорічного підняття 

вартості надання освітніх послуг, яка надасть можливість наповнення 

спеціального фонду університету; 

1.18. Було проаналізовано фінансові показники діяльності структурних 

підрозділів, за результатами зроблено висновки про скорочення штатної 

чисельності працівників та виведення вакантних посад з штатного розпису. 

1.19.  З метою оптимізації витрат фонду оплати праці було здійснено 

перерозподіл функцій працівників, що звільнилися та зменшено прийняття на 

роботу нових працівників; 

1.20. Проводилася систематична робота з деканатами факультетів щодо 

погашення здобувачами вищої освіти заборгованості за надані освітні послуги; 

1.21. Здійснено економічно обгрунтоване підняття ціни за надані освітні 

послуги та послуги з тимчасового розміщення у гуртожитку готельного типу 

«Енеїда» та студентському гуртожитку.  

 

2. Серед проблемних напрямків діяльності та запланових цілей на 

2023 рік можна виділити наступні: 

2.1. Діяльність університету в період воєнного стану та 

повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України; 

2.2. Облаштування у підвальних приміщеннях навчальних корпусів №4 

та №2 простих укриттів (місткістю 50 осіб в кожному);  

2.3. Функціонування університету в режимі часткового або повного 

блекауту; 

2.4. Заплановано проведення ремонту кафедр та коридору на 4 поверсі 

навчального корпусу №1; 

2.5. Заплановано проведення ремонту фасаду бібліотеки та заочного 

відділення; 

2.6. Заплановано проведення сходового маршу та фасаду навчального 

корпусу №1; 

2.7. Заплановано проведення ремонту номерного фонду гуртожитку 

готельного типу «Енеїда». 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

28.02.2002 р. Департаментом освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації на 2021 рік згідно плану використання бюджетних коштів 

виділено 56157,0тис.грн., з яких: 

 загальний фонд склав – 27857,0тис.грн., 

 спеціальний фонд склав –28300,0тис.грн. 

Фінансування університету у 2021 році проводиться за рахунок коштів 

обласного бюджету, а також за рахунок коштів, отриманих від надання освітніх 

послуг, від господарської діяльності, від здачі в оренду приміщень та 

благодійних внесків. 

 Станом на 1 січня 2021 року залишок коштів на рахунку спеціального 

фонду складав – 5615,5 тис. грн. 

 За період з 01.01.2021 року по 30.11.2021 року надійшло коштів по 

загальному фонду – 25788,7тис.грн., по спеціальному фонду – 25720,2 тис. грн. 

По загальному фонду використано  коштів на суму – 24981,4 тис. грн., в 

тому числі на: 

 заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці – 18755,6 тис. грн. 

 стипендіальне забезпечення студентів – 4219,7 тис. грн. 

 продукти харчування  для дітей сиріт – 332,9 тис. грн. 

 обов’язкове утримання сиріт з числа студентів –144,3тис. грн. 

 комунальні платежі –1280,1тис. грн. 

 оплату послуг (крім комунальних) –101,0тис.грн. 

 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 147,8 тис. 

грн. 

По спеціальному фонду використано 22437,4 тис. грн., в тому числі на: 

 заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці – 19026,4тис.грн. 

 придбання предметів, матеріалів та обладнання – 399,7тис.грн. 

 оплату послуг (крім комунальних) – 710,4тис.грн. 

 інші поточні видатки ( податки) – 135,5 тис. грн. 

 комунальні послуги та енергоносії – 2154,9тис.грн. 

 відрядження – 9,0 тис. грн. 

 продукти харчування – 1,5 тис. грн. 

Було нараховано та виплачено всім працівникам університету 

матеріальну допомогу на оздоровлення. 

Університет своєчасно та в повному обсязі перераховує платежі до 

бюджету, в тому числі внески до Пенсійного фонду, а також податки, збори та 

обов’язкові платежі. 

Заборгованості по заробітній платі, спожитими енергоносіями та 

комунальними послугами станом на 01.12.2021 року університет не має. 

Всі комунальні послуги споживаються  в межах доведених лімітів. 

Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 

планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних 



90 

 

коштів здійснювалось наростаючим підсумком з початку року, відповідно до 

постанови кабінету Міністрів України №228 від 28.02.2002 року. 

При плануванні кошторисів університету враховувалися вимоги 

законодавства та першочергові витрати університету, відповідно до режиму 

економії та цільового спрямування видатків. 

Університет своєчасно та в повному обсязі надає фінансову, бюджетну, 

податкову та статистичну звітність, а також інші необхідні відомості про 

майновий стан і роботу навчального закладу. 
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ГУРТОЖИТОК ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ «ЕНЕЇДА» 

 

У 2022 році господарська діяльність готелю здійснюється відповідно до 

вимог чинного законодавства, Статуту, положень та Колективного договору. 

Основними видами діяльності залишаються: надання готельних послуг та 

оренда конференц-залу.  

Виконання організаційних та господарських функцій готелю, станом на 

сьогодні, забезпечують 12 осіб. Основним завданням яких є: організація роботи  

по обслуговуванню громадян, контроль своєчасного розрахунку за проживання, 

покращення стану номерного фонду готелю та його відповідність санітарним 

нормам, контроль за нормованим витрачанням матеріалів та енергетичних 

ресурсів. 

