План наукових заходів
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
на 2021 рік
№п
/п

1

Назва кафедри, структурного
підрозділу

Науково-дослідна
кафедри університету

частина;

2
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

П. І. Б.
організаторів

НДЧ, кафедри
університету

Буханевич О.М.,
Івановська А.М.,
Галус О.О.,
НДЧ

Буханевич О.М.,
Івановська А.М.,
Галус О.О.,
НДЧ

3

4

Кафедра мовознавства

Викладачі
кафедра мовознавства, НДЧ

5

Кафедра теорії та історії держави
і права

Викладачі кафе
дра теорії та історії держави і
права, НДЧ

6

Науково-дослідна
кафедри університету

НДЧ, кафедри
університету

частина;

Назва заходу, його статус
(міжнародний, всеукраїнський,
регіональний)
ХХV Щорічна звітна наукова
конференція науково-педагогічних
працівників,
докторантів
та
аспірантів
Хмельницького
університету управління та права
імені
Леоніда
Юзькова
«Управлінські та правові засади
забезпечення розвитку України як
європейської держави»
Науковий круглий стіл «Актуальні
питання організації та здійснення
публічної влади в Україні» за
участю студентів Хмельницького
університету управління та права
імені Леоніда Юзькова та учнів
загальноосвітніх
шкіл
Хмельницької області (у сервісі
відеоконференцзв’язку Google
Meet)
ІV Міжнародна науково-практична
конференція
«Правові
засади
організації
та
здійснення
публічної
влади»
XIІ Всеукраїнська студентська
наукова щорічна конференція за
міжнародної участі «Foreign
Languages in Use: Academic and
Professional Aspects»

Дата
проведення

18 лютого
2021 р.

20 лютого
2021 року

02-06
березня
2021 р.

11 березня
2021 р

Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Діджиталіза-ція та права людини»

Березень
2021

Щорічна
звітна
наукова
конференція здобувачів вищої
освіти
Хмельницького
університету управління та права
імені Леоніда Юзькова

13-15
квітня
2021 р.

7

Кафедра менеджменту, фінансів,
банківської
справи
та
страхування

Синчак В.П.,
Корюгін А.В.
Запорізький
національний
університет
Інженерний навчально-науковий
інститут

8

Відділ з питань законотворчості
на наукових експертиз НДЧ,
відділ ІЗТЗН

НДЧ,
Відділ ІЗТЗН

Обласний
конкурс
науководослідних робіт «НДР-2021»

Квітеньтравень
2021 р.

9

Кафедра кримінального права та
процесу

Брич Л.П.,
Налучишин Вол.В.
Нікіфорова Т.І,
НДЧ

Міжнародна
науково-практична
конференція
«Засади
функціонування
кримінальної
юстиції»

14 травня
2021 р.

Кулинич О. І.,
Кулинич Р. О.,
НДЧ

ХХІ
Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Статистичні
методи
та
інформаційні технології аналізу
соціально-економічного розвитку»

20 травня
2021 року

10

Кафедра математики, статистики
та інформаційних технологій

Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Інноваційний
розвиток сучасної економіки: нові
підходи та актуальні дослідження»

20-21 квітня
2021 року
м. Запоріжжя

Кафедра менеджменту, фінансів,
банківської справи та страхування

Синчак В.П.,
Корюгін А.В.,
НДЧ

12

Кафедра кримінального права та
процесу

Захарчук В. М.

13

Науково-дослідна
кафедри університету

11

14

частина,

НДЧ,
кафедри
університету

Кафедра філософії, соціально- Кафедра філософії,
гуманітарних наук та фізичного
соціальновиховання,
науково-дослідна гуманітарних наук
частина,
та фізичного
виховання,

V Міжнародна науково-практична
конференція «Стратегічні напрями
соціально-економічного розвитку
держави в умовах глобалізації»
Організація та проведенняконкурсу
на присудження щорічної премії
імені Святого Володимира за
краще науково-правниче
видання в Україні в 2021 році
Міжнародна наукова конференція
«Двадцяті
осінні
юридичні
читання»

24 вересня
2021 року

30 вересня
2021 року
1-2 жовтня
2021 року

VIII Науково-практична
конференція
«Морально-етичні,
правові та психологічні аспекти
роботи лікаря»
2-3 жовтня
2021 року

Управління
охорони здоров'я
Хмельницької
міської ради
Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Застосування
стандартів Конвенції про захист
прав людини і основоположних
свобод 1950 року в національному
судочинстві»
Регіональний
турнір
з
міжнародного права для учнів 9-11
класів Хмельницької області, а
також здобувачів вищої освіти
юридичних факультетів закладів
вищої освіти області

Кафедра кримінального права та
процесу

Брич Л.П.,
Налучишин Вол.В.
Нікіфорова Т.І,
НДЧ

16

Кафедра
міжнародного
європейського права

Викладачі
кафедри міжнародного та європейського права,
НДЧ

17

Кафедра мовознавства

Подолянчук О. В.,
Кузь В.В.,
НДЧ

І етап Міжнародного конкурсу з
української мови імені П. Яцика

жовтеньлистопад
2021 р.

Кафедра мовознавства

Подолянчук О. В.,
Кузь В.В.,
НДЧ

I етап Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської
та студентської молоді ім.
Т. Шевченка

жовтеньлистопад
2021 р.

19

Кафедра менеджменту, фінансів,
банківської
справи
та
страхування

Синчак В.П.,
Корюгін А.В.
Запорізький
національний
університет
Інженерний навчально-науковий
інститут

Всеукраїнська науково-практична
23-24
конференція
листопада
«Теоретичні та практичні засади
розвитку
економіки,
обліку, 2021 року
м. Запоріжжя
фінансів, менеджменту та права»

20

Кафедра публічного управління
та адміністрування

Терещенко Т.В.
Щепанський Е.В.
НДЧ

Х
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Становлення та розвитокмісцевого
само врядування в Україні»

07 грудня
2021 року

Викладачі
кафедри,
НДЧ

Науково-практичний круглий стіл
«Захист прав людини в Україні:
сучасний стан та перспективи
вдосконалення», присвячений 73-й
річниці проголошення Загальної
декларації прав людини

10 грудня
2021 р.

15

18

21

та

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

5 жовтня
2021 року

Жовтень
2021