В поточному році, за 10 місяців, від надання послуг з тимчасового 

проживання отримано доходу 2 239 113,78 грн., а перевищення доходів над 

витратами склало 834 122,98 грн. Проблемним аспектом, який істотно впливає 

на рівень заселення готелю протягом року є карантин та військові дії на 

території України. Існуючі обмеження проведення масових заходів, науково-

практичних конференцій, перехід на дистанційну форму навчання, призвів до 

часткового скорочення кількості відвідувачів готелю.  

 

Серед позитивних змін в роботі готелю, варто відмітити: 

1. Оптимізовано кількість працівників, що дало змогу збалансувати 

дохідну та витратну частину бюджету готелю; 

2. Запущено в роботу новий та сучасний сайт готелю; 

3. Протягом останніх 6 місяців проводилися рекламна кампанія готелю в 

мережі інтернет; 

4. Проведено поточний ремонт та введено в експлуатацію кухонне 

приміщення на 3 поверсі; 

5. Проведено ремонт та поточне обслуговування агрегатів пральної 

кімнати, що розташована на 2 поверсі; 

6. Проведено ремонт та передано для тимчасового проживання номер 

209, який використовувся для розміщення юридичного відділу університету; 

7. Проведено косметичний ремонт двох номерів на 3 та 4 поверсі поверсі; 

8. Встановлено датчики руху та доводчики для дверей на сходових 

маршах;  

На початку військових дій, гуртожиток готельного типу був заселений 

фактично на максимум своєї потужності, задля підтримки порядку та 

санітарних норм додатково було розроблено та запроваджено графіки 

чергування серед працівників інших структурних підрозділів університету, в 

тому числі науково-педагогічних працівників, які систематично протягом 

лютого-червня 2022 року задіювалися до робити в гуртожитку.  

Постійно проводиться інструктаж з питань техніки безпеки. Протягом 

року випадків виробничого травматизму на виробництві не допущено.  

Пріоритетними завданнями на 2023 рік можна виділити: 

– поточний ремонт номерного фонду; 

– капітальний ремонт номеру люкс на 7 поверсі; 
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– поступова заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі 

(металопластикові); 

– оновлення побутової техніки в номерах підвищеної комфортності. 
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СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК 

 

У 2022 році господарська діяльність гуртожитку здійснювалася 

відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту університету, положень та 

колективного договору. 

Основними видами діяльності є: 

– підтримання внутрішнього порядку в приміщенні та на території 

гуртожитку; 

– підтримання в робочому стані системи газопостачання, 

теплопостачання, водопостачання, електропостачання; 

– організація енергозбереження та перехід на використання 

енергозберігаючих приладів; 

– організація пожежної безпеки; 

– організація охорони праці. 

Для утримання приміщення студентського гуртожитку та прибирання 

прилеглої території задіяні три прибиральниці та один двірник. Дякуючи праці 

цього персоналу, приміщення та прилегла територія гуртожитку утримуються в 

належному стані. 

Для покращення умов проживання студентів силами працівників 

гуртожитку у літку був проведений поточний ремонт у приміщенні 

студентського гуртожитку.  

Протягом поточного року проводились роботи із обслуговування та 

дрібного ремонту меблів та приміщень гуртожитку. Також проводився ремонт, 

обслуговування та заміна сантехніки. У серпні місяці цього року завдяки 

батьківській турботі в 3 кімнатах студентів зроблений поточний ремонт.  

Протипожежний стан у гуртожитку підтримується відповідно до вимог 

нормативних документів із пожежної безпеки. Студентський гуртожиток 

обладнаний пожежною сигналізацією з виведенням сигналу про пожежу на 

центральний пульт пожежного спостереження міста. Обслуговування приладу 

пожежної сигналізації здійснюється своєчасно ліцензованими організаціями.  

Для забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку вчасно проводиться 

технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, здійснені роботи 

по обслуговуванню пожежних кранів та рукавів, а також проводиться планова 

перевірка  пожежної сигналізації.   

Охорона праці у гуртожитку здійснюється у відповідності до 

нормативних документів, своєчасно проводяться інструктажі з охорони праці.  

Всі працівники студентського гуртожитку в поточному році були у 

відпустці та отримали кошти на оздоровлення в обсязі посадового окладу. 

Технічний персонал забезпечений миючими засобами та засобами 

індивідуального захисту відповідно до санітарних норм. 

На потреби гуртожитку у поточному році станом на 18 листопада  

2022 року було витрачено 1 469 090,48 грн, у тому числі на оплату праці –  

910 506,53 грн., на товари та послуги 56 796,31 грн., на оплату комунальних 

послуг – 501 787,64 грн. Надходження від надання послуг за проживання у 
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студентському гуртожитку склали 2 212 995,13 грн. Чистий дохід за поточний 

рік становить 584 272,88 грн. 

У студентському гуртожитку станом на 01 вересня 2022 р. поселилися 

350 осіб, з них 161 студент ХУУП імені Леоніда Юзькова, 92 студенти Вищого 

професійного училища № 11, 6 студентів Вищого професійного училища № 4, 

46 осіб з числа не студентів, 8 осіб поселені від міської ради та 37 внутрішньо 

переміщених осіб.   
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